
Isidor Cónsul, premi Atlántlda de
la crítica literaria

Isidor Cónsul, professor de la UV,
membre de la Societat Verdaguer i crí-
tic lirerari, va ser guardonat amb el
premi Atlantida que atorga el Gremi
d'Edirors de Catalunya. El premi su-
posa un reconeixement a la seva tasca
com a crític literari a diversos mitjans
de comunicació com ara I'Avui, Serra
d'Or i El Temps. El guardó se li va lliu-
rar el passat mes de desembre en el
decurs del sopar anual deis editors ea-
talans, entre els quals hi havia repre-
sentants d'Eurno Editorial.

Elllicenciats de la FACTI ja fan
traduccions

La primera promoció de llicenciats en
Traducció i Inrerpretació per la Uni-
versitat de Vic ja es cornenca a intro-
duir en el mercat laboral. Concreta-
ment, dues exalumnes de la FACTI,
M. Lluísa Parés i Beatriu de Haro,
han rraduit els primers llibres. M.
Lluísa Parés, de Gurb, ha traduú de
l'angles al carala, Nacionalismes, l'estat
nació i el nacionalisme al segle xx, de
Montserrat Guimbernau, editar per
Proa. Es tracta d' un llibre d' assaig polí-
tic que parla deis nacionalismes des
d'una perspectiva histórica fins a si-
tuar-se en el moment actual. Per a la
M. Llursa, la pan més difícil va ser
l'inici delllibre «perque parlava de les
reories sobre el nacionalisme de Marx,
Durheim o Weber i em vaig haver
d'informar molt». Beatriu de Haro, de

Primer programa de doctorat

Lawrence Venuti ha impartit el primer curs del programa de doctoral.

La Universitat de Vic ja forma doctors.
PeI gener, la Facultar de Traducció i In-
rerpretació va posar en marxa el pro-
grama de doctorar «Metodologia i ana-
lisi de la traducció», en el qual s'han
matricular 14 alumnes. El curs es pot
considerar innovador dins de la seva
especialitar perque aprofundeix molt
en el vessant pracric.
Aquest programa de doctorat, dirigit
per les professores Llulsa Cotoner i
Maria González Davies, se centra en
dues línies de recerca: la recepció de la
traducció a Catalunya, i la traducció i
la identitat cultural. Al llarg de dos
anys els alumnes han de formalitzar 32

credirs, alguns deis quals són irnpartits
per reconeguts especialistes de la Tra-
ducció com Lawrence Venuti, profes-
sor de la Universirat de Nova York i
traductor lirerari, Mona Baker, edito-
ra de la revista The Translator i autora
del manual In other words o Eugene
Nida, reconegut teoric de la traducció
i traductor de la Bíblia.
D'altra banda, rarnbé el mes de gener
van cornencar la majoria deis progra-
mes de master i de postgrau de la Uni-
versirat de Vic, amb un total de 153
alumnes inscrits quan la matriculació,
en alguns programes, encara no esta
tancada.
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Barce!ona, ha tradun de I'alemany al
catala e!llibre de contes, Quan el món
encara era jove, de ] ürg Schubinger,
editar per Barcanova. El llibre esta ea-
talogat com a literatura juvenil, pero la
Beatriu el recomana a rots els públics
pe! rerefons que hi ha a les historietes.
Aquesta jove llicenciada en Traducció i
Interpreració comenta que e! principal
problema amb que es va trobar en la
traducció d' aquest llibre va ser la man-
ca de temps, ja que l'editorial només li
va donar 15 dies per ten ir-lo enllestit,

«Avaluar per aprendre a
escriure»

La Facultar d'Educació de la Universi-
tar de Vic organitza e! curs «Avaluar
per aprendre a escriure», una iniciativa
de! departament de Filologia, adrecat a
mes tres, professors de llengua, estu-
diants i a totes les persones interessades
en qualsevol deis aspectes re!acionats
amb l'ensenyament de la llengua i la li-
teratura. El curs consta de 5 sessions
que s'impartiran e!s dijous compresos
entre e! 5 de febrer i e! 5 de marc;:oLho-
rari sera de 6 a 8 de la tarda. Teresa Ri-
bas, llicenciada en Filologia Catalana i
professora de la Facultat de Ciencies de
l'Educació de la UAB, sera I'encarrega-
da de donar les classes d'aquest curs.
Les cinc sessions versaran sobre e!s te-
mes següents: «Corn es pot ensenyar a
escriure?», «Lavaluació de textos»,
«L'avaluació de! procés de composició
escrita», «Els criteris d' avaluació» i «Els
instruments d'avaluació formativa».

La incidencia de l'electricitat

San ti Ponce, professor d'Historia Eco-
nornica Universal i d'Espanya a la Fa-
cultar de Ciencies ]urídiques i Eco-
norniques de la Universitat de Vic, ha
publicat e! llibre L'Electra de Centelles.
70 anys d'historia, un recull de la histo-
ria d'aquesta empresa que subministra
electricitar a la població. Elllibre ha es-
tar editat per Eumo Editorial.

CAMPUS

Sis anys d'Aula d'Autoaprenentatge

Enguany,l'Aula d'Autoaprenentatge ha ampliat les instal-laclons.

Aquest mes de febrer l'Aula d'Auroa-
prenentatge celebra e!s sis anys de fun-
cionament com a servei acadernic per a
l' autoaprenentatge de llengües. Durant
tots aquests anys s'ha produit una ade-
quació constant de la infraestructura i
de! material bibliografic i de treball a les
necessitats deis usuaris i s'ha procurat la
presencia de I'Aula en tota mena de tro-
bades i intercanvis re!acionats amb
l'autoaprenentatge. En aquest sentir cal
destacar, en primer lloc, l'ampliació de
l'espai físic disponible fins a 62,5 m ',
estructurats en dues sales especialitza-
des: l'una per al fons bibliografic i les
fitxes de treball i l' altra preparada com a
espai multirnedia amb equipament
electronic i audiovisual. En segon lloc,

I'inici de grups de conversa entre e!s
usuaris de I'Aula per treballar específi-
cament l'expressió oral. Es fan grups
reduus en angles, alemany, francés i ea-
tala i e!s condueix l'assessora espe-
cialista en la llengua de cada grupo Po-
deu assessorar-vos sobre e! funciona-
ment d'aquesrs grups i, en general,
sobre e! funcionament de! servei a I'Au-
la d'Autoaprenentatge (edifici B, pri-
mera planta) o a l'adreca de correu elec-
trónic autoa@gregal.euv.upc.es.
Cal destacar també la presencia de l'Au-
la, e!s dies 26 i 27 de novembre passat, a
la IX Trobada de Serveis Lingüístics
Universitaris, e!s quals, a partir d' ara, es
coordinaran a través de la Comissió de
Llengua de l'Institut joan Lluís Vives.

El volum ha estat confeccionat per
commemorar e! serante aniversari de
l'Electra Municipal de Centelles i n'ex-
plica e!s precedents, Estebanell i Pahisa
i l'Electra Popular de Centelles al pri-
mer quart de segle, la municipalització
de! servei l' any 1926 i la situació actual.
Elllibre tracta aspectes re!acionats amb
la producció i la distribució d' electrici-

tat, l' evolució deis consums, les rela-
cions amb l'Ajuntarnent, etc. Amb
aquest treball, l'historiador Santi Pon-
ce ha volgut apreciar amb precisió la in-
cidencia de l'electricirat en l'economia i
la societat i ha fet una análisi en profun-
ditat de I'empresa, e!s seus homes i les
seves re!acions amb la vida política,
económica i social de Centelles.



Comencen les competicions
esportives

El mes de gener van comencar els carn-
pionats esportius a la uv, concreta-
ment els de futbol sala, tennis masculí i
femení, esquaix i tennis taula. En
aquestes competicions hi prenen part
un total de 15 equips a futbol sala, 12
participanrs a tennis masculí, 6 a tennis
femení, 5 a esquaix i 9 a tennis taula.
D'altra banda, els dies 12 i 13 de gener
es van celebrar a La Molina els carnpio-
nats Universitaris de Catalunya d' es-
quí. La UV va estar representada per 8
alumnes que van competir en esquí
masculí (5), esquí femení (2) i snow-
bord (1).
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Homenatge a losep Pratdesaba

La Universitat de Vic va retre horne-
natge a Josep Pratdesaba (1870-
1967), conegut astrónorn i meteoroleg
de la ciutat de Vic. Lacre es va celebrar
el dia 20 de gener a l'Aula Magna i va
consistir en una conferencia a cárrec
d'Enric García Melendo, enginyer de
Telecomunicacions i Responsable de
l'Observatori Esteve Duran de Seva, i
un recital poetic arnb les veus de Pere
Puig i Montserrat Viver amb acorn-
panyament musical de Carles Mas de
Xaxars. Josep Pratdesaba va destacar
en el camp de l'Astronomia amb l'ob-
servació del sol i les seves taques, la llu-
na, els planeres, en especial Venus i Sa-

Nomenaments

Concepció Roca és la nova cap de
l'Area de Comunicació de la UV des de
mitjan genero Roca és Enginyera Quí-
mica per l'Insrirur Químic de Sarria
(IQS) i, després de fer cursos de post-
grau de periodisme a la Universitat de
Nevada-Reno (EUA), ha dedicat gran
part de la seva vida professional a l'area
de la comunicació. Així, ha col-laborar
com a traductora i correctora de textos
amb Edicions 62 i TV3 Televisió de
Catalunya, i ha tingut cura de la redac-
ció de reportatges i informes per a di-
verses revistes tecniques. Ha exercit els
cárrecs de Cap de Publicacions Perio-
diques Institucionals a la Universitar
de Barcelona, Cap de Premsa del Saló
Maquitec (Fira de Barcelona) i Secreta-
ria General a la Institució Cultural del
CIC de Barcelona.
La Junta de Recrorar també ha acordat
nomenar Josep Prat, professor de l'Es-
cola Politecnica Superior, com a nou
responsable d'Obres i Infraestructures
en substitució de Xavier Alahern. Jo-
sep Prat és professor d' «Análisi de cir-

(oncepció Roca, cap de ('Area de Comunicació.

cuits lineals» i va llegir la tesi doctoral,
«Noves aporracions al desenvolupa-
ment de motors electrics sense coixi-
nets- el passat mes de desembre.
D'alrra banda, Anton Granero ha dei-
xat el carrec de delegat del rector per a
la Comunicació i la Imatge Institucio-
nal per dedicar-se exclusivarnent a la
direcció del taller Eumo Grafic, que té
previst ampliar les activitats,

turn, i les estrelles en el seu pas pel me-
ridia. També es va mostrar interessat
en la Meteorologia i va col- laborar en la
instal-lació de l'observatori meteorolo-
gic del Montseny i en el descobrirnent
de la inversió térmica a la plana de Vic.
A part d' aquestes activitats, Pratdesa-
ha va participar activarnent en la vida
cultural de la ciutat de Vic.

Homenets
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Eumo Editorial reuneix autors
i professors de Ciimcies Socials

A fi de promoure l'intercanvi d'expe-
riencies pedagogiques i facilirar la rasca
docent, Eumo Editorial, en una inicia-
riva inédita, va reunir l'equip d'autors
del projecre de Ciencies Socials per a
educació secundaria, Escanner, i els
professors que el fan servir.
Després de dues reunions, a Vic i a Bar-
celona, la valoració va ser positiva per a
totes les parts: els professors van agrair
l'oportunitat de renir un espai on inter-
canviar opinions i experiencies de tre-
ball, i els autors i l'equip editorial van
recollir els suggeriments del professorar
de cara a ampliar l'area amb nous mate-
rials i de millorar-ne alguns aspecres
concrers.
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Puvill distribueix els llibres
d'Eumo a l'estranger

Des de principis d'any, les persones in-
reressades a adquirir llibres d'Eumo
Editorial des de l'esrranger ja poden
fer-ho per mitja del servei telernatic de
Puvill Libros: www.puvill.com.
Tor i que acrualment només hi ha 18 rí-

tols disponibles a rravés d'aquest nou
canal, Puvill anira incorporant progres-
sivament tot el fons edirorial d'Eumo.

Novetats editorials

• Curs de correcció de textos orals i es-
crits. Aquesr Curs, elaborar per la Di-
recció General de Polírica Lingüística,
és de gran utilirar per a qui vulgui pre-
parar-se per al certificar K de la Junta

Permanent de Catala, i rambé per a tra-
ductors i redactors. Compren un con-
junt de crireris sobre la correcció de tex-
tos orals i escrirs i exercicis practics,
amb el solucionari corresponent. In-
clou, a més, una bibliografia que recull
les eines de consulra més úrils i una cas-
ser amb els textos per a la correcció oral.
• Historia de la lingüística catalana
1775-1900. Repertori crítico A cura de
Pere Marcer i Joan Sola (dos volums,
més de 2.500 pagines en total), obra de
gran interés per a filolegs, és una biblio-
grafia de tors els aspectes de la lingüfsti-
ca produida o edirada als territoris de
parla catalana durant el període 1775-
1900: manuals de llegir i escriure, die-
cionaris, gramatiques, ortografies, dis-
cursos polírics, textos legals sobre
l'ensenyamen t de la llengua, etc.


