
al
informat favorablement pel
Consell Interuniversitari de
Catalunya».
La ciutat de Vic, la comunitat
universitaria i la Direcció Ge-
neral dels Estudis Universita-
ris de Vic van mostrar la seva
satisfacció davant aquesta no-
tícia. Lequip directiu dels
EUV va manifestar que amb
aquesta acció del govern ea-
tala, havia estat confirmada «la
confianca en el projecte uni-
versitari de Vio> i va reiterar
«el compromís de coronar-lo
amb una bona Universitat».

El govern de la Generalitat aprova
I'avantprojecte de Llei de la Universitat de Vic

Lavantprojecte de Llei de re-
coneixement la Universitat de
Vic ja és al Parlament a l' espe-
ra que la Cambra el debati i,
posteriorment, sigui sotrnes a
votació a principis de maig, si
es compleixen les previsions
de calendario El dia 5 de marc
el Consell Executiu de la Ge-
neralitat va aprovar l' avant-
projecte de Llei perque «la
Universitat de Vic compleix
els requisits previstos al Reial
Decret 557/1991 de creació i
reconeixement d'universitats i. . . .
ens uruversitans», segons in-

Debats sobre la universitat

La universitat per a qui iper a que? és
el títol dels quatre debats que se cele-
bren durant els mesos de febrer i
mar<;: als Estudis Universitaris de
Vic. En aquestes quatre jornades es
parla de diferents aspectes relacio-
nats amb la universitat, com l'educa-
ció, les relacions amb les empreses, la
recerca i el vessant sociopolític, ara
que els Esrudis Universitaris de Vic
estan a punt de convertir-se en la
Universitat de Vic.
El primer debat va ser Uniueristat i
educació i va tenir com a convidats
Miquel Siguan, Josep M. Terrica-
bras, David Serrat i Raimon Pa-
nikkar, amb Antoni Tort de mode-

UNIVERSITAT DE VIC

Vil aró de moderador. El dia 13 de
mar<;:es va celebrar el debat Univer-
sitat i Recerca que va comptar amb
la presencia d'Antoni Lloret, Joan-

D'esquerra a dreta, David Serrar, Miguel Siguan, Anroni Tort, Raimon Panikkar i Josep M. Terricabras, en el
primer debat de La Unioersitat, per a qui i pa a que?
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formava un comunicat difós
pel Comissionat per a Univer-
sitats i Recerca i també, per-
que «rnitjancant memoria pre-
sentada, s'ha comprovat que la
Fundació promotora garan-
teix el nombre mínim de ti tu-
lacions previstes a la normati-
va vigent per a la constitució
d'una universitat i així ha estat

rador. El segon, Universitat i Em-
presa, va tenir com a convidats,
Francesc Santacana, Miquel Codi-
na i Joan Caries Suari, amb Ramon



dornenec Ros i Ramon Pinyol, i Josep
Romeu com a moderador. Tancara el
cicle el debat Universitat i Societatamb
la participació d'Ernest Lluch, Irene
Rigau i Ramon Montaña, i Jordi Mo-
let, com a moderador.

1Jornades de Traducció

Els dies 3 i 4 d' abril tindran lloc les '1
]ornades de Traducció a Vic' dedicades
a la Traducció Filosifica. Hi prendran
part destacades personalitats del món
de la traducció, com Eugene Nida,
teoric i traductor nord-arnerica, Pere
LluÍs Font, codirector de la col-lecció

Textos Filosifics d'Edicions 62 o Josep
M. Terricabras, director de la Catedra
Ferrater Móra de Pensament Contern-
porani de la Universitat de Girona, en-
tre altres. Esta previst que hi assisreixin
un centenar de persones de tot Cata-
lunya entre alumnes de Traducció i In-
terpretació, professors d'Institut i pro-
fessors universitaris.

Premi de Traducció

La Facultat de Traducció i Interpreta-
ció ha creat el '1 Premi de Traducció
Andreu Febrer' adrecat a alumnes ma-
triculars a segon cicle o nivell equiva-
lent de quasevol facultat de traducció i
interpretació. Consta d'un primer pre-
mi de 100.000 pessetes i un accessit de
50.000 pessetes. El termini de presen-
tació dels treballs acaba el 30 d' abril de
1997. Les traduccions hauran de ser al
catala i les llengües de partida poden
ser l' angles, el francés, l' alemany i l' es-
panyol. Andreu Febrer, que dóna nom
al premi, va ser un poeta que va viure a
Vic a cavall dels segles XIV i XV i que
ocupa carrecs a la Cort dels reis de la
Corona d'Aragó. Com a poeta líric, ens
ha llegat composicions que demostren
un gran coneixement de la tradició tro-
badoresca. Va traduir al catala La Divi-
na Comedia, de Dante, la primera en
vers coneguda a Europa.

campus

Visites parlamentáríes

El mes de febrer han continuat les visi-
tes dels grups parlamentaris als Estudis
Universitaris de Vic.

*CiU. Els represenrats de CiU van
mostrar el seu «suport total» a la Llei
de Reconeixement de la Universitat de
Vic, i van manifestar que intentarien
que la resta de la cambra catalana tin-
gués el mateix vot positiu que ells. EIs
representants de CiU, que van ser a
Vic el dia 7 de febrer, es van endur una
impressió molt positiva de les instal-la-
cions i del funcionament dels EUV La
coalició estava representada pels dipu-
rats osonencs, Enric Castellnou i Ra-
mon Espadaler acompanyats per Ra-
mon Camp, diputar i portaveu al
Parlament, Vinyet Panyella, diputada,
Pere Mutgé, diputar, i Eudald Casade-
sús, diputat i alcalde de Ripoll.

*Grup Mixt. El Grup Mixt, encapc,:a-
lat per Ángel Colom, rarnbé va ser als
Estudis Universitaris de Vic el dia 12
de febrer. Colom va manifestar que el
seu sí, el dia de la votació de la Llei, se-
ria «entusiasta» i que ells mateixos, so-
ta les sigles d'ERC, van ser els primers
diputats a proposar de crear aquesta
universitat. El líder del Partir per la In-
dependencia anava acompanyat per
Benet Tugues, portaveu al Parlament,
Salvador Morera, diputar osonenc,
Xavier Bosch, Jaume Puig, regidor a
I'Ajuntament de Vic, Albert Roig, re-
ponsable de premsa, Conxita Folgue-
ras, directora de formació, i Carme
Callejón, coordinadora parlamentaria.

*ERC. Els representants d'ERC van
manifestar, igualment, la seva intenció
de votar favorablement la Llei de Re-
coneixement de la Universitat de Vic.
Tot i ser una universitat privada, la
UV «neix amb una clara voluntat de
servei públic», van argumentar els re-
presentats d'ERC, i per aixó el seu vot
sera positiu. La visita d'ERC va tenir

•

lloc el dia 26 de febrer i va comptar
amb Josep LluÍs Carod Rovira, dipu-
tat i Secretari General del partir, Josep
Bargalló, diputar, Josep Huguet, di-
putat, Lluís Xandri, regidor a l'Ajun-
tament de Sant Hipolir deVolrregá,
Alex Bassols i ]osep M. Font, regidors
a I'Ajuntament de Vic, i Josep Carra-
pico, president regional de les ]ERC.

Visites institucionals

Representants de consells comarcals i
Ajuntarnents de la comarca d'Osona i
veines han iniciat una ronda de visites
als Estudis Universitaris de Vic per tal
de coneixer les instal-lacions i rebre in-
formació de primera ma sobre el pas a
la Universirar de Vic. El primer de visi-
tar el centre va ser Dornenec Pairó,
president del Consell Comarcal del Ri-
polles. A continuació van venir a Vic,
Carme Benages, alcaldessa d'Olot i
presidenta del Consell Comarcal de la
Selva, acompanyada de Joan Caries
Codolar, cap de I'Area de Cultura i
Ensenyament del mateix Consell Co-
marcalm, i Ramon Clotet, responsa-
ble de I'Area d'Ensenyament del Con-
sell Comarcal del Solsones.

Donació de lIibres a la
biblioteca de la FACTI

La Institució de les Lletres Catalanes ha
fet una do nació de llibres a la Facultat
de Traducció i Interpreració d'Osona.
Es tracta d'una col-lecció de 127 vo-
lums de 48 autors catalans traduús a
diferents idiomes. Concretament es
poden llegir títols en angles, holandés,
alernany, francés, rus, búlgar, italiá,
grec, castella, noruec, danés, vietnami-
ta, japonés, xines, aran es i hongares.
Entre les obres que s'han rebut hi ha les
d'alguns autors classics com Ramon
Llull, Joanot Martorell, Narcís Oller o
Víctor Catalá, acompanyats de títols
més actuals de Quim Monzó, Pere
Calders, Montserrat Roig, Merce Ro-
doreda o Maria Merce Roca.



Magda Oranich i Vicen~
Villatoro a les Aules per a la

Gent Gran

L'Aula d'Extensió Universitaria per a la
Gent Gran d'Osona ha tingut aquest
trimestre dues destacades visites. En
primer lloc, l' advocada Magda Ora-
nich va pronunciar la conferencia Els
drets de la dona a la Cata/unya d'avui,
el dia 18 de febrer. La setmana se-
güent, Vicenc Villatoro, en condició
d'escriptor del mes, va ser a Vic per
parlar de la seva obra. Les sessions de
l'Aula d'Extensió Universitaria per a la
Gent Gran es fan a la Sala d'Actes de la
Caixa de Manlleu.

Vicenc Villaroro va ser a Vic com a escripror del mes.

Conveni amb el Bisbat de Vic

EIs Esrudis Universitaris de Vic i el
Bisbat de Vic han signat un conveni
marc de col-laboració amb el qual es
volen potenciar els vincles existents, El
conveni marc s'anirá concretant amb
convenis específics. De moment, ja
s'ha iniciat la relació amb un reconei-
xement de credits per a tots els alum-
nes deis EUV que participin en el cicle
de conferencies sobre pau i solidaritat
que se celebra a l'Albergueria, local del
Bisbat. El conveni, que es va signar el
dia 28 de febrer entre Josep M. Guix,
bisbe de Vic i Ricard Torrents, direc-
tor general dels EUV, té especial in-
teres pel que fa a l'Arxiu Episcopal, al
Museu o a les col-leccions de Sert, que
el mate ix bisbe va reconeixer que «són
punt obligat per a estudiosos i estu-
diants de diferents árnbits».

campus

Intercanvis a Magisteri i
Infermeria

Del 24 de febrer al 6 de rnarc, 9 alum-
nes del Goldsmiths College de Lon-
dres han estat a l'Escola de Mestres de
Vic en un intercanvi de practiques. Els
estudiants de Vic, concretament 10,
van ser a Londres el mes de novembre
passat. EIs alumnes duran a terme dife-
rents acrivitats (organitzades pels de-
partaments d'Educació Infantil i Filo-
logia, especialitat en Llengua Estran-
gera de l'Escola de Mestres de Vic) des
de conferencies per a coneixer aspectes
concrets del sistema educatiu, visites a
les instal-lacions deis EUV i practiques
en algunes escoles de la comarca d'O-
sona. D'altra banda, una estudiant
d'Infermeria de Beauvois (Franca),
passa uns dies a l'Escola d'Infermeria
d'Osona (del 24 de febrer fins al 7 de
marc). Aquest intercanvi rarnbé sera
correspost per alumnes deis EUV, con-
cretament dues noies, que es desplaca-
ran a Beauvois del 24 de marc a l' 11
d'abril.

Alumnes de la FACTI a I'ONU

Un grup de 14 alumnes de la Facultat
de Traducció i Interpretació han estat
durant dues setmanes (del 17 al 28 de
febrer) a Viena, a la seu de les Nacions
Unides, on han fet practiques d'inrer-
pretació sirnultania. L'estada «ha estat
molt profitosa», segons la professora
Xus Ugarte, coordinadora de l' expe-
riencia, perque ha coincidit amb un te-
ma tan interessant com la conferencia
mundial sobre Uti/ització de l'espai ul-
traterrestre amb fina/itats pacifiques. Els
estudiants de Vic, de 4rt d'Interprera-
ció, assistien cada dia a la seu de l'ONU
i es situaven a les cabines mudes d'in-
terpretació simultánia, L'allotjament es
va fer a cases deis traductors de les Na-
cions Unides. Per aquest mes de marc
un segon grup de la FACTI, format per
6 alumnes, tornara a anar a Viena. És la
primera vegada que s'organitza una ex-

periencia d' aquestes característiques i
s'ha pogut dur a terme grácies a la in-
tervenció de Sergio Viaggio, cap del
traductors de I'ONU a Viena, que fa
dos cursos va ser a la FACTI.

Homenets
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Infermeria celebra el dia
mundial de la dona

L'Escola d'Infermeria d'Osona va cele-
brar el dia mundial de la dona el 6 de
marc. Per aquest motiu es va convidar
Anna Cabré, Catedratrica de Geogra-
fia de la Universitat Autónoma de Bar-
celona i Directora del Centre d'Estudis
Dernográfics. La conferencia va tenir
lloc a l'Aula Magna a les 12 del migdia.
L'acte estava organitzat per l'Area d'In-
fermeria Materno- Infan til.

Viatges de fi de curs

EIs estudiants dels EUV han realitzat
aquest curs diferents viatges per cele-
brar la fi de la seva carrera. EIs de Tra-
ducció i Interpretació han marxat cap
a Tunísia, els d'Infermeria han fet ex-
pedicions a Menorca i a les Canaries,
els de Magisteri i Empresarials han fet
un grup conjunt amb des ti nació Cuba
i els de I'Escola Politecnica s'han repar-
tir entre Tunísia (Agronoms) i les Ca-

EUV
• Dia 5. Itinerari electric de guspires,

correuts, ones i estris que //0 euram-
peu. conferencia a cárrec de Joaquim
Pla, físic i professor deis EUV. Aula
Universitaria per a la Gent Gran
d'Osona. Sala d'Actes de la Caixa de
Manlleu. 6 de la tarda.

• Dia 6. Uuiuersitat i empresa, debat
dintre el ciele La uuiuersitat, per a
qui i per a que? Francesc Santacana,
Miquel Codina i Joan Caries Suari.
Moderara el debat Ramon Vilaró.
Aula Magna deis EUV. 7 del vespre.

• Dia 6. Dones de cara al se le XXI: Re-
flexions des de la democracia, con-
ferencia a cárrec d'Anna Cabré, ca-
tedratica de Geografia de la UAB i
Directora del Centre d'Estudis De-
mográfics. Aula Magna deis EUV.
12 del migdia.
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nanes (Telecomunicacions). El viatge
de fi de carrera és una tradició molt
arrelada a la universitat i són pocs els
alumnes que se'l deixen perdre.

Dansaruandesa

El grup Intore de Rwanda va interpre-
tar una mostra de danses del seu país als
EUV, el dia 27 de febrer passat. Es trae-
ta d'un grup d'estudiants que viuen en
aquests moments a Bélgica i que, a tra-
vés de les danses, donen a coneixer la
problemática que es viu en aquests mo-
ments a Rwanda. L'espectacle, molt
vistós, va ser seguit per un nombrós pú-
blic al pati central dels EUY. L'acte es-
tava organitzat per l'Escola de Mestres.

El Patí Vic porta publicitat deis
EUV

L'equip de la Divisió d'Honor del
Club Patí Vic porta publicirat dels Es-
tudis Universitaris de Vic a les samar-
retes des del partir del passat 26 de ge-

A g e d Qn
• Dia 6. Visita a la Girona histórica i

monumental i al Museu de l'Art, amb
Joan Surroca, director del Museu de
l'Art de la Pell de Vic. Activitat de
I'Aula Universitaria per a la Gent
Gran d'Osona,

• Dia 11. Conferencia a cárrec de Joan
Veny, catedrátic de Dialectologia de
la Universitat de Barcelona i membre
de l'Instirut d'Estudis Catalans. Sala
d'Actes de la FACTI a les 12 del mig-
dia.

• Dia 12. Entre f'aigua i la selva. De
l'Amazouin a Mato Grosso, conferen-
cia a cárrec de Joaquim Montoriol,
geoleg i catedrátic de cristal-lografia.

. .
d'Osona. Sala d'Actes de la Caixa de
Manlleu. 6 de la tarda.

• Dia 13. Uniuersitat i Recerca, debat
dintre el ciele Uuioersitat, per II qui i
per a que? Antoni Lloret. joandome-

ner contra el Vilafranca. Esta previst
que aquesta publicitat es mantingui
fins a final de temporada i s'emmarca
dinrre el conveni que tenen del Club
Patí Vic i els EUV, básicarnent pel que
fa a la utilització de les instal-lacions
del club esporriu per part dels estu-
diants universitaris, professors i perso-
nal no docent. Aquestes persones te-
nen l' entrada gracu·ita a tots els partits
que disputa el club vigata a la seva pis-
ta, presentant el carnet d' esports dels
EUV, entre molts altres serveis.

Novetats editorials

Durant el mes de febrer l'Editorial Eu-
mo ha publicat elllibre Sant Llorenc del
Munt. Visió geografica, dels autors Jo-
sep M. Panareda i Josep Pintó. Ellli-
bre s'inclou a la collecció 'Descoberta
geográfica'. D' altra banda, també ha
aparegut el darrer número de la revista
de poesia Reduccions, que amb aquest
ja arriba als 67 volums.

nec Ros i Ramon Pinyol. Moderara el
debat Josep Romeu. Aula Magna deis
EUV. 7 de la tarda.

• Dia 20. Les fuucions del ceruell i les
malalties degeueratiues, conferencia a
cárrec de M. Teresa Carolera, psico-
loga. Aula Universitaria per a la Gent
Gran d'Osona. Sala d'Actes de la Cai-
xa de Manlleu. 6 de la tarda.

• Dia 20. Universitat i societat, debar
dintre el ciele Uuiuersitat per a qui i
per a qlle?Ernest Lluch, Irene Rigau i
Ramon Montaña. Moderara el debat
Jordi Molet. Aula Magna deis EUV. 7
de la tarda.
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