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Inauguració Palau Bojons

Joan Maria Pujals, conseller de
Cultura de la Generalitat, va inau-
gurar oficialrnent el Palau Bojons,
seu de la Facultat de Traducció i In-
terpreració, el dia 17 de genero El
conseller va fer referencia en el seu
parlament al naixement de la Uni-
versitat de Vic, «una Universitat
privada que ha de tenir un ús pú-

blic». Pujals va afegir que en la con-
versió del Palau Bojons en seu de la
FACTI, «s'han conjuminat interes-
sos molt diversos» i que recuperar el
patrimoni per a usos educatius «és

molt profitós». A part del conseller,
tarnbé van intervenir en l'acte d'ina-
guraució, Jacint Codina, alcalde de
Vic, Ricard Torrents, director ge-
neral dels EUV i Martha Tennent,
degana de la FACTI. A l' entrada de
l'edifici es va descobrir una placa
commemorativa d' aquest dia.
El Palau Bojons s'ha anat restaurant
al llarg de 4 anys sota la direcció
dels arquitectes Manuel Anglada i
Jacint Raurell. Aquest curs, final-
ment, s'han posat en funcionament
el cent per cent de les instal-lacions
amb l' obertura de la biblioteca, el
laboratori d' audiovisuals, una nova
aula d'inforrnárica i els serveis de
recepció i secretaria.

Taules rodones per parlar de
la universitat

Del 27 de febrer al 20 de mar" ti n-
dran lloc quatre taules radones per
parlar de la universitat des de dife-

rents arnbits. La primera, que se ce-
lebrara el 27 de febrer girara entorn
del concepte Universitat i educació i
estará moderada pel pedagog jau-
me Carbonell. La segona, Unioersi-
tat i empresa, el 6 de mar", sera mo-
derada per Ramon Vilaró, delegat
del diari Cinco Diasa Barcelona. La
tercera, Universitat i Recerca, el 13
de mar", tindrá com a moderador
Josep Romeu, mestre i president
d'Qmnium Cultural a Vic. El 20
de mar" es celebrara la darrera taula
rodona, Universitat: aspectes socio-
polltics, moderada pel director ge-
neral d'El 9 Nou, Jordi Molet. En
les taules radones hi prendran part
destacades personalitats de cadas-
cun dels árnbits corresponents.

Ronda de visites deis partits
polítics

Un grup de parlamentaris del PSC
i un altre d'IC han visitat les ins-

ral-lacions dels Estudis Universi-
tairs de Vic en les darreres setrna-
nes. EIs diputats volen coneixer, in
situ, la futura Universitat de Vic
abans que la llei per al seu reconei-
xement entri al Parlament de Cata-
lunya. Un altre grup reduit d'ERC
va manten ir una entrevista amb Ri-
card Torrents, director general dels
EUV, per preparar una visita més
nombrasa el dia 26 de febrero Parla-
mentaris de CiU, PP i PI tarnbé es-
ta previst que vinguin a Vic d'aquí
a uns dies.
*PSC- El grup del PSC va ser a Vic
el dia 15 de gener i estava format
pels diputats Antoni Dalmau, Ma-
gí Cadevall, Montserrat Duch i
Pere Jordi Piella, acompanyats per
Miquel Arisa, alcalde de Centelles,
Ramon Sitjá, alcalde de Manlleu,
Carme Gamero, secretaria d'Orga-
nització a la comarca d'Osona, jo-
sep Colomer, regidor a Manlleu i
Toni Poyato, secretari de les Joven-

El conseller Pujals duranr el parlamenr d'inauguració del Palau Bojons.
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tuts Socialistes a Vic. El grup socialista
va manifestar que a hores d' ara encara
no han pres una decisió sobre l'orien-
tació del seu vot en la llei de reconeixe-
ment de la Universitat de Vic, entre al-
tres coses, perque encara no l'han
poguda veure. La impressió de la visita
a les instal-lacions dels EUV va ser
molt positiva «tant pel que fa als edifi-
cis existents com a la dotació de recur-
sos materials i humans de que dispo-
sen», va manifestar Duch. Ara bé, va
afegir la diputada, volem expressar que
la Universitat de Vic és «una oportuni-
tat perduda de tenir un centre públic».
La Generalitat, segons els socialistes
«ha optat per la solució més facil, la
que li suposa menys esforc».

*IC- La visita d'Iniciativa per Caralu-
nya es va dur a terme el 29 de genero
Van ser-hi presents els diputats Ignasi
Riera i Carme Tolosana, acompanyats
per Joan Lagunas, regidor a l'Ajunra-

ment de Vic i coordinador de la co-
marca d'Osona, Jaume Mercader, re-
gidor a l'Ajuntament de Torelló, i
Jesús Andreu, secretari d'Organització
a Osona. El grup d'IC va dir que vota-
ria a favor de la Llei de Reconeixement
de la Universitat de Vic per tres mo-
tius: perque Vic pot contribuir al ree-
quilibri territorial, perque pot reforcar
socialment i económica Osona i, en
tercer lloc, perque dependra d'un pa-
tronat presidit per un alcalde que en el
fons és una administració pública.
Aquest vot a favor estará condicionat,
pero, al fet que «es doni transparencia
en el control del diner públic que arri-

bi a la nova universitat»,

* ERC- El diputar Josep Huguet,
acompanyat de l'alcalde de Ribes, Pere
Vigo i dels regidors de Sant Hipolir,
Lluís Xandri, i de Vic, Álex Bassols,
van mantenir una entrevista amb Ri-
card Torrents, director general dels
EUV, el dia 22 de gener. En roda de
premsa posterior, els representants
d'ERC van manifestar que votarien a
favor de la Llei de Reconeixement de la
Universitat de Vic perque són iniciati-
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ves que sorgeixen «amb voluntat de ser-
vei públic». Sobre la titularitat de la
Universitat, Huguet va advertir que
«no cal confondre pública amb estatal».

La Llei de la Universitat de Vic
es votara per I'abril

A finals d' abril es votara al Parlament
la Llei de Reconeixement de la Univer-
sitat de Vic, segons va informar la Co-
missió de Seguiment de la UV, reunida
el 16 de gener. Del calendari d' acrua-

cions també destaca que a mitjan fe-
brer, l'avanc de la Llei ja sera al govern
de la Generalitat i a finals d' aquest ma-
teix mes sera tramesa al Parlament per
al seu estudi i examen.

Miquel Gassiot, visita els EUV

El rector de la Universitat Ramon
Llull, Miquel Gassiot, va visitar els Es-
tudis Universitaris i va mantenir una
entrevista amb Ricard Torrents, direc-
tor general del centre, el dia 28 de ge-
ner. Gassiot, que es rector de I'única
universitat privada que hi ha en aquests
moments a Catalunya, va manifestar
que no li agrada el qualificatiu de «pri-
vada» sinó que prefereix anomenar-Ia
«de servei públic, pero d'iniciativa so-
cial», Va defensar aquest tiups d'uni-
versitats perque «donen alternativa a
l'estudiant» d' escollir el sistema educa-
tiu que més li plau i perque són les úni-
ques que tenen «autonomía plena», al
tenir «autonomia económica». Gassiot
va encoratjar els directius de la futura
Universitat de Vic, tot i que els va re-
cordar que posar en marxa un projecte
d' aquestes caraterísitques «comporta
rnoltes dificultats iresponsabilitats».

Isabel Carrillo premiada pel
Ministeri

La professora de I'Escola de Mestres,
Isabel Carrillo, ha rebut un premi del
Ministeri d'Educació i Ciencia pel seu
treball Transversal. Educació Moral,
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publicat per Enciclopedia Catalana. El
treball configura la pan practica de la
seva tesi doctoral, llegida el curs passat,
i s'utilitza en les arees d'educació en els
valors que es fan servir en els temes
transversals de la Reforma. Isabel Car-
rillo forma part del Grup de Recerca
d'Educació Moral de la Universitat de
Barcelona que es dedica a la investiga-
ció en els diferents cicles de l'educació.
Carrillo ha escollit el cicle superior de
primaria. Un dels factors que poden
haver influit a I'hora d' atorgar-li el pre-
mi, segons la professora, pot ser «[a no-
vetat que suposa aquest tipus de mate-
rial», També vol remarcar que és un
rnerit que un llibre editar en catalá ha-
gi estat premiat pel govern central.

Isabel Carrillo.

Curs de gestió mediambiental

Entre mar'r i abril tindra 1I0c als EUV
el Curs d'eines básiques per a la gestió
mediambiental en l'ámbit municipal,
organitzat pel Servei d'Assaig i Recerca
Tecnológica (SART). L'objectiu del
curs és oferir una formació sobre dife-
rents aspectes que afecten el medi am-
bient a nivell local. Per aquest motiu
esta adrecar, basicament, a regidors de
medi ambient o urbanisme, serveis
tecnics dels ajuntaments, arquitectes,
enginyers recnics, enginyers agro-
noms, biolegs, etc. El programa del
curs esta dividit en 3 moduls que por-



ten els següents títols: Qualitat am-
biental; Ordenació del territori i Gestió,
educació i normativa ambiental. Un
model de gestió sostenible en el municipio

Nous cursos de l'Escola
d'ldiomes

LEscola d'Idiornes dels EUV organit-
za tres cursos per als propers mesas,
Angles per a usos académics, Angles Tec-
nic 11i Expressió escrita en catalá. Angles

per a usos academics va adrecat a estu-
diants de l'area empresarial amb ex-
pectatives de fer algun curs d'intercan-
vi internacional (Erasrnus). El curs
tindra lloc del 24 de febrer al 29 de
maigo Angles Tecnic II esta destinat a
alumnes de l'Escola Politecnica que
hagin cursat durant el primer quadri-
mestre Angles Tecnic 1 i que estiguin
interessats en l'obtenció de credits de
lliure elecció i en el Requeriment
d'Idiorna un cap hagin aprovat Angles
Tecnic 111. El curs es realitzara del 2 de
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marc al 22 de juny i sera impartit per
Anna Piella. Finalment hi ha progra-
mat un curs d'Expressió escrita en
catalá, irnpartit per Jordina Coromi-
nas i adrecat a professors i personal
d'adrninistració i serveis que vulgui
millorar la redacció escrita, coneixer
llenguatges d' especialirar o revisar els
aspectes lingüístics conflictius.

Conferencia d'Ettore Gelpi

Ettore Gelpi, expert en educació de la
Comissió Europea, va ser a l'Escola de
Mestres dels EUV el 20 de gener per
pronunciar la conferencia L'educació
d'adults: construcció d'una comunitat
solidaria, emmarcada dintre el post-
grau sobre educació d'adults que s'esta
duent a terme en el centre. Gelpi va
analitzar la importancia que té l'educa-
ció dels adults dintre la nostra societat
i el paper de l'escola i altres institu-
cions a l'hora de posar-la en marxa.

Exit del curs d'lnternet per a Empresaris

Els cursos gratu'its d'Internet per a gent
d' empresa han superat les expectatives
previstes i dels tres programats s'ha pas-
sat a quatre amb la possibilitat d'incre-
mentar-los a cinc. A hores d' ara hi ha
matriculades 63 persones reparrides de
la següent manera: al curs A, impartir
per Ferran Badia, hi ha matriculades 9

persones, al curs B, impartit per Albert
Baucells, 18 persones, al curs C, im-
partir per Pere Martí, 18 persones i al
curs D, impartit per Albert Baucells,
també 18 persones. En els cursos es do-
na una visió básica i general sobre l'en-
torn d'usuari d'Inrernet,

El curs d'Internet per a gene d'ernpresa ha estar un exit.
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Lliurament de premis del
concurs 'El meu primer llibre'

El concurs «El meu primer llibre»,
convocat per Eumo Editorial, ja té
guanyadors. Es tracta d'Eric Font, de
Manlleu, en la categoria de fins a 6
anys, Núria Armengol, també de
Manlleu, en la categoria de 7 a 10 anys
i Sara Jordan, de Roda de Ter, en la ea-
tegoria de més de 10 anys. El concurs
es va convocar a partir d'un taller que
va oferir Eumo Editorial al 12e. Saló
de la Infancia i la Joventut de Vic, e!
Nadal passat. En aquest taller s'expli-
cava e! procés que segueix una obra des
que l'autor la concep fins que surt pu-
blicada en forma de llibre. Després
d'escoltar les explicacions de! monitor
i poder visualitzar e! procés a través
d'un llibre gegant il-lustrat, els partici-
pants podien escriure e! seu llibre i par-
ticipar en e! concurso Ellliurament de
premis, que va consistir en un lot de
llibres, va tenir lloc e! 3 de febrer als
Estudis Universitaris
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Novetats editorials

Durant e! mes de gener han aparegut
quatre novetats d'Eumo. En primer
lloc, han sorgit dos nous volums de la
col-lecció «Textos Pedagogics»: La ins-
trucció pública, de Condorcet, i Vers
l'escola nava, de Rosa Sensat, amb e!s
quals la col-lecció encera una nova eta-
pa amb e! suport de! Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de

Catalunya. També és novetat e!llibre
Escrits polítics del segle VIII. Tom 1. Des-
pertador de Catalunya i altres textos,
dins la col-lecció «[aume Caresmar», a
cura de Joaquim Albareda. Per últim,
es presenta l'últim número de Cota ze-
ro. Revista d'Arqueologia i Ciencia, que
enguany arriba al número 12 amb e!
dossier «Esrrategies alimentaries en e!
passat».

Els tres guanyadors del concurs «El meu primer llibre», amb els responsables d'Eumo Edirorial.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Dívendres Dlssabte OlUmenge

1 2
8 9
15 16
22 23


