
lordi Pujol i Mayor Zaragoza, a la Universitat de Vic
El director general de la UNESCO va anunciar que Vic tindrá una catedra de «desenvolupament humá sostenible»

A I'esquerra, Ricard Torrenls obsequia Federico Mayor Zaragoza amb la col-lecció completa de la revista Reduccions. A la dreta, el president Jordi Pujol amb els membres del rectora!.

Federico Mayor Zaragoza, director ge-
neral de la UNESCO, i Jordi Pujol,
president de la Generalitat de Catalu-
nya, van encetar el cide de conferen-
cies «La Universitat en el món actual. 4
visions», que organitza la Universitar
de Vic per commemorar el primer curs
acadernic, Aquest mes d'abril es tan-
cara el cide amb les ponencies de Rai-
mon Panikkar, filosofi teoleg (dia16),
i Enric Argullol, rector de la Universi-
tat Pompeu Fabra (dia 22).
Mayor Zaragoza va parlar del paper
que han de jugar les universitats en el
món, «un espai obert per a la formació
dels ciutadans durant tota la vida», i

dels valors que han d' orientar la uni-
versitat, com ara la «igualtat, la to-
lerancia o la panicipació civil». Alllarg
de la seva visita a Vic, el director gene-
ral de la UNESCO va saludar el poeta
de Roda de Ter, Miquel Martí ¡PoI,
pel qual va mostrar la seva admiració.
En aquesta conferencia, Mayor Zara-
goza va anunciar que la UV seria titu-
lar de la catedra UNESCO «Desenvo-
lupament huma sostenible: equitat,
participació i educació rnulticultural»,
extensible a la Universitat de La Hava-
na (Cuba), i que, paral-Ielamenr, es
crearia una xarxa d'universitats col- la-
boradores, a América Central i del Sud.

El president Pujol va ser a Vic el dia 17
on va parlar, davant un nombrosíssim
públic, del paper que han de jugar els
polítics dins la societat i també del de
les universitats. El president va fer re-
ferencia a l'incrernent del pes de les
universirars a Catalunya en els darrers
anys, i va esmentar algunes de les coses
que calia esperar de la universitat com
la «consciencia crítica» i «l'aportació de
valors». Finalment va referir-se a al-
guns dels perills en que pot caure la ins-
titució universitaria i que calia solven-
tar, com «l'autocornplaenca», ja que és
freqüent «que es vagin tancant en el
seu món i s'escoltin elles mateixes».
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lornades de Traducció poética

Els dies 16 i 17 d' abril tindran lloc a la
UV les II Jornades de Traducció i In-
terpretació, dedicades en aquesta oca-
sió a la Traducció Poética. Hi partici-
pen, com a convidats remarcables,
Maria Angels Anglada, Jose-Agustín
Goytisolo, Miquel Desclot, Henri
Deluy, Joan Triadú o NarcÍs Coma-
dira, entre al tres. Les Jornades s'orga-
nitzen en sis taules rodones que versa-
ran sobre els temes següents: «Els
classics: com s'han tradu'it i com es
tradueixeo»; «Cal ser -poeta per tra-
duir poesia?»; «Proximitat i llunyania
cultural en la traducció poética (1)),
«Lequivalencia formal en la traducció
poética»; «Poetiques de la traducció
pcerica» i «Proximitat i llunyania cul-
tural en la traducció poética (i Il )». En
el decurs d'aquestes Jornades, que se
celebraran al Palau Bojons, es filfa la
presentació del \libre d'Eumo Edito-
rial Cent anys de Traducció al catalá
(1891-1990), antologia a cura de
Montserrat Barcadí, Joan Fontcuber-
ta i Francesc Parcerisas. La presenta-
ció, la fará el vicerector Ramon Pi-
nyol.

El rector de la UV, pregoner del
Mercat del Ram

Ricard Torrents, rector de la UV, sera
el pregoner de l' edició 1998 del Mer-
cat del Ram que té \loc de 1'1 al 5
d' abril. Torrents pronunciara el pregó
«Vic, ciutat i universitat», l' 1 d' abril a
les 8 del vespre, a la Sala de la Colum-
na de l'Ajuntament de la ciutat,

[oan Triadú, a «Diálegs amb
escriptors»

Per segon any consecutiu, la Facultar
d'Educació organitza el cide «Dialegs
amb escriptors», enguany amb la
presencia destacada de Joan Triadú,
Jesús Moncada i Antoni Marí. La pri-
mera conferencia, «La literatura cata-
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Gran hit del Saló de l'Ensenyament. Del 19 al 22 de mar¡;:va tenir 1I0c, en el re-
cinte de Fira de Barcelona, el Saló de I'Ensenyament, en el qual va participar, un
any més, la Universitat de Vic. L'esrand, totalment renovat, estava format per tres
taulells d'atenció al públic que incorporaven una estructura metállica de 3,5 me-
tres d'alcada que facilitava la indentificació des de lIuny. A l'estand es va repartir
tota mena d'informació sobre les carreres que s'impartiran el curs vinent i altre
material de promoció com ara adhesius, lIapis o bosses de plasric.

Marta Vilalta, bronze en Tir amb Are als universitaris
Marta Vil alta, estudiant d'Enginyeria
Técnica Agrícola de la UV, va obtenir
la medalla de bronze en Tir amb Arc
als campionats universitaris de Cata-
lunya que es van celebrar a Lleida el
14 de man;, cosa que li dóna dret a
participar en els campionats d'Espa-
nya, que se celebraran proximarnent.
Altres esrudianrs de la UV també par-
ticipen en campionats universitaris
catalans. En futbol sala, la UV forma-
va part d'un grup de tres en el qual hi

havia la UOC i la UPF. La UV va ju-
gar dos partits amb un resultat global
d'un de perdut i un de guanyat. El
primer, davant la UOC, es va guanyar
per 2-3. El segon, jugat a casa, es va
perdre davant la UPF per 1-5. En ju-
do, Jordi Delpon, d'Administració i
Direcció d'Empreses, es va dassificar
per a quarts de final, essent elirninitat
en aquesta fase. Lluís Mas, de Cien-
cies Empresarials, va participar en el
campionat de tennis taula.

lana entre 1939-1960», la ptonun-
ciara el pedagog i escriptor Joan Tria-
dú el 3 d'abril, amb una presentació
d'Isidor Cónsul. Les altres conferen-
cies se celebraran el mes de maigo

Conveni amb Caixa de Sabadell

La Universitat de Vic i la Caixa de Sa-
badell van signar un conveni marc de

col-Iaboració a través del qual l'entitat
financera concedira préstecs als alurn-
nes de la UV per poder pagar els estu-
dis. El valor total deis préstecs és de
100 milions de pessetes, amb un in-
teres O per a l' estudiant. La signatura
del conveni va tenir lloc el 24 de mar¡;:
entre Pere Rifa, director general de la
Caixa d'Estalvis de Sabadell, i Ricard
Torrents, rector de la uv.



Conveni amb l'Esquerda

La Fundació privada l'Esquerda i la
Universi tat de Vic van signar el dia 10
un conveni marc de col-Iaboració per
donar supon, des de la universitat, a
les tasques d'investigació que es duen
a terme en aquest jaciment arqueolo-
gic. Van signar el conveni, Ricard
Torrents, rector de la UV, Francesc
Ribas, alcalde de Roda de Ter, i Imma
Ollich, directora del projecte d'inves-
tigació del jaciment arqueologic.

Conveni amb l'Escola
d'Administració Pública

La Universitat de Vic i l'Escola d'Ad-
ministració pública de Catalunya
(EAPC) han signat un conveni de
col-Iaboració a través de! qual s'ha
acordat que, el curs 1998-99, s'irnpar-
teixin a les instal-lacions de la UV dos
cursos de formació per a treballadors
de les diferenrs administarcions pú-
bliques: «Urbanisme i Medi Am-
bienr» i «Recursos financers i Gestió
pressupostaria», ambdós de 30 hores.
Aquest conveni contempla el desen-
volupament d'alrres projectes futurs
entre les dues insritucions.

hit de la Setmana d'Electrónlca i
Telecomunicacions

Del 9 al 13 de mare,:es van celebrar les
primeres Jornades d'Elecrronica i Te-
lecomunicacions, adrecades a estu-
diants d'aquestes dues enginyeries de
la UV, i que van comptar amb relle-
vants especialistes d' aq uest sector
com Joan M. O'Callaghan, Caries
Puente, Gonzalo Bonhomme, Con-
cepción Santos i Ramir de Porrata-
Doria, Les Jornades van ser organ irza-
des per l'Escala Politecnica Supe- rior.
D'alrra banda, coincidint amb aques-
ta setmana es va celebrar, els dies 9 i
10, un Seminari sobre la Gestió de
I'Energia, impartir pel centre de Sch-
neider. Es van tractar temes tan inte-
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Professionals de Winterthur a Eumo Cráfic. Caries Flo, director de la Divisió
de Comunicació Corporativa del Grup Winterthur i e! seu equip van visitar Eu-
mo Grafic, la Universirat de Vic i la ciutat en general, el dia 21 de febrer. Eumo
Crafic ha dissenyat les revistes de l'empresa asseguradora i actualment treballa en
el projecte de Senyaletica deis seus edificis, Els visitants van poder coneixer in situ
les instal-lacions d'Eumo, els diferents campus de la Universitat, la catedral,
l'Ajuntament i el mercat del dissabte a la placa del Mercadal.

ressants com distribució autornatitza-
da i gestió de l'energia eléctrica, do-
motica, comunicació, sistemes de ges-
tió técnica, bus Batibus i un cas
pracric com és el projecte REMMA.

Trobada Universitat-empresa
sobre envasat d'aliments

Més de 100 persones van participar el
dia 27 en la trobada Universirat-ern-
presa sobre «L'envasat d'alirnents i la
utili tzació d' atmosferes modificades»,
que organitzava la Uv. A part de les
sessions de treball, en les quals van
participar destacats especialistes de
cada sector, es va servir un «dinar de
treball» amb aquest tipus d'aliments,
que va ser conduit pel conegut perio-
dista i gastronom, Llorenc Torrado.

Concurs estatal de borsa

Els estudiants de la Facultar de Cien-
cies Jurídiques i Econorniques Caries
Irzo, Eduard Pérez i Esther Real han

partlclpat, durant e! passat mes de
marc, en el concurs estatal de borsa
que organitzen els diaris Expansión i
la Gaceta Universitaria i la Banque
Nationale de París. L'equip vigata no
va obtenir uns resultats gaire remarca-
bles, ja que va vendre les accions just
en el moment que va cornencar a pu-
jar, en general, rota la borsa.

Exposició dels tallers de
plástica i audiovisuals

Fotografies fetes amb una Carnera
Fosca, gravacions videografiques,
pintures i al tres manifestacions art ís-

tiques, configuraven l'exposició de
treballs deis alumnes de la Facultar
d'Educació matriculats a l'assignatura
que imparteix el pintor Josep Vernis.
Aquesta exposició (del 12 al 27 de
marc) recollia una mostra representa-
tiva, per la varietat conceptual, deis
treballs elaborats a classe al llarg de!
curs passat.



Novetats editorials

La col-Iecció «Textos Pedagogics» in-
corpora dos tírols nous: Carta a una
mestra, tradun i prologat per Miquel
Martí, i Documents fundacionals de
l'Escola Pia, de Josep de Calassanc, a
cura de Joan Florensa i amb traducció
coordinada per Adolf García-Durán.
També surt el tom VIII de Memories
de Conrad Roure: La Restauració deis
Borbons. El regnat d'Alfons XII, a cura
de Josep Pich i Mitjana, a la col-lecció
«[aurne Caresmar». Vic. El ritme de la
ciutat és un Jlibre de fotografies
d'Oriol Molas amb textos de Caries
Capdevila. El cooperativisme a Osona,
del professor de la Facultat d'Educa-
ció de la UV Josep Casanovas, és un
nou títol de «Lentorn». I per últirn,
Aplaudiments és el llibre humorístic
que, com cada any, Eumo edita per
Sant Jordi. D'altra banda, han apare-
gut les segones edicions d'Economia:
teoria i problemes, de Rafa Madariaga;

Universitat de Vic
La Universitat en el món actual.

Quatre visions

• Dia 16. «La responsabilitat histórica
d'una nova universitat», conferencia
de Raimon Panikkar, catedrátic eme-
rit de la Universitat de San Diego.
Sala Mariá Vila d'Abadal. El Sucre.
12 del migdia .

• Dia 22. «La Universitat i el Sistema
Educatiu», conferencia d'Enric Ar-
gullol, rector de la Universitat Porn-
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El quadre de [inancament, de M. Car-
me Viladecans; i Dret del treball i de la
seguretat social, de Fina Dornenech i
M. Teresa Calzada, de la col-lecció
«Itinerari d'Empresarials».

Més aventures d'en Pau i la Laia

La col-lecció de contes d'en Pau i la
Laia, els dos personatges creats per
Adelina Palacín, Assumpta Verda-
guer i Pilarín Bayés, s'arnplia amb
tres tírols: El conillet blanc esperd, Ens

fem amics d'un dofi i Salvem un esqui-
rol. Cada conte recull aspectes de la
vida deis animals que participen en la
historia i vol fomentar conductes po-
sitives deis infants envers ells.

Per Sant lordi, contes

Entre les acrivirats programades per
Sant Jordi, hi haura la presentació del
recull de contes deis alumnes de les es-
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coles públiques de Vic, que edita Eu-
mo Editorial. La presentació es fara el
dia 21 a la sala d' acres del Sucre. EIs
protagonistes d' aquesta iniciativa, en
que també participa la Facultar
d'Educació, són els nens i nenes de les
escoles públiques de Vic, aurors deis
textos i deis dibuixos que constituei-
xen les histories aplegades en el recull.

losep Maria Terricabras parlará
sobre els valors

Josep Maria Terricabras, director de
la «Catedra Ferrater i Mora» de la
UdG, impartid la conferencia «Edu-
cació ética, per a que?» per presentar
els dos darrers tírols de la col-lecció
«Senderi»: Europa, Europes, d'Anna
Bastida, i Estat de benestar i solidari-
tat, d'Angel Castiñeira, La conferen-
cia tindrá Jloc el dia 16 d' abril, al
Col-Iegi de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres ien Ciencies de Ca-
talunya.

A
• Dia 15. «La dona a l'Islam», confe-

rencia de Margarida Castells, profes-
sora de llengües semítiques i d'His-
toria i cultura islámiques a la UB.

• Dia 22. «La formació del lexic ea-
tala», conferencia de Ramon Pinyol,
filoleg i vicerector de la VV.

• Dia 29. «Els conflictes armats a la
postguerra freda», conferencia de
Caterina Garcia, professora de Cien-
cies Políriques a la UPF.

E N
Triadú, pedagog i escriptor. Aula
Magna. 1/4 d'll del matí.

• Dia 17. Presentació del llibre d'Eu-
mo Editorial Cent anys de traducció
al catalá (1891-1990), antologia a
cura de Montserrat Bacardi, Joan
Fontcuberta i Francesc Parcerisas.
Anirá a cárrec de Ramon Pinyol, vice-
rector de Comunitat i Extensió Uni-
versitaries. Sala d'Actes del Palau
Bojons. 3/4 de 2 del migdia .

Aula Universitaria per a la gent,
Dilluns Dimarts Dimeues Oijous Divendres Dissabte Diumenge
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