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La Universitat en el món actual.
Quatre visions

Jordi Pujol, president de la Generali-
rat de Caralunya, sera a la UV e! dia
17 de man;:, on pronunciara la con-
ferencia «Pensarnent i acció. Univer-
sitaris i polítics», emmarcada dins e!
cicle «La Universitat en e! món ac-
tual. Quatre visions», que se celebra
per commemorar e! primer aniversari
de! resrabliment de la universitat.
En e! cicle hi participen al tres perso-
nalitats com Federico Mayor Zara-
goza, director general de la UNES-
CO, Raimon Panikkar, filosof i
reoleg, i Enric Argullol, rector de la
Universitat Pompeu Fabra.
Mayor Zaragoza encerara e! cicle
amb la conferencia «Universitat i un i-
versalitat: l'educació superior davant
e!s repres de! segle XXl», que rindrá
lloc e! 13 de marc;:oEl segon conferen-
ciant, tal i com hem remarcar, sera e!
president Pujol i e! tercer Raimon
Panikkar, que parlara de «La respon-
sablitar histórica d'una nova Univer-
sitat», e! 16 d' abril. Cloura e! cicle
Enric Argullol, amb «La Universirat
i e! sistema educatiu», e! 22 d' abril.

Recepcióal Palau de la Generalitat

Diversos responsables de la UV, en-
capcalats pe! president de la Fundació
Universitaria Balmes, Jacint Codina,
i e! rector, Ricard Torrents, van ser
reburs en visita protocolaria e! 28 de
febrer pe! president Jordi Pujol, al
Palau de la Generalirat.

Nous ensenyaments per al 98-99
Flsloterápla, Terapia OcupacionaL i BibLioteconomia i Documentació

Alumnes d'lnfermeria en una classe practica. L'Escola Universitaria de Ciencies de la Salut passa d'una a tres titulacions.

La Universirat de Vic impartirá e! curs
1998-99 tres noves titulacions: Fisio-
terapia, Terapia Ocupacional i Biblio-
teconornia i Documentació. A hores
d' ara continuen les negociacions pel
que fa a les carreres de Turisme i Orga-
nització Industrial. Pisiorerapia i Tera-
pia Ocupacional queden englobades a
l'Escola Universitaria de Ciencies de la
Salur i Biblioreconomia i Documenta-
ció s'incorpora a la Facultar de Traduc-
ció i Interpreració, que canvia de nom
i passa a dir-se Facultar de Ciencies
Humanes, Traducció i Documentació.
La diplomatura de Fisoterápia té com a
objectiu formar tecnics en prevenció,

promoció, manteniment i recuperació
de la funcionalirar de! cos huma mir-
jancanr recniques terapeutiques rna-
nuals i físiques. Terapia Ocupacional
ré una part comuna amb Fisorerápia,
pero s'endinsa en e! vessant social de la
persona i en busca la inregració oprima
al' entorn familiar, social, laboral o es-
colar. Les dues carreres renen un ampli
ventall de sortides professionals.
La diplomatura de Biblioreconomia i
Documentació forma professionals en
els camps de la se!ecció, tractarnent i
difusió de la informació amb capacitar
per emprar les més noves recnologies
que s'apliquen en aquesr campo
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Saló de l'Ensenyament

La Universitat de Vic acut un cop més
al Saló de l'Ensenyament, que aquest
any se celebra de! 19 al 22 de mar<;:a
les instal-Íacio ns de la Fira de Barce!o-
na a Montjuíc. L'estand de la UV, de
60 m ', és e! número 426 i esta situar

en e! pabelló núm. 12. Amb una irnat-
ge renovada, que inclou una estructu-
ra de tres columnes il-Íuminades i sis
taule!ls per a l'atenció al públic,
aquest any l'estand de la Universitat
és obert a tres bandes, amb la qual co-
sa l'accés deis visitanrs és molt planer.
A més d'informació de totes les carre-
res, la Universitat presenta al Saló de
l'Ensenyament documentació deis
cursos de postgrau, cursos de docto-
rat, mestratges (rnasters) i e! programa
de cursos de la Universitat d'Estiu.
També s'hi pot trobar informació deis
Convenis de Cooperació Educativa
Universitat-empresa i de les Beques i
Ajuts als quals poden optar els estu-

diants.

Visita de representats de la
Universitat de Mondragón

El dia 5 de febrer la UV va rebre dife-
rents representants de la Universidad
de Mondragón, e! primer centre uni-
versitari cooperatiu de l'Esrar espan-
yol, amb l' objectiu de posar punts en
comú. En aquesta visita es va acordar
l'intercanvi d' estudiants entre els dos
centres. Jesús Garmendia, dega de la
Facultar d'Humanitats i Ciencies de
1'Educació, Matilde Saiz, directora
de Magisteri, Nerea Alzola, coordi-
nadora d'Educació Especial en aquest
centre, i Julen Arexolaleiba, respon-
sable de l'Euskera, van ser rebuts al
campus de Miramarges per Antoni
Tort, dega de la Facultar d'Educació, i
altres representants de la Facultat
d'Educació amb qui van manten ir
una reunió. Posteriorment se' n va ce-
lebrar una altra amb e! rector, Ricard
Torrents, i membres de! rectorat.
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Convenis amb Foment deL TrebaU i ConseU ComarcaL

Ricard Torrents, rector de la UV, i Ioan Rosell, president de Foment de Treball, en el moment de signar el conveni

La UV va signar e! mes de febrer tres
convenis de col-laboració: un amb la
patronal Foment de Treball idos amb
e! Consell Comarcal d'Osona.
El conveni amb Foment de Treball,
signat e! 16 de febrer per Ricard Tor-
rents, rector de la UV, i Joan Rosell,
president de Foment, fa referencia a
temes mediambientals i uneix les dues
entirars per a la recerca de millo res
ecoindustrials i temes de protecció de!
medi ambient.
La UV canalitza les línies d'aquest

conveni a través de! pla plurianual de
recerca 1997-2000, i posa a disposició
d' aquesta finalitat els recursos hu-
mans i materials en forma de treballs
de final de carrera, cursos de post-
grau, doctorat i línies de recerca i de

transferencia tecnológica a les empre-
ses, amb prioritat a les que són me m-
bres de Foment.
D'altra banda, els dos convenis sig-
nats amb e! Conse!l Comarcal (dia
11) fan referencia a la inforrnatització
de l'Arxiu Historie Comarcal i a la de-
puració d' aigues. Els convenis seran
desenvolupats pe! SART (Servei d'As-
saig i Recerca Tecnológica] de la UV.
El primer conveni contempla la infor-
matització de la gestió de 1'Arxiu
Historie Comarcal d'Osona, coricre-
tament de! fons de fotografies i pel.lí-
cules.
El segon conveni consisteix a desen-
volupar la recerca científica i tecnolo-

gica en materia de depuració d' aigües
residuals.

Curs sobre 'Gestió de Patrimonis'

La Facultat de Ciencies Jurídiques i
Econórniques va iniciar, e! 23 de fe-
brer, e! curs «Gestió de Patrimonis»,
que té com a objectiu proporcionar
uns coneixements per iniciar-se pro-
fessionalment en la gestió d'inver-
sions i patrimonis. El curs es divideix

en quatre moduls: El client i la gestió
patrimonial, Mercats i productes
d'inversió, Fiscalitat financera i La
composició d'un patrimoni, tots ells
impartits per reconeguts professionals
d' aquest sector. Els coordinadors de!
curs són Jordi Sulla, cap de Gesrió de
Patrimonis de Banca Catalana,
Merce Vidal, professora de la U'V,



Reunió amb Manuel Royes

El president de la Diputació de Barce-
lona, Manuel Royes, va ser a la UV el
dia 25 de febrer i va mantenir una
reunió amb membres de la Junta de
Rectorat i de la Fundació Universita-
ria Balmes. El president va estar
acompanyat per Jordi Labória, dipu-
tat de l'Area de Cooperació, i Joan
Echániz, coordinador de les Cornis-
sions Internes.

Intercanvis d'Estudiants

L'Escola de Ciencies de la Salut acul!,
un any més, esrudianrs de l'Escola
Universitaria de Beuavais, a Franca.
Enguany seran a Vic Mohamed Aldí,
Virginia Branco i Clarinha Gomes,
que assistiran a algunes classes d'In-
fermeria i rarnbé participaran de les
practiques al CAP Sud deVic. EIs tres
estudiants van arribar a la capital
d'Osona el dia 21 de febrer i s'hi esta-
ran fins al 13 de rnarc,

Cursos a Infermeria

L'Escola Universitaria de Ciencies de
la Salut de la Universirar de Vic ha
organitzat dos cursos de Formació
Continuada per a professors: «Huma-
nització de les cures» i «Morivació hu-
mana». El primer es va celebrar del 1O
al 19 de febrer i va anar a carrec de la
psicóloga Ana Gimeno-Bayón Co-
bos, directora de l'Institut Enrich
Fromm de Psicologia Humanista de
Barcelona. El segon curs, «Humanit-
zació de les cures», l'imparteix Lucia-
no Sandrin, psicoleg, teoleg i director
de l'Insitut Carnil-lianum de Roma.
Aquest curs té l!oc del 23 de febrer al
24 de marc. El professor Sandrin va
pronunciar una conferencia oberta a
torhorn el dia 24 de febrer.
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Estudiants de Magisteri, a la
Setmana de la Premsa a Franca

Alumnes de I'Escola de Mestres de la
UV participaran, un any més, en la
Setmana de la Premsa a l'Escola a
l'Arieja (sud de Franca) que se cele-
brara del 16 al 21 de mary. Es tracta
d'una experiencia que té com a objec-
tiu acostar el món del periodisme i la
comunicació a les escoles. Per aquest
rnotiu s'organitzen uns trebal!s prac-
tics, que en aquesta ocasió estan cen-
trats en la confecció d'una revista o
magazine. L'alumne ha de seguir tot el
procés de la informació, des de buscar
les fonts, fer les entrevistes, escriure el
reportatge, distribuir les notícies i, a
la fi, confeccionar la revista. Per a
aquesta finalitat compten amb el su-
port tecnic de professionals del perio-
disme i la informática.

Visites d'Adrien Le Bihan
i Nazaria Tum

Adrien Le Bihan, agregat lingüístic
de l'Insritut Francés de Barcelona i
responsable del Servei Cultural de
l' ambaixada francesa, també de Bar-
celona, va visitar la Universitat de Vic
el dia 3 de febrer per tal de corieixer la
Insritució i establir uns primers
acords de col-laboració entre les dues
entitats. D'altra banda, el dia 10 Na-
zaria Tum, dirigent de la C.PR. (Co-
munidades de población y resistencia)
de La Sierra de Guatemala, va oferir
una xerrada, organitzada per la Facul-
tat d'Educació, on va explicar la reali-
tat social d' aquel! país. La problernati-
ea principal que tenen plantejada és el
no compliment dels acords de pau
signats el 1996, sobretot dels que fan
referencia a la redistribució de les
terres.

Homenets
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Novetats editorials

• Cent anys de traducció al eatala, a
cura de Montserrat Bacardí, Joan
Fontcuberta i Francesc Parcerisas.
Aquesta antologia presenta un recull
de textos dels traductors al catala més
destacats dels darrers cent anys: des
d'un article d'Antoni Bulbena (1891)
fins a un de Ricard Torrents (1990),
passant per textos de Caries Riba, Jo-
sep Carner o Joan Fuster, entre d'al-
tres. Ofereix reflexions sorgides a par-
tir del trasllat de llengües, d'epoques i
d' escriptors diferents i resulta repre-
sentativa de les rendencies estetiques
del pedode que abasta.

• Reduccions. Revista de poesia, núm. 68
En aquest número destaquen els poe-
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• Dia 13. «Universitat i universalitat:
I'educació superior davant e1s rep-
tes del segle XX!», conferencia de
Federico Mayor Zaragoza, director
general de la UNESCO. Auditori
Mariá Vila d' Abadal. Edifici del Su-
creo 12 del migdia.

• Dia 17. «Pensament i acció. Univer-
sitaris i polítics», conferencia de
Jordi Pujol, president d~ la ?ener~~

Vila d' Abadal. Edifici del Sucre. 12
del migdia.

Altres activitats

• Dia 12. Presentació delllibre d'Eu-
mo Editorial, Com donar les males
notícies. A continuació hi haurá un
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mes de Rose Auslander (1907-1988),
pertanyents al seu darrer llibre Compto
els estels deis meus mots (1983). Igual-
ment cal remarcar els textos de Joan
Margarit, Gabriel -autor també de
la portada-, Lluís Calvo i Víctor
Obiols, premi Marius Torres 1996 i
professor de la Facultat de Traducció i
Inrerpreració de la uv.

• Cota Zero. Revista d'Arqueologia
Ciencia, núm. 13 «La rnetal-lúrgia a
l' an tigui ta t».

Aquest dossier esta dedicat a un dels
camps d'investigació arqueológica

que més importancia té en els darrers
anys: la paleornetal-Iúrgia. Tracta els
odgens i el desenvolupament de la
metal-lúrgia, així com també els as-
pectes socioeconornics de les societats
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debato Hospital de la Santa Creu de
Vic. 20.30 hores.

• Dia 13. «Memoria de la resisten-
cia», conferencia a cárrec de Joan
Triadú, pedagog i escriptor . Aula
Magna. 10.15 hores,

• Dies 19, 20, 21 i 22. Saló de l'En-
senyament i Expodidáctica. Fira de
Barcelona.

Aula Universitaria per a la gent
gran d'Osona

segle XX!», a cárrec del Sr. Salvador
Cardús i Ros, Socióleg, Periodista.
Professor de la UAB.

• Dia 11. Geologia: «Extincions mas-
sives d'éssers vius en la historia de la
vida», a cárrec del Dr. Salvador Re-
guant i Serra, Catedrátic d'Estrati-
grafia de la UB.

amb metalls. Aquest número es va
presentar al Museu d'Arqueologia de
Barcelona el passat 27 de febrero

Col-Iaboracló Eumo Editorial i
l'Escola Polltécnlca Superior

Durant el mes de febrer, dos alumnes
de l'Escola Politecnica Superior de la
UV varen presentar els treballs de fi-
nal de carrera (TFC) relacionats amb
projectes editorials impulsats des
d'Eumo. D'una banda, Hanni Jar-
rath va presentar uns jocs inforrnátics
de llengua elaborats a partir del Pri-
mer Diccionari, i de l'altra, Simó Al-
bareda ha realitzat un programa de
revista electrónica, que ha de perme-
tre que Reduccions es pugui consultar
a Internet.

A

• Dia 12. Sortida cultural: «Visita a
L1eida ciutat» i conferencia a la Uni-
versitat, Dr. Joan Josep Busqueta
Professor d'História Medieval.

• Dia 18. Historia de la Ciencia: «Els
misteris de l'Alquímia», Dr. Agustí
Nieto Galan, Químic i historiador.
Professor a la UAB.

• Dia 25. Neurologia i Antropologia:
«Evolució del cervell» (11 part), Dr.
Enric Bufill i Soler, Metge Neuróleg.
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