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La UV s'incorpora a l'lnstitut loan Lluís Vives

loan Triadú, professor
convidat a la UV

La Universitat de Vic s'ha integrar a
l'Institur Joan Lluís Vives que agrupa
les universitats dels Paisos de parla catalana. L'Assernblea de Rectors del dia 22
de novembre va aprovar la incorporació
de la UV, que és la quinzena universitat
de l'Institut. A partir d' ara, el rector,
Ricard Torrents, formara part del Consell General i Ramon Pinyol, de la Comissió Permanent. També s'han nornenar quatre representants a les diferents
Comissions Tecniques que són: Eusebi
Coro mina a la de Llengua, Montse
Ayats a la de Publicacions, Montserrat
Lorenzo a la de Cursos d'Estiu i Raymond Lagonigro a la d'Espai Telematic. La finalitat de l'Institut Joan Lluís

lean Triadú

El pedagog i escriptor Joan Triadú és
aquest any professor convidat de la
Universitat de Vic, concretarnent irnpartirá unes classes a Traducció i Interpretació i a l'Escola de Mestres. El dia 2
de desembre va pronunciar una conferencia oberta a tota la cornunitat universitaria que portava per nom «La
projecció internacional de la literatura
catalana; de Verdaguer a Riba»,
Joan Triadú (Ribes de Freser, 1921) té
una estreta vinculació amb la comarca
d'Osona. D'una banda, dóna nom a la
biblioteca més irnportant de Vic, la
que hi ha ubicada a l'antic convent del
Carme, i de l'altra, va ser un dels principals impulsors del concurs literari de
Cantonigros, on des de fa molts anys hi
té una residencia. Triadú ha publicat
diversos Uibres de poesia, prosa, antologies, ha fet traduccions i ha destacat
com a crític literario
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Carrer

Vives és potenciar les relacions entre les
universitats a fi de coordinar la docencia, la recerca i les activitats culturals, i
potenciar la utilirzació
de la Uengua
propia. Des de l'any 1995, edita un
budletí de novetats editorials universitaries i tarnbé confecciona una guia
conjunta de tots els cursos d'estiu de les
universitats que hi estan integrades.
D' altra banda, l'Institut Joan Lluís Vives va organitzar els dies 20, 21 i 22 de
novembre el Fórum «Universitat i Comunicació» a MoreUa (Castelló),
al
qual van assitir quatre representants de
la UV, Ramon Pinyol, Anton Granero,
Raymond Lagonigro i Rosa M. San}aume.

Gran exit de la Setmana de la Ciencia
Del 12 al20 de novembre es va celebrar
la 11Setmana de la Ciencia a Catalunya, en la qual va participar activamenr
la Universirat de Vic. Un dels actes més
reUevants que es van celebrar a la UV va
ser la conferencia de Peter Garriga, exsubdirector dels Laboratoris de Sistemes de Telecomunicacions de la Hughes Aircraft als EUA. La Setmana de la
Ciencia a Vic, la van organitzar conjuntarnent la uv, l'Agrupació Astronorniea d'Osona i el Cine Club Vic.
En la seva conferencia, Garriga, va fer
un repas a la historia de la descoberta de
l'espai per part de l'home, tor il-lustrat
amb diapositives espectaculars dels pla-
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netes del sistema solar i d' alguns dels
seus sarel-lits.
Paral-lelament a aquest tema es va muntar una exposició sota el nom «Viatge
pel món de l' astronomia i la meteorologia», que feia un recorregut per l'espai
de forma molt interessant i didáctica,
Altres acres que es van celebrar durant
aquesta setmana van ser unes sessions
per a esrudiants de secundaria, a carrec
de la professora Consol Blanch en les
quals se'ls van explicar fórmules de control del medi atmosferic.També es van
projectar dues pel-Iícules de cinema,
Galileo Galilei i 2001: Una odissea de
l'espai.
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Mayor Zaragoza oferlrá una
conferencia a la UV

Es posa en marxa el programa «Viure i convlure»

El director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza visitara la UV
dintre el primer trimestre de l'any
1998, en una data encara per determinar. Mayor Zaragoza oferira, en el decurs d' aquesta visita una conferencia.

Gairebé 200 participants a les
Jornades d'Hlstórla de l'Educació
La Universitat de Vic va acollir del 12 al
14 de novembre les XIII Jornades
d'Hisroria de l'Educació als Paisos Catalans a les q uals van participar 190
persones, una xifra rnolt superior a les
previsions inicials. Les jornades estaven
organitzades per la Facultat d'Educació
de la Universitar de Vic i la Societat
d'Historia de l'Educació deis Parsos de
Llengua Catalana. El tema central
d'aquestes jornades va ser La formació
inicial i permanent deis mestres, que va
propiciar la lectura de diverses comunicacions. EIs debars es van centrar en dos
temes paral-lels: L'Ensenyament de la
Historia de l'Edueació en el món universitari i Lesfonts doeumentals en la reeerea
historicoeducatiua. La ponencia central
la va pronunciar el professor de la Universitat de Lisboa, Antonio Novoa.
Tots els participants van rebre les actes
de les Jornades, que ja estaven a punt els
mareixos dies, en que es van celebrar, la
qual cosa van agrair molt.

Albert Om presentara el seu
Uibre a la UV
Albert Om, guionista del programa de
TV3 «El terrat», sera a Vic el dia 10 de
desernbre per presentar el seu llibre En
el nom del pore, premi Pere Quart d'Humor i Sátira.

Concurs de borsa
Joan Hortalá, president de la Borsa de
Barcelona, lliurará els premis als guanyadors del concurs de borsa que organitza la Facultat de Ciencies Jurídiques i
Econorniques de la UV, el dia 16 de de-
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i gent gran que s'han acollit

tar Social de l'Ajuntament

al programa

de Vic i de la Universitat

«Viure i conviure»

acompanyats

per representants

de Benes-

de Vic.

El programa «Viure i Conviure»,
que impulsa Caixa de Catalunya en
col-laboració
amb totes les universitats catalanes, ja és una realitat a Vic.
Cinc estudiants de la UV conviuen
des de principi de curs amb diferents
avis de la ciutat, Cristian Martín,
alumne de l'Escola de Mestres, s'ha
acollit al programa i passa tota la sermana amb vuit avis que resideixen
als pisos rutelats de la Casa Moreta.
La Sílvia Sorribas, d'Empresarials,
també conviu amb tres avis de la Casa Moreta. El cas més genuí d'aparellament el protagonitzen Maria del
Mar Aguilar, estudiant de l'Escola

de Mestres, i Pilar Caralt, una senyora vídua del barri de Santa Anna
de Vic. Totes dues esran molt contentes d'haver-se trobat; d'una banda la Pilar té companyia i una persona amb qui parlar, sobretot els
vespres, i la Maria del Mar té una casa, molt acollidora on passar la setmana, i també una companya que la
cuida fins al més mínim detall. Laltre aparellament el protagonitzen
dues estudiants més de l'Escola de
Mestres, Laura de la Fuente i Núria
Sauret que, com que són amigues,
van proposar de viure totes dues
amb una sola avia.

sembre. Enguany participen en el concurs 52 equips formats básicarnent per
estudiants de Ciencies Empresarials i
Administració i Direcció d'Empreses,
tot i que rambé hi ha representants de
Traducció i Inrerpreració,
Telecomunicacions i Informática, Una de les novetats d' aquesta edició és que hi ha un
equip format íntegrament per estudiants del DEGI, concretament un alemany idos francesos. Lequip guanyador sera el representant en el concurs estatal de borsa. Hortala, a més de lliurar
els premis, pronunciara la conferencia,
«La borsa en l' economia del mornent».

Visita de representants de la
revista Infancia
Una quarantena de mestres, pedagogs i
psicolegs de la revista Infancia, que edita l'Associació de Mestres Rosa Sensat,
van ser a la Universitat de Vic el 15 de
novembre. El grup es va desplacar per
visitar diferenrs escoles bressol i centres
educatius

i aprofitaren

el viatge per

coneixer la Universitat. El dega de la
Facultat d'Educació, Antoni Tort, i la
cap del departament d'Educació Infantil, Maica Bernal, els van rebre.
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Osona és la comarca que aporta més alumnes a la UV
Altres 20,01%

Bages 4,62%

Baix Llobregat 3,21%

Valles Oro9,56%

Barcelones 23,27%

Girones 3.41%

Ripollés

2,97%

La Universitat de Vic té matriculats el
curs 1997-98 un total de 3.640 alumnes repartits de la següent manera: 893
a la Facultat d'Educació, 800 a l'Escola
Politecnica Superior, 1.204 a la Facultat de Ciencies ]urídiques i Economiques, 413 a l'Escola de Ciencies de la
Salut i 330 a la Facultar de Traducció i
Interpretació. A aquests alumnes cal
surnar-hi els 357 de l'Escola d'Idiomes
i els dels cursos de master, postgrau i
doctorat, en els quals encara s'estan formalitzant les matrícules a hores d' ara.
La comarca d'Osona és la que aporta

més esrudiants a la UV amb un total de
860 (23,63%), seguida pel Barcelonés
amb 847 (23,27%). Pel que fa a les Relacions Internacionals, aquest any hi ha
39 alumnes que segueixen algun programa d'intercanvi.
Si analirzern les estadístiques a partir
del sexe, es pot destacar que un 66,1%
dels matriculats són noies, un precentage més elevat a les quatre especialitats
de Mestre (86,34%) i a Infermeria
(87,89%). El percentatge de nois és del
33,9%, i són majoria a l'Escola Politecnica Superior (69,13%).

Programa de TVO
Televisió d'Osona (TVO) va posar en
marxa el dia 11 de novembre un programa setmanal de 15 minuts sobre la
Universitat de Vic. Lespai esta estructurat en dues parts; a la primera es fa un
repás a l'actualitat que ha marcat la setmana a través de notícies curtes, i a la
segona s'obre la porta a entrevistes a
personatges rellevants que visiten la
uv,a professors o professionals que organitzen activitats i també es confeccionen reportatges sobre els serveis o
les activitats del centre. Un cop al mes,
aquesta segona part del programa estara íntegrament dedicada a Eumo
Editorial. El programa és presentat pel
periodista Toni Traveria i el patrocina
Caixa de Manlleu.
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Nova direcció a la Universitat d'Estiu de Vic

Manuel Vilar

IlCiA M\"t.

1)'I-lVMoR

Montserrat Lorenzo

Manuel Vilar i Montserrat Lorenzo, professors de l'Escola Politecnica Superior i de
l'Escola Universitaria de Ciencies de la Salut, respectivament, han estat nomenats
codirectors de la tercera edició de la Universitat d'Estiu de Vic. Vilar i Lorenzo substitueixen Miquel Caballeria, que ha deixat el carrec per motius professionals. En
aquests moments ja s'ha constiturt la comissió permanent de la Universitat d'Esriu
de Vic 1998 i s'esta treballant per tal d' elaborar el programa de cursos i activitats.
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Molta participació
a les competicions esportives

«Eusebi Molera i Gros; un científic vigata polifaceric»,

Fins a finals de desembre hi ha temps per
apumar-se a les diferents competicions
esportives que organitza la UV. En
aquests mornenrs ja hi ha 180 persones
inscrites per participar en competicions
de furbol, tennis taula, atletisme, voleibol, ciclisme, esquí, cros, basquet, tennis, esquaix, judo, handbol i natació.
Aquestes persones participaran en cornpeticions de la mateixa universitat de
Vic i alguns ho faran en les cornpeticions interuniversitáries que s'organitzen conjumament entre les universitars
catalanes. Hi ha altres esports en els
quals rarnbé hi ha la possibilitat de participar com són badminton, BTT, caiac,
duatló, escacs, frontennis golf, mitja
marató, orientació, rem, taekwondo, tir
amb are, triarló, vela i volei platja.

Eumo Editorial, al Festival de la
Infancia i la Joventut de Vic

Homenatge a Eusebi Molera
LAjumament
de Vic, conjuntament
amb la UV i I'Agrupació Astronornica
d'Osona, van retre homenatge al científic viagata, Eusebi Molera, amb motiu
del 150e aniversari del seu naixement.
Pere Molera, descendent del científic
vigata, va pronunciar la conferencia

Eumo Editorial tindra un any mes un
estand al Festival de la Infancia i la Joventut de Vic, que enguany arriba a la
tretzena edició. El Festival, que per primera vegada se celebra al recinte firal
d'El Sucre, tindra lloc del 23 de desernbre a l' 1 de genero Eumo presenta un taller de construcció de joguines a partir
de material reciclable (ampolles de plastic, taps de suro, paper. ..) basat en el llibre de la mateixa editorial, Joguines,
d'Albert Bulbena. Un total de cinc escoles d'Osona i el Ripolles participen
en la recollida de material.

Aprendre a cuinar, Uibre d'Eumo
per aquest Nadal
Eumo Editorial presenta aquest mes de
desembre elllibre Aprendre a cuinar, un
manual que ofereix les pautes, els trucs i
les receptes més importants per assegurar l'exit a la cuina i a la taula, tant en els
apats de cada dia com per a les ocasions
especials. Elllibre ha estar escrit per Assumpta Miralpeix, professora de cuina
a l'Escola Professional de la Dona de la
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Universitat de Vic
• Dia 3. Conferencia «Les c1aus de la
gestió a Renfe», a cárrec de Merce Sala, expresidenta de Renfe. Aula Magna. 12 hores.
• Dia 4. Presentació del llibre El mán

Altres novetats Editorials
Microsoft Word 6 O. Una guia d'aprenentatge és e! títol de! nou llibre d'Eumo Editorial dins la col-lecció «Itinerari
d'Ernpresarials». Elllibre ha estat escrit
pel professor Mique! Bofill i tracta sobre e! software de processament de textos Word, versió 6.0, sota l'entorn
Windows 3.1 per a re. És una guia
d'aprenematge en la qual e!s continguts
s'introdueixen gradualment i e!s punts
més irnportants van acompanyats d'uns
exemples que convindria que e! lector
practiqués per tal d' assimilar més bé e!s
conceptes que s'hi exposen.
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• Dia 9. Conferencia «Tecniques japoneses de gestió», a cárrec de José Garcia Márquez. Aula Magna. 12 hores.
• Dia 10. Presentació del llibre En el
//011I del pore, del periodista
Albert
Om. Editorial Columna.
• Dia 12. Homenatge

Diputació de Barcelona. Ha participar
en diferents programes divulgatius sobre cuina i dieterica a TVE, Radio Barcelona, Catalunya Radio, i ha col-laborat rnitjancant articles al diari Avui i a
revistes especialitzades. És aurora i coautora de diversos llibres, entre altres
L'art de! parament de la taula, Co!estero!
i dieta, o Gastronomia i dietética per a
col-lectiuitats, publicat també per Eumo
Editorial. Aprendre a cuinar esiii estructurat en dues parts, una teórica on es
donen unes paures sobre les qüestions
relacionades amb e! menjar i una de
practica on es detallen tres-centes deu
receptes explicades pas a paso

Jaume Collell». Sala de la Columna
de l'Ajuntament de Vic. 8 de la tarda.
• Dia 16. Conferencia «La borsa en
l'economia del mornent», a cárrec de
Joan Hortalá,
president de la Borsa
de Barcelona. Aula Magna. 19 hores.

a Jaume Collell.
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