
Conveni amb l'Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana

La Universirat de Vic i l'Associació
d'Escri ptors en Llengua Catalana
(AELLC) van signar el dia 9 de juny
un conveni marc de col-Iaboració a
través de! qual les dues enrirats es
comprometen a promoure, mit-
jancant programes cornuns, la coope-
ració en el camp de la investigació
científica i didáctica. El conveni el van
signar Carme Arenas, secretaria gene-
ral de I'AELLC i Ricard Torrents,
rector de la Universitat de Vic.
La signatura d'aquest conveni suposa
la forrnalització d'unes acrivitats que
les dues entitars desenvolupaven con-
juntament des de feia uns anys, com
ara les Jornades de Traducció, orga-
nitzades per la Facultar de Traducció i
Interpretació (que es nodrien d'es-
criptors de l'AELLC), o la visita d'es-
criptors a la UV al llarg del curs per
dictar conferencies.

Clausura del Curs a l'Aula per a la
Gent Gran d'Osona

El dia 17 de juny es va clausurar el
curs a l'Aula d'Extensió Universitaria
per a la Gent Gran d'Osona, que en-
guany ha comptat amb la presencia
constant de 280 marriculats. Joan
Vives, professsor d'Historia de la
Música i divulgador musical, va ser
I'encarregat de posar punt i final a un
curs carregat d'activitats amb una
conferencia i audició sobre la música
de Johannes Brahms.

La Universitat de Vic ja té Estatuts
El ro de juliol hi haurá el nomenament del rector i de la Junta de Rectorat
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Ramon Montaña, Ricard Torrents, Enric López i Montserrat Vilalta, el dia que es van presentar els Estatuts

Ricard Torrents, rector de la Univer-
sitat de Vic, va presentar el dia 17 de
juny els Estaruts de la Universitat de
Vic i els de la Fundació Universitaria
Balmes (FUB), que regeix la Universi-
tat, aprovats recentment. Els Estaturs
garanteixen la gestió de la Universitat
a partir d'un Patronat plural, amb re-
presentants públics, la renovació de
carrecs cada 4 anys i la creació d'un
Consell Social com a organ d'assesso-
rament externo Els Esratuts marquen
que el proper 10 de juliol hi haura e!
nomenament del rector i de la Junta
de Rectorat.
Un deIs trets essencials d' aquests Es-
tatuts cal buscar-lo en la modificació

de la composició de! Patronat, que
continua essent presidit per l'alcalde
de Vic. El primer canvi que es pro-
dueix és el nombre de regidors de!
consisrori vigata representants al Pa-
tronat que passa dI a 2. Els segon re-
gidor que ocupara e! carrec de parró,
en aquest cas de l'oposició, sera Joan
Lagunas, d'IC-EV. També és novetat
que 2 membres del Parronat de la UV
han estat e!egirs per la Junta d'Uni-
versitat, reunida e! 25 de juny. Els ele-
gits són Anna Bonafont, directora de
l'Escola Universitaria de Ciencies de
la Salut i Josep Burgaya, dega de la
Facultat de Ciencies Jurídiques i
Econorniques.
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SEIDOR posa al dia l'equipament
informátic de la UV

Josep Benito, conse!ler de!egat de
l'empresa de serveis informatics SEI-
DOR, S.A. i Ricard Torrents, rector
de la UV, van signar e! dia 12 de juny
un conveni de col-Iaboració a través
de! qual la UV actualitza e! seu equi-
pament inforrnatic per tal de fer-lo
cornpetitiu per a l'entrada de l'Euro i
altres reptes de futur.
L'empresa SEIDOR cede ix gratu"ita-
ment e! software avancat SAP/R3 a la
UV. Es tracta d'un sistema integral
d'inforrnática de gestió que funciona
a diferents universitats i centres d'en-
senyament superior com ara la Uni-
versirat de Deusto (Bilbao) o ESADE.
La Univeristat de Vic i SEIDOR faci-
litaran també als esrudiants d'Adrni-
nistració Direcció d'Ernpreses,
Ciencies Empresarials i Enginyeria
Técnica en Informática de Gestió, la
realització de les practiques amb
aquest software, que és e! més potent
que hi ha en aquests moments a Euro-
pa. Finalment, la UV i SEIDOR rea-
litzaran cursos de formació en
SAP/R3.

Conveni entre el SART, Gassol
Color SA i MF Técnima

La Universirat de Vic a través de!
SART (Servei d'Assaig i Recerca Tec-
nologica) i les empreses MF Tecnirna
(Vic) i Gassol Color SA (Girona) han
signat un conveni de collaboració
per tal de reutilirzar part de les aigües
residuals de l'empresa gironina per al
reg de jardins, i pan deis llots com a
abonament de! sol.
Gassol Color SA és una empresa dedi-
cada al tint de reixits, filats i mitges.
MF Tecnirna, per la seva part, es dedi-
ca a l'enginyeria ambiental i, com e!
SART, aportara diferents recnics al
projecte així com els seus laboratoris
per dur-hi a terme tota mena de pra-
ves i analíriques.

CAMPUS

Arrenca la tercera Universitat d'Estiu
La tercera edició de la Universitat d'Es-
tiu de Vic es va posar en marxa e! passat
29 de juny amb una xifra de 700 alum-
nes inscrits, a manca de les úlrimes da-
des. Els actes destactats d' aquesta edició
són l'homenatge a l'escriptora M. Án-
gels Anglada, una Jornada sobre I'Im-
pacte Econornic de l'Eix Transversal i
e!s homenatges a Pompeu Fabra iJau-
me Balmes.
Els cursos amb més demanda han estat,

dintre e! bloc economicoempresarial,
Analisi borsária, Practica de salaris i co-
titzacions i Turism e, quaLitat i marque-
ting. Dintre la branca sanitaria tots els
cursos han tingut una molt bona matrí-
cula.
Altres cursos amb molta demanda han
estat Introducció a Lacorrecció de textos,
Literatura i modeLsculturaLs, Energies re-
novabLes:possibiLitat o realitat? iLa con-
geLaciódels aLiments.

Turisme, amb segon i tercer curs
La Universitat de Vic impartid e! curs
vinent e! segon i tercer curs de la Diplo-
matura de Turisme després d'haver arri-
bat a un acord amb l'Escola de Turisme
Jacint Verdaguer de Vic. Cal recordar
que e! Consell Interuniversitari de Ca-
talunya va autoritzar que la UV impar-
tís e! primer curs de Turisme e! passat
mes d'abril. D'aquesta manera, la Fa-
cultat de Ciencies Jurídiques i Econo-

miques, on s'emmarca Turisme, podrá
impartir el cide complet de la diploma-
tura.
Els alumnes que provenen de l'Escola
Jacint Verdaguer podran accedir direc-
tament als cursos de la VV. Els estu-
diants que inicim els estudis o que ha-
gin iniciar e! TEAT en una altra escola
de Turisme hi han d'accedir pe! sistema
general de preinscripció de Catalunya

La UV col-laborará amb l'Escola de Vicky Sherpa al Nepal. La Facultat d'Edu-
cació de la Universitat de Vic col· laborara amb l'Escola de Mestres que Vichy
Sherpa esta construint al Nepal i que pona e! nom de M. Antorria Canals, profes-
sora de la UV -ambdues a la fotografia superior. La Universitat de Vic hi col-labo-
rara fent assessorament pedagogic i també amb l' assistericia d' exalumnes a les au-
les de l'Escola de Mestres, l'única de! Nepal que dependra de la Universitat de
Katmandú.



CAMPUS

Nova direcció a Eumo Editorial

Montse Ayats

Durant el mes juny Eumo Edirorial,
l'edirorial de la Universitat de Vic, ha
canviat de direcció. Miquel Tuneu ha
deixat el carrec per morius personals i
el relleven Montse Ayats i Carlota
Torrents. Des del Consell d'Adrninis-
tració d'Eumo Editorial i el rectorat
de la UV es continuara exercint I'alta
direcció edirorial. M. Ayats dirigirá
l'área d'escola i educació mentre que
C. Torrents s'encarregara del llibre
universitari, assaig i narrativa.
Montse Ayats és lIicenciada en Filo-
logia Catalana (UAB) i té el diploma
de Mestre (UV). Treballa a Eumo des
de l'any 1989. Carlota Torrents és lli-

Carlota Torrents

cenciada en Filologia Catalana (UB).
Ha estudiar literatura anglesa i neher-
landesa a Groningen (Holanda) i ha
treballat a La Magrana, Curial Edi-
cions Catalanes i Eumo Edirorial. To-
tes dues han realitzat el curs de post-
grau en Edició a I'lnstitut d'Educació
Concínua de la UPF, dirigit per Javier
Aparicio iDolors Ollero
Eumo Edirorial aposta per augmentar
la seva presencia en el mercat edirorial
ampliant les arces d' assaig, narrativa
conternporania i educació i comptant
amb les possibilitats que ofereixen les
noves tecnologies.

La UV s'incorpora al programa Sócrates

La Universitat de Vic, des del passat
mes de juny, s'ha incorporat al progra-
ma Socrates d'intercanvi d'estudiants
entre universitats de la Unió Europea.
D'aquesta manera passa a formar pare
de la llista de 59 universitats de I'Estat
espanyol que tenen el privilegi d'en-
viar i rebre esrudiants, La Universitat
de Vic ja té una Ilarga experiencia en
incercanvis internacionals, fets des dels
Estudis Universitaris de Vic i a I'empa-

ra de les universitats adscrivents.
Els programes europeus en que parti-
cipa la Universitat seran financats di-
rectamenc per Brusselles. Un altre
dels avantatges per a la UV és que
tindra un accés directe a rors els pro-
grames proposats per la UE an nmbit
de l'ensenyament superior. Finalmenc,
la Universitat assumeix la responsabi-
litat de fomentar l'Europa de les cul-
tures.
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Jornada balmesiana

La Societat Verdaguer i la Societat Ca-
talana de Llengua i Literatura organit-
zen conjuntament una Jornada sobre
«[aurne Balmes i el seu temps» amb
motiu del 150e aniversari de la seva
mort. La Jornada tindra lloc el dia 10
de juliol a la Sala de Juntes de la Fa-
cultat de Traducció i Interpretació de
la UV i a la Sala de la Columna de
l'Ajuntament de Vic. Aquesta Jorna-
da, oberta a tothorn, s'ernrnarca dins
les commemoracions que se celebren
a Vic sota el lema «Any Balmes» i
comprara amb el proleg de la tradicio-
nal conferencia balmesiana que im-
partirá el pare Hilari Raguer el 9 de
juliol, a la Sala de la Columna, amb el
títol «Balmes i el nacionalisme ea-
tala». El dia 10 participaran en els ac-
tes desracats estudiosos de l'obra i
l'epoca de Balmes, com ara Anna M.
GarcÍa, Josep Moran, Manuel Jor-

Universitat de Vic

Universitat d'Estiu de Vic

n Dia 2. Presentació del fascímil de
La summn de l'art de l'Aritméricn,
un dels primers lIibres de materna-
tica impresos a Europa, editat per
Eumo. Intervindran en l'acte An-
toni Malet, curador de l' obra, Vla-
dimir Zaiats, professor de la UV,
Manuel Castellet, president de
I'IEC i Ricard Torrents, rector de
la UV. Sala de Juntes. Edifici del
Rectorat. 7 de la tarda.

nDia 7. «Per que Pompeu Fabra va
triornfar», conferencia a carrec de
Joan Sola, professor de la Univer-
sirat de Barcelona. A continuació,
presentació de I'obra Historia de la
lingüística catalana 1775- 1990.

CAMPUS

ba, Miquel Batllori, Josep Benet,
Pere Lluís Font, Joaquim Molas,
Jordi Figuerola, Ignasi Roviró i Jo-
sep M. Fradera.

Tres propostes d'Eumo per a la
Fira del Llibre de Barcelona

Del 2 al12 de julio\' el Moll de la Fus-
ta de Barcelona s'ornplira de llibrerers,
editors i autors que busquen el con-
tacte amb el seu públic, en una nova
edició de la Fira del Llibre. Eumo hi
participara amb exposició de llibres i
amb activitats diverses. El dia 6, a les
8 del vespre, juntarnent amb Cafe
Central, organitza la presentació del
llibre de poesia de Rose Auslander,
Compto els estels dels meus mots, a car-
rec de Feliu Formosa, traductor de
l' obra. El dia 8 a les 7 de la tarda, As-
sumpta Miralpeix convidara el pú-
blic a tastar una de les receptes del seu

A G E N D

Repertori crític, d'Eurno Editorial,
de Joan Sola i Pere Marcet. Mu-
seu de I'Art de la Pell. 2/4 de 8 del
vespre.

n Dia 9. Inauguració de la Jornada
Balmesiana. «Balrnes i el naciona-
lisme catala», conferencia a cárrec
del pare Hilari Raguer.
Sala de la Columna de I'Ajunta-
ment de Vic. 8 del vespre.

n Dia 10. Jornada sobre «Balrnes i el
seu temps». Alllarg de tot el dia hi
haurá onencies una taula rodona
i la presentació del lIibre Escrits
polítics sobre Catalunya, de J. Bal-
mes, a cura de Josep M. Fradera.
Al matÍ, els actes se celebraran a la
Facultat de Traducció i Interpre-
tació. A la tarda, a la Sala de la Co-
lumna de I'Ajuntament de Vic.

llibre Aprendre de cuinar. 1 el dia 11, a
les 6 de la tarda, Pilarín Bayés fará els
seus dibuixos davant dels nens i nenes
que s'apleguin a la carpa infantil.

Novetats editorials d'Eumo

Ja es poden trabar a les llibreries les
dues darreres novetats d'Eurno Edito-
rial. EL carlisme catalá dins L'Espanya
de La Restauració, del prafessor de la
Universitat de Girana Jordi Canal,
explica com aquest moviment es re-
colzava i es reforcava en la clivella reli-
giosa del país, la qual constituía un
element decisiu de la divisió política i
cultural catalana. Demostra, tarnbé,
que era un moviment social viu a fi-
naIs del segle passat. El credit variable
Geografia física de Catalunya, de Jo-
sep M. Panareda i Ramon Rial,
completa l'oferta d'Eumo per al curs
vinent en l'area de llibre escolar. .g.
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Altres activitats

nDia 1. L'Aula de Teatre Experi-
mental de la Universitat de Vic, re-
presenta I'obra Software dintre la
Mostra de Teatre Universitari del
Festival Grec de Barcelona. Teatre
La Cuina de I'Institut del Teatre.
8 del vespre.
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IIII'UNIVERSITAT DE VIC Cursos de Formació Permanent. Any 1998-1999
CEMFORT.Centre Eusebi Molera de Formació Continuada i Transferencia de Tecnologia.

PROGRAMES DE POSTGRAU I MAsTERS

1. Master en Direcció de la PIME Internacional - 3a. edició
Programa modular
Organitza: Facultat de Ciencies Jurídiques i Económiques
Coordinadors: Quima Vila, Lluís Ferrer
Crédits: 35 (350 hores)

2. Master en Prevenció de Riscos Laborals - za. edició
Programa integral
Organitzen: Facultat de Ciencies Jurídiques i Económiques -
ASEPEYO
Coordinadora: Teresa Calzada
Crédits: 60 (600 hores)

3. Master en Interpretació de Conferencia - za. edició
Programa integral
Organitza: Facultat de Ciéncies Humanes, Traducció i Documentació
Coordinadora: Margarida Estapé
Crédits: 48 (480 hores)

4. Diploma de Postgrau de Tecniques de Gestió per a la PIME
4a. edició
Programa modular
Organitza: Facultat de Ciencies Jurídiques i Económiques
Coordinadors: Quima Vila, Lluís Ferrer
Crédits: 15 (lS0 hores)

5. Diploma de Postgrau d'Anális¡ i Gestió Fiscal de l'Empresa
za. edició
Programa integral
Organitza: Facultat de Ciencles Jurídiques i Económiques
Coordinadora: Quima Vila
Crédits: 12 (120 hores)

6. Diploma de Postgrau de Gestió de Patrimonis
Programa integral
Organitzen: Facultat de Ciencies Jurídiques i Económiques -
lnstitut d'Estudis Financers
Coordinadora: Merce Vidal
Crédits: 12 (120 hores)

7. Diploma de Postgrau d'lnfermeria Gerontológlca i Geriátrlca
aa edició
Programa integral
Organitza: Escola Universitaria de Ciéncies de la Salut
Coordinadora: Anna Bonafont i Castillo
Crédits: 26 (238 hores teóriques + 30 hores practiques)

8. Diploma de Postgrau d'lnfermeria Quirúrgica - za. edició
Programa integral
Organitza: Escola Universitaria de Ciéncies de la Salut
Coordinadora: Montserrat Faro i Basco
Credits: 40 (250 hores teóriques + lS0 hores practiques)

9. Diploma de Postgrau de Gestió i Difusió del Patrimoni
Natural i Cultural - za, edició
Programa integral
Organitza: Facultat d'Educació
Coordinadors: Iosep Casanovas i Jacint Torrents (Departament de
Cléncies i Ciencies Socials)

10. Diploma de Postgrau: La música en l'ensenyament
secundario Actualització i contextualització dels recursos
musicals
Programa integral
Organitza: Facultat d'Educació
Coordinador: JaumeAyats
Crédits: 15 (150 hores)

11. Diploma de Postgrau d'Orientació a objectes, disseny
d'aplicacions client/servidor i Internet - aa, edició
Programa modular
Organitza: Escola Politecnica Superior
Coordinadors: Joan Vancells i Enric Martínez
Credits: 25 (250 hores, en 3 móduls, en 2 anys)

PROGRAMES D'EXTENSIÓ UNIVERSITARIA

1. Curs d'Aprofundiment en la Didáctica de la Llengua i la
Literatura
Organitza: Facultat d'Educació
Coordinadora: Teresa Puntí (Departament de Filologia)
Crédits: 1 (10 hores)

2. Curs de Didáctica de les Cléncles Naturals
Organitza: Facultat d'Educació
Coordinador: Josep Cuello (Departament de Ciéncies i Ciencies
Socials)
Crédits: 3 (30 hores)

3. Curs d'Aula d'Educació Infantil: Aportacions per a l'acció
pedagóglca amb infants de 3-6 anys
Organitza: Facultat d'Educació
Coordinadora: Maica Bernal (Departament d'Educació Infantil)
Crédits 1,5 (15 hores)

4. Sistemes de gestió de qualitat (ISO 9000) i auditories
externes de la indústria agroalimentária
Organitzen: Lloyd's Register of Shipping / SART(Servei d'assaigs i
recerca tecnológica de la UV)
Coordinadors: Jerónimo Gil (Lloyd's) i Merce Molist (SART)
Crédits: 1,6 (16 hores)

5. Formació de técnics en sistemes de gestió mediambiental i
en auditories mediambientals
Organitzen: Lloyd's Register of Shipping / SART(Servei d'assaigs i
recerca tecnológica de la UV)
Coordinadors: Enric Vilalta (SART) i Mauricio Rojas (Lloyd's)
Crédits: 1,2 (12 hores)

6. La direcció estratégica deIs recursos humans
Organitza: Facultat de Ciéncies Jurídiques i Económiques
Coordinadora: Quima Vila
Crédits: S (So hores)

7. Direcció i gestió economicofinancera
Organitza: Facultat de Ciéncies Jurídiques i Económiques
Coordinadora: Quima Vila
Crédits: S (So hores)



8. Gestió de la Qualitat
Organitza: Facultat de Ciéncies Jurídiques i Econórniques

Coordinador: Lluís Ferrer

Credits: 5 (50 hores)

9. Logística empresarial
Organitza: Facultat de Ciéncies Jurídiques i Económiques
Coordinador: Lluís Ferrer
Crédits: 5 (50 hores)

10. Comptabilitat de Costos i Directiva
Organitza: Facultat de Ciéncies Jurídiques i Econórniques
Coordinador: Lluís Ferrer

Credits: 5 (50 hores)

11. Anglés comercial per a negocis, I i 11
Organitza: Facultat de Ciencies Jurídiques i Econórniques
Coordinadors: Ramon Gisbert i Lluís Ferrer
Crédits: 5 (50 hores) per a cada nivell

12. Optimització de la publicitat i disseny gráflc per a PIMES
Organita: Facultat de Cléncies lurldiques i Econórniques

Coordinadora: Quima Vila
Credits: 5 (50 hores)

CURSOSD'IDIOMES

1. Cursos Ordinaris

Nivell i Nivel! 2 Nivel! 3 Nivel! 4 Nivel! 5 Nivel! 6

Angles * * * * * *
Francés * * *
Alemany * * *
Italia * * *
Rus * *

Organitza: Escala d'ldiomes

Aquests cursos estan dividits en dos quadrimestres:
deIs d'octubre al 29 de gener i del 22 de febrer al 4 de juny

2. Cursos extraordinaris
2.1. Conversa en angles

Organitza: Escala d'ldiomes

Crédits: 6 (90 hores) curs anual

2.2. Pragmática de la conversa en alemany
Organitza: Escala d'ldiomes

Credits: 6 (90 hores) curs anual

2.3. Conversa en francés
Organitza: Escala d'ldiomes
Crédits: 4 (60 hores) curs anual

3. Cursos específics
3.1. Angles técnic 1

Organitza: Escala d'ldiomes
Crédits: 4,5 (60 hores) ir quadrimestre

3.2. Angles tecnic 11

Organitza: Escala d'ldiomes

Crédits: 4,5 (60 hores) zn qudrimestre

3.3. Angles tecníc 111

Organitza: Escala d'ldiomes
Crédits: 4,5 (60 hores) ir quadrimestre

3-4. Angles per a enginyers
Organitza: Escala d'ldiomes
Crédits: 9 (120 hores)

3.5. Anglés per a professionals de la salut

Organitza: Escala d'ldiomes
Crédits: 4,5 (60 hores) ir quadrimestre

3.6. Francés per a professionals de la salut
Organitza: Escala d'ldiomes
Crédits: 4,5 (60 hores) rr quadrimestre

3.7. Fines
Organitza: Escala d'ldiomes

Crédits 4,5 (60 hores) zn quadrimestre

4. Altres cursos
4.1. Reforr;: d'anglés per als alumnes de la Facultat de Ciéncies

Jurídiques i Econórniques

Organitza: Escala d'ldiomes

Curs quadrimestral de 45 hores

4.2. Curs de preparació per al requeriment de l'EPS
Organitza: Escala d'ldiomes

Curs de 30 hores de durada (ir i zn quadrimestre).

4.3. Angles per a usos acadérnlcs

Organitza: Escala d'ldiomes
Curs quadrimestral 30 hores (zn quadrimestre).

5. Cursos de preparació per a exámens externs
5.1. Curs de preparació per al First CertiAcate in English (FCE) de la

Cambridge University

Organitza: Escala d'ldiomes

Durada: deIs d'octubre al 29 de gener i del 27 de febrer al z,
dejuny

5.2. Curs de preparació per al Certificate in Avanced English (C.A.E)

de la Cambridge University)

Durada: deIs d'octubre al 29 de gener i del 27 de febrer al 4
dejuny

5.3. Curs de preparació per al Nivell operatiu de la Cambra de
Cornerc Británica

Informació:

Cursos de la Facultat de Cléncles Jurídiques i Economiques
Secretaria de la Facultat
Sra. Délia Diez

Tel: 93 886 12 22 (ext. 6169)

Cursos de la Facultat d'Educació
Secretaria de la Facultat
Sra. Dolors Ruiz

Telf: 93 886 12 22 (ext. 256)

Cursos de l'Ecola de Ciéncles de la Salut
Secretaria de l'Escola
Sra. Bet Ylla

Tel: 93 889 12 22 (ext.zéz)

Cursos de l'Escola d'ldiomes
Secretaria Académica de la UV

Sra. Núria Costa
CI Sagrada Família, 7 EdiAci F
Tel: 93 886 12 22 (ext. 327)


