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La Universitat d'Estiu de Vic, un éxlt
S'ha enregistrat un record de participació amb gairebé 800 alumnes matriculats repartits en 23 cursos

A l'esquerra,l'escriptora M. Angels Anglada pronuncia la lllcó inaugural de la UEV'98. A la dreta, el conseller Pere Macias i Ricard Torrents, rector de la UV, en la Jornada sobre l'Eix.

Del 29 de juny al 19 de juliol va tenir
lloc la tercera Universitat d'Estiu de
Vic, una Universitat d'Esriu que ha
assolit un record de participació amb
un total de 797 alumnes inscrits. La
UEV queda consolidada com una de
les més importants de Catalunya des-
prés d' experimentar un creixement
espectacular en només tres anys.
Dintre e!s cursos que s'han organitzat
aquest any i que han estat coordinats
pels professors Montserrat Lorenzo i
Manuel Vilar destaquen, per la seva
afluencia, els de la branca sanitaria
(348) i els de l'area economicoempre-
sarial (212). El curs amb més alumnes
inscrits ha estat e! de «Sisternes de

classificació de malalts en geriatria»
que ha superat totes les previsions ini-
cials i ha arribat a 115 matriculats.
Igualment cal destacar, per l'interes
que han despertar, els cursos «Análisi
borsaria» (71), «Cestió de serveis
d'atenció primaria per a professionals
sanitaris» (67), «Curs pracric d'actua-
lització en atenció primaria» (59) i
«Segon curs de cardiologia per a met-
ges d' atenció primaria» (54).
Les activitats paral-leles a aquesta ter-
cera edició de la UEV han tingut tam-
bé e! seu pes específic. Han destacat
I'homenatge a l' escriptora vigatana,
M. Ángels Anglada, la Jornada sobre
I'Irnpacte econornic de I'Eix Transver-

sal, e!s acres d'Homenatge a Pompeu
Fabra amb motiu de! 50e. aniversari
de la seva mort i la Jornada Balrnesia-
na, en commemoració de! 150e ani-
versari de la mort de Jaume Balmes.
La Universitat d'Estiu de la Universi-
tat de Vic es va iniciar l' any 1996 com
una activitat paral-lela deis Estudis
Universitaris de Vic. Va comptar amb
297 alumnes participants, L'edició de
l' any passat, amb un enfocament to-
talment renovat i ja dintre la recent-
ment creada Universitat de Vic, va
comptar amb una matrícula global de
682 persones que enguany s'ha supe-
rat amb els ja comentats gairebé 800
alumnes inscrits.
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Tere Serra, cum laude en
la tesi doctoral

Tere Serra, professora de la Facultat
de Ciencies Jurídiques i Economiques
de la UV va llegir la tesi doctoral e! dia
17 de juliol a la Facultat d'Econórni-
ques de la Universitat de Barce!ona i
va obtenir la qualificació de cum lau-
de. Tere Serra va preparar una tesi so-
bre 1'«Impacte de la Política Agraria
Comunitaria a la comarca d'Osona»,
El jurat va felicitar efusivament la
doctoranda i va recomanar la publica-
ció de la tesi tenint en compte e! seu
interés per a la comarca i la seva gran
actuali tato

Curs ISO 9000 en Indústries
Agroallmentárles

L'Escola Politecnica Superior de la UV
organitza per a aquest mes de setern-
bre e! curs «ISO 9000 en Indústries
Agroalimentaries». El curs té com a
objectiu proporcionar e!s conceptes
fonamentals deis sistemes de gestió de
la qualitat basats en les Normes de la
serie ISO 9000 aplicades a la indústria
carnia, relacionant-los amb e! sistema
d' análisis de riscos i control de punts
crítics (sistema ARICPC). El curs
tindra lloc e!s dies 14, 15, 16 i 17 de
setembre de 4 a 6 de la tarda i esta or-
ganitzat conjuntament pel SART de la
UV i la Lloyd's Register.

Conveni amb la Caixa de Manresa

La Caixa de Manresa i la Universitat
de Vic van signar e! passat mes de ju-
liol un nou conveni de col-laboració
pel qualla Caixa de Manresa aportara
e!s recursos financers necessaris per
atendre les necessitats deis estudiants
a l'hora de cursar la carrera. El corrve-
ni e! van signar Jaume Puntí, gerent
de la UV i AdolfTodó, director gene-
ral de Caixa de Manresa. Ambdues
entitats van acordar la col-locació

d'un punt d'informació en e! recinte.
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Ricard Torrents, reelegit rector de la UV

Ricard Torrents, rector de la UV

El Patronat de la Fundació Universita-
ria Balmes (FUB), reunit e! dia 8 de ju-
liol, va renovar la seva confianca en e!
fins ara rector de la UV, Rieard Tor-
rents, i e!va nomenar novament per al
carrec. En la mateixa reunió, e! Parro-
nat de la FUB va donar e! vistiplau a la
pro posta de! rector de ratificar en e!s
seus cárrecs e!s membres de la Junta de
Rectorat i els degans i directors de cen-
tres.
El nou nomenament de! rector tot just
un any després que prengués possessió

de! seu carrec, e! 20 de juny de 1997,
respon al seguiment de! calendari mar-
cat pels recentment aprovats Estatuts
dela UV
El rector, per la seva part, va proposar
per als cartees de la Junta de Rectorat i
degans i directors de centres les perso-
nes amb qui havia confiar fins ara i
que són Enrie López com a vicerector
d'Ordenació Académica i de Professo-
rat, adjunt al rector; Ramon Pinyol,
vicerector de Comunitat i Extensió
Universitaries: Ramon Coy, vicerec-
tor de Recerca i Re!acions Institucio-
nals; Jaume Puntí, administrador, i
Montserrat Vilalta, secretaria gene-
ral.
D' altra banda, Antoni Tort, dega de la
Facultat d'Educació, va ser e!egit nou
membre de! Patronat de la Fundació
Universitaria Balmes per la Junta
d'Universitat reunida e! dia 2 de juliol.
Tort ocupa la placa que va deixar va-
cant Enrie López, que era patró des
de! desembre de 1984, en represen-
tació de l'antiga Escola de Mestres.
López va renunciar a aquest lloc i va
passar a ocupar una placa de patró fun-
dador de la UV López també va de-
manar e! relleu en e! cartee de secretari
de la FUB, lloc que ara ocupa Monr-
serrat Vilalta.

Els estudiants reben 90 milions en beques
El curs 1997-98 e!s estudiants de la
UV van rebre aproximadament 90 mi-
lions de pessetes en beques provinents
de! Ministerio de Educación y Cultura
i de la Generalitat de Catalunya. El
curs passat, un de cada quatre estu-
diants de la Universitat de Vic va tra-
mitar una beca que va ser concedida en
més de la meitat deis casos.
El Ministerio va acceptar 316 de les
586 beques presentades per part deis
estudiants de la UV amb un import

global de 66 milions de pessetes i ator-
gades en conceptes com cost de la ma-
trícula, residencia, transport o llibres,
entre altres.
La Generalitat de Catalunya, per la se-
va banda, va cursar 539 sollicituds de
les quals se'n van concedir 279, per un
import total de 23,7 milions.
Les causes més freqüents de denegació
de la beca són: superar e!s límits de
renda, e!s límits patrimonials o tots
dos alhora.
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Eumo Grafic estrena locals

A finals de juliol Eumo Crafic va dur a terme el trasllat de les seves oficines al nou
local del carrer Perot Rocaguinarda, n. 6, pel fet que les instal-lacions del carrer
Jaume 1s'havien fet insuficients. El nou local disposa de 390 m? útils disrribuits en
dues plantes i és a tocar de les instal-lacions de la Universitat de Vic a la Torre dels
Frares. Paral-lelamenr, Eumo Grafic i Eumo Editorial compartiran seu a Barcelona
al carrer Santa Eulalia, 21, 2n, en substitució del local que fins ara compartien amb
la Universitat de Vic al carrer Corsega, n. 413, i des d'on Eumo Gráfic coordinara
els projectes de disseny d'interiors i de produccions multirnedia.

Professors russos i americans
visiten la UV

La Universitat de Vic, en el marc dels
contactes amb universitats d'arreu del
món que promou el Vicerectorat de
Recerca i Relacions Internacionals
amb l'objectiu de posar en comú línies
de recerca i estrategies d' apropament al
món empresarial, ha rebut la visita de
Joaquim Silvestre, professor del de-
partament d'Economia de la Universi-
tat de California a Davis, i del profes-
sor VIadimir Tolstoguzov, doctor en
Química pel Mendeleev Insriture of
Chemical Technology de Moscou i Se-
nior Scientist en Ciencia i Tecnologia
dels Aliments al Centre de Recerca de
Nestlé a Lausana. Els dos professors
van visitar la UV el passat mes de juny.
El Dr. Silvestre, expert en Teoria
económica, col-labora com a professor
a la Universitat Autónoma de Barcelo-
na, a banda de la seva tasca académica

als Estats Units. El Dr. Tolstoguzov,

reconegut expert en Estructura dels
aliments, durant la seva visita a la UV
va impartir una conferencia a la qual
van assistir tecnics de diverses empre-
ses de Catalunya i professors de l'Esco-
la Politecnica Superior de la UV .

Intercanvi amb un col-legl
d'Agricultura d'Hongria

Sis estudiants de l'Agricultural College
of Codollo University d'Hongria pas-
sen tres mesos a Osona (juliol, agost i
seternbre) per coneixer la realitar agrí-
cola i ramadera de la Comarca. Lestada
és promoguda per Pinsos Baucells i la
UV a través del programa Sócrates. El
programa combina la teoria i la practi-
ca i inclou des d'un curs introductori
de llengua fins al treball diari a les dife-
rents granges de la comarca.
Pinsos Baucells i la UV ja han treballat
conjuntament en diversos projectes,
pero aquesta és la primera vegada que
col- laboren en un arnbit europeu.
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Nou espai d'intercanvi
al web d'Eumo

Aquest mes de setembre cornencará a
funcionar al web d'Eumo Editorial
(www.uvic.es/eumo_editorial) un nou
espai telernátic per a l'intercanvi d' ex-
periencies didactiques. Aquest espai
estará obert a la comunitat educativa
amb la voluntat i l'interes que, tant
professors com alumnes, disposin
d'un petit forum on plantejar dubtes,
contrastar opinions, presentar expe-
riencies sobre el món educatiu en ge-
neral i sobre els materials d'Eumo en
particular. La voluntat de l' editorial
és aprofitar al rnaxim les facilitats que
ofereix Internet tant per obrir nous
canals de comunicació com per agili-
tar l' acrualització de determinats ma-

Teatre Atlantida

Cine-Club Vic. 22 h.

• Día 22. «Marius y jeannerte», Ro-
bert Guédiguian (Franca, 1997)

Filmoteca. 22 h.

• Día 15. «The Rocky Horror Pictu-
re Show», Jím Sharman (EUA,
1975).

• Día 29. «Sed de mal», Orson We-
lIes (EUA, 1959).
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terials didacrics. D' ara endavant, con-
tinuant l' experiencia iniciada aquest
estiu, al web d'Eumo s'hi podran tro-
bar nous recursos que complementa-
ran els llibres ja editats: articles, am-
pliacions de les guies didactiques, jocs
interactius, etc.

Novetats editorials d'Eumo

Ja es poden trabar a les llibreries els
últirns títols que ha publicat Eumo
Editorial. Escrits sobre Catalunya, de
Jaume Balmes, és un recull dels escrits
balmesians més significatius sobre la
construcció de la Catalunya contem-
porania, tal com destaca Josep Maria
Fradera al proleg. El llibre es va pre-
sentar el juliol passat, a Vic, dins el

A G E N D A

marc de la jornada «[aurne Balmes i el
seu temps», que organitzava la Socie-
tat Verdaguer i la Societat Catalana de
Llengua i Literatura. Crbniques per a
una educació democrática és un recull
de quinze experiencies sobre el treball
educatiu en valors a l' ensenyament se-
cundari i ha estat coordinat per Josep
M. Puig, Xus Martín i Jaume Trilla.
Per acabar, elllibre Probabilitat i Esta-
dística. Exercicis 1, dels professors de
l'Escola Politecnica Superior de la
Universitat de Vic Vladimir Zaiats,
M. Luz Calle i Rosa Presas, amplia
l' oferta de la col-lecció Tecnociencia.
Cada capítol consta d'un resum de
conceptes teorics, una amplia varietat
d' exercicis resolts i un seguit d' exer-
cicis autoavaluatius.

- Placa dels Mártirs
- Temple Roma (gratuit)
- Escenari Enderrock (gratu'it)
- Centre Cultural de la Fundació

"la Caixa"
- Sala Maria Vila d' Abadal
- Recínte Comercial El Sucre

(graruir)
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uX Mercat de Música

Viva de Vic

• Dia 17. Inauguració del MMW.
Teatre Arlántida, 19,30 h.
Actuació: Miguel Poveda - fla-
menc. (Inviració)

.Dies 18 i 19. Més de 100 actua-
cions en directe repartides en 16
escenaris ubicats per tota la ciutat:
- Placa Major (gratuu)
- Teatre Atlántida

- BibliotecaJoan Triadú
- Orfeó Vi ata

• Dia 20. Cloenda del MMVV.
Placa Major. 19.30 h.
Actuació: Peret - «Hornenatge al
mig arnic». (Graruú)
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