
Suport a la Universitat Autónoma

La Junta de Rectorat de la UV va
acordar adherir-se al comunicat de
condemna que van ernetre els rectors
de les universirats de l'Institut Joan
Lluís Vives per l'acruació policial del
dia 14, a la Universitat Autónoma de
Barcelona, quan el president del go-
vern central, José M. Aznar, hi era de
visita. Ramon Pinyol, vicerector de
la UV, ja havia subscrit aquesta adhe-
sió en nom de la UV el mate ix dia de
la reunió del Consell General de l'Ins-
titut. En el comunicat es rnanifesrava
el rebuig «a la carrega policial contra
els estudiants de la UAB», es cataloga-
va els fets de «lamentables» i «despro-
porcionats» i es condemnava la vio-
lencia dins de la Universitat.

Indústria invertirá 2.500 milions
en centres d'innovació

tecnológica

El passat dia 12 de gener, els rectors de
les universitats catalanes van signar un
conveni marc de col-laboració amb la
Conselleria d'Indústria de la Genera-
litat de Caralunya que encapcala An-
toni Subid, pel qual la Conselleria
invertirá 2.500 milions de pessetes en
els propers tres anys per desenvolupar
una xarxa de centres d'innovació rec-
nologica, vinculats a les universitats
d'aquest arnbit, al servei de les empre-
ses catalanes. Ramon Coy, vicerector
de Recerca de la Universitat de Vic,
va ser present en aquest acte proto-
col-lari de signatura, en representació
del rector.

Rehabilitació de la Torre deis Frares

La masia de la Torre dels Frares, al costat de la qual s'ha construrt l' edifici de
l'Escola Politecnica Superior, s'habilitara d'aquí a poc temps com a seu del
CEMFORT (Centre Eusebi Molera de Formació Continuada i Transferencia de
Tecnologia). En aquests moments hi ha quatre propostes per a la rehabiliració de
l'edifici. Lestudi l'ha realirzat la Diputació de Barcelona i en aquests moments es
troba a l'Ajuntament de Vie. La primera proposta parla d'ubicar a la masia
únicament la direcció i els serveis adrninistratius, mentre que les alrres tres
proposen d'adjunrar també un aulari a l'edifici historie.

Nous projectes del Servei d'Estudis i Empresa (SEREM). El Servei d'Estu-
dis i Empresa (SEREM) ha renovat la col-laboració amb l'Ajuntament de Folgue-
roles per tal de continuar un estudi sobre la promoció económica del municipi ba-
sada en la seva dinamització turística i cultural. El SEREM incorporara professors
del departament de Turisme de la Facultat de Ciencies Jurídiques i Econorniques
per continuar la tasca realitzada fins ara pel professor Toni Mora. Recentment,
NoemÍ Morral, técnica del SEREM, ha presentat els projectes de l'Observatori del
Mercat de Treball d'Osona, que du a terme aquest Servei, a la resta d'observatoris
provincials en el marc de les trobades organitzades per la Diputació de Barcelona.
En la presentació va destacar, sobretot, el nou projecte La contractació a la comarca
d'Osona, pel seu carácter inedit i innovador.
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Es constitueix el Consell
d'Estudiants de la UV

A principis de gener va quedar oficial-
ment constituit e! Consell d'Estu-
diants de la Universitat de Vic, un ór-
gan format per 15 estudiants escollits
lIiurement pels centres i per les asso-
ciacions d' estudiants. Els principals
objectius de! Conse!l d'Estudiants
són defensar els drets de! col-lectiu
davant les auroritats acaderniques, re-
presentar-los sempre que calgui i ca-
nalirzar i/o organitzar propostes de ti-
pus cultural o lúdic. El Consell
d'Estudiants va escollir Joan Capde-
vila, de la Facultat de Ciencies Hu-
manes, Traducció i Documentació,
com a primer president, i Mireia Ro-
bles, de la Facultar de Ciencies Jurí-
diques i Econórniques, com a secreta-
nao

Curs d'adaptació dels estudis de
TEAT al títol de Turisme

La Universitat de Vic organitza e!
«Curs d' adaptació deis estudis de
Tecnic en Empreses i Acrivitats Tu-
rístiques (TEAT) al títol de Diplomat
en Turisme» per a persones que hagin
finalitzat e!s estudis de TEAT pero
que no hagin superat la revalida.
Aquest curs tindrá lIoc de! 24 de fe-
brer a l' 11 de juny, els dies laborables,
de les 17,30 h. a les 21,30 h. La ma-
trícula sera de l' 1 al 15 de febrer a la
Secretaria Académica de la UV

Memorial Iosep Pratdesaba

El 21 de gener passat es va celebrar,
amb una conferencia i un recital poe-
tic, e! Memorial Josep Pratdesaba.
La conferencia «Projecte CosmoParc.
Observarori Astronórnic i Centre
d'Historia Natural de! Montsec», va
anar a carrec de Xavier Palau. El reci-
tal poetic e! va protagonitzar Mont-
serrat Viver amb música de Carles
Mas de Xaxars.

CAMPUS

Noves titulacions per al curs 1999-2000

La Universitat de Vic té previst dirn-
partir, a partir de! curs 1999-2000,
tres noves ritulacions, Enginyeria
d'Organització Industrial, Diploma-
tura d'Educació Social i Diplomatura
de Nutrició Humana i Dietética. En
aquests moments estan en trámit d'es-
tudi per a la seva aprovació per part
de! Comissionat per a Universitats i
Recerca.
La carrera d'Enginyeria d'Organitza-
ció Industrial su posa un pas endavant
imporrant per a l'Escola Politecnica
Superior ja que s'endinsa en e! camp
de les enginyeries superiors (totes les
que es fan en aquests moments són
enginyeries recniques).
Aquesta enginyeria té com a objectiu
oferir una amplia base de coneixe-
rnents de l'organització industrial des
de les etapes re!acionades amb la pro-
ducció, la fabricació, e! control de
qualirat, I'emmagatzematge, la distri-
bució, etc., fins a aspectes més orga-
nitzatius i d' estrategia industrial com

l' organització de! treball, la coordina-
ció, la logística o I'impacte industrial
de les noves tecnologies. Paral-lela-
ment es dóna formació en dret, ges-
rió, finances i comen;: exterior.
L'Escola Universitaria de Ciencies de
la Salut amplia tarnbé la seva base de
diplomatures amb la incorporació de
Nutrició Humana i Dietetica, una di-
plomatura que pretén formar dietistes
i tarnbé professionals capa<;:osde parti-
cipar en programes de producció, ela-
boració, divulgació i recerca de pro-
ductes alimentaris per a un consum
adequar.
Finalment, la Facultat d'Educació
s'arnplia amb la diplomatura d'Edu-
cació Social. Aquesta ritulació té com
a finalitat formar professionals que
puguin arendre e!s col-Iectius margi-
nats i que puguin dur a terme fun-
cions socioeducatives de prevenció,
tractament, rehabilitació i reeduca-
ció. També poden exercir com a ani-
madors socioculturals.

Curs sobre Xarxes de
Comunicacions a la Polltécncla

L'Escola Politecnica Superior (EPS)
de la UV organitza per als propers
mesos de mar<;:i abril e! curs «Xarxes
de Comunicacions. Arquitectures In-
tranet, Extranet i Internet». El curs té
com a finalitat donar a coneixer les
noves tecnologies que estan defininr
e! marc actual i futur d'un nova era de
globalització de les comunicacions i
aprofundir en els principis i e!ements
fonamentals de les xarxes de trans-
missió de dades. El curs esta estructu-
ra en 20 sessions, de! 2 de mar<;:fins al
21 d' abril, i és coordinat pel cap d' es-
rudis de I'EPS, Caries Sans. La ma-
triculació es pot fer a la Secretaria
Académica de la UV de l' 1 al 19 de fe-
brer.

Més practiques a la Planta Pilot

La Planta Pilot d'Indústries Carnies
s'esta convertint en un lIoc de pas
obligat per als estudianrs de Secunda-
ria. Davant l'exit de les practiques
que s'hi van realirzar alllarg de la Ser-
mana de la Ciencia, e!s responsables
de les instal-lacions han organitzat
una segona tanda de practiques per a
tots els estudiants que no van poder
gaudir de l'experiencia per manca de
temps. De! 25 al 29 de gener, dife-
renrs grups d' escoles de Secundaria
van poder comprovar com es fan e!s
ernbotits, e! paré o les salsitxes de
frankfurt amb les explicacions deis
professors i tecnics de la Planta Pilot.
En aquesta Planta Pilot hi practiquen
habitualment els estudiants de Cien-
cia i Tecnologia deis Aliments.



D'esquerra a dreta i de dalt a baix, Raimon Panikkar,
Iosep M. Terrieabras, Miquel Roea i Ioandornénec Ros.
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Curs sobre el concepte de política

Del 16 de febrer al 27 d'abril tindra
lloc a la Universitat de Vic el curs «El
concepte de política a finals de segle»
que comprará amb destacats noms del
món acadernic, polític i social de Cata-
lunya. El curs s'organitza conjunta-
ment amb la Fundació Vivárium, en-
capcalada pel filosof i teóleg Raimon
Panikkar.
El curs esta pensat per a estudiants de
segon i tercer cicle de la U'V, pero és
obert a al tres estudiants i persones que
hi puguin estar interessades. Sera de 20
hores i es dividirá en 10 sessions. Per

ordre croriologic, hi prendran part Jo-
an Botella, Josep-Maria Terricabras,
Miquel Roca i Junyent, Josep M. Vi-
dal Villa, Montserrat Gimbernau,
Salvador Cardús, joandomenec Ros,
Vícenc Fisas i Ignasi Boada. El curs es
cloura amb una taula rodona presidida
per Raimon Panikkar. Els estudiants
que participin en aquest curs obtin-
dran un total de 2 credits, Per a obte-
nir-los hauran d'haver assistit com a
mínim a un 80% de les sessions i haver
lliurat els treballs requerits pels coordi-
nadors.

Es presenta la catedra UNESCO a Cuba
El dia 13 de gener va tenir lloc a la Uni-
versitat de I'Havana la presentació ofi-
cial de la catedra UNESCO «Desenvo-
lupament huma sostenible: equitat,
participació i educació intercultural»
amb la presencia de Ricard Torrents,
rector de la UV, Jordi de Cambra, ti-
tular de la catedra, i les autoritats cuba-
nes. L'acte, rnolt solemne, va comptar
amb la presencia de rellevants persona-
litats del país. D'aquí a poques setma-
nes es fara un acte paral-Iel a la UV
La catedra UNESCO Vic - I'Havana té
com a objectius a curt termini establir

vincles concrets de recerca i docencia i
plans d' actuació entre els membres de
la «Xarxa Medeuramerica per al De-
senvolupament Humá» i treballar en
diferents arnbits congressuals. El pro-
per mes de maig tindra lloc a Vic un
Congrés Internacional que porta el
mate ix nom que la catedra, i pel juliol
se' n celebrara un altre a I'Havana, «De-
sarrollo humano y sociedad: balance
de fin de siglo». Diferents professors
relacionats amb la catedra UNESCO
participaran també en altres congres-
sos que tenen lloc per tot el món.

Conveni marc amb l'lnstitut del Teatre
La Universitat de Vic reconeixera com
a credits de lliure elecció determinades
activitats de I'Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona, i l' oferta de
materies de lliure elecció de la UV
s'oferira a l'Institut del Teatre per tal
que siguin acreditables com a credits
de lliure elecció dels ensenyaments que
condueixen al Títol Superior d'Arr
Dramatic. Aquest és un dels punts es-
pecífics del conveni de col-laboració

que van signar el passat mes de desem-
bre Ricard Torrents, rector de la UV, i

]oan-Francesc Marco, vicepresident
de l'Institut del Teatre de la Diputació
de Barcelona.
En termes generals, el conveni marc
s'estableix per a temes acadernics i in-
vestigadors i altres assumptes d'interes
comú relacionats amb el camp científic
i cultural. Per dur a terme els objectius
s'elaborara un pla anual d'activitats i es
creara una comissió mixta formada per
dos representants de cadascuna de les
institucions.

Estudiants d'Educació són a
Guatemala fent practiques

Un total de 12 estudiants de la Facul-
tat d'Educació són a Guatemala des
del dia 6 de gener fent practiques en
escoles. El grup es troba a la ciutat de
Mazatenango i esta previst que torni a
Vic a finals de febrer. Els estudiants
són allotjats per les famílies dels mes-
tres d' aquestes escoles. Joan Soler i
Núria Simó, professors de la Facultat
d'Educació, també han passat uns dies
a Guatemala per seguir les practiques
dels estudiants i per pronunciar una
conferencia i participar en un semina-
ri per a mes tres d'aquest país. El semi-
nari, impartir a la Universitat de San
Carlos, portava per nom «Propostes
organitzatives de l' alumnat», En el de-
curs d' aq uest viatge es negociara un
conveni entre la Universitat de Vic i el
Sindicat de Treballadors de I'Ense-
nyament de Guatemala per tal de par-
ticipar en la formació de professorat.

FED'ERRADES
En el número 79 del Campusaparei-
xia un titular amb el nom de M.
Antonia Pujol que havia de dir M.
Antonia Canals, tal com s'informa-
va en el cos de la notícia.



Eumo publica el tercer volum de
l'obra completa de Verdaguer

Aquest mes de febrer Eumo Editorial
ha tret el tercer volum de «[acint Ver-
daguer. Obra Completa». L'edició del
nou títol, Sant Francesc, ha anat a cura
de l'escriptor i crític literari Isidor
Cónsul. Aquesta obra presenta un
viatge de l' autor des de repica i la pro-
paganda política en els primers po e-
mes, fins a l'experiencia lírica en els
darrers. Eumo té previst de publicar
en 42 volums l'obra completa de Ver-
daguer en edició crítica a cura de reco-
neguts especialistes. Fins ara s'han pu-
blicat els volums Dos mártirs de ma
patria, o siga Lluciá i Marciá, a cura de
Ricard Torrents, i Montserrat. Llegen-
da de Montserrat, a cura de Maur M.
Boix.
Una altra de les novetats editorials
d'Eumo d'aquest mes és el primer vo-

Universitat de Vic

• Dia 25 de febrer. «Lexicografía para
traductores», conferencia a cárrec de
José Martínez de Sousa, ortógraf, le-
xicograf i biblióleg, Sala d'Actes de la
Facultat de Ciencies Humanes, Tra-
ducció i Documentació. A les 12 del
migdia.

Eumo Editorial

• Dia 11 de febrero Presentació delllibre
d'Eumo Editorial De la mesura a l'aua-
luaciá, de Jordi Galí. Hi assistirá el
conseller d'Ensenyament, Francesc
Xavier Hernández. Clínica Teenon de
Barcelona. A les 8 del vespre.

Curs «El concepte de política
a finals de segte»

A les 7 de la tarda

• I?ia 16 de febrero «Política: un.a plu~a-
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lum d'una serie de tres on es repro-
dueixen els textos més significatius
del catalanisme vuitcentista. Escrits
polítics del segle XIX Tom I, a cura de
Pere Anguera, caredratic d'Hisroria
Contcrnporánia de la Universitat Ro-
vira Virgili, esta dedicat al catalanis-
me cultural.

Descobrim la ciutet de Vic, nou
títol per a escolars

D'altra banda, dins de l'área de llibre
escolar, ha aparegut el credit Deseo-
brim la ciutat de Vic, en la redacció del
qual han participar professors de dife-
rents centres d'ESO de la ciutat: Anna
Erra, Xavier Martí, Vicenc Pascual i
Ramon Rial, aquest darrer tarnbé
professor de la Faculrat d'Educació de
la uv. El credit, que ha estat editar
amb la col-laboració de l'Ajuntament
de Vic i de la Diputació de Barcelona,

A G A

va adrecat als alumnes de 12 a 14 anys
i presenta la situació geografica de la
ciutat, repassa la historia i l' evolució
de la població, proposa un seguit de
rutes culturals i fa una análisi de la re-
alitat actual de la ciutat de Vic.

Eumo presenta un Uibre del
pedagog Iordl Galí

D'altra banda, elllibre De la mesura a
l'avaluació, del pedagog Jordi Galí,
publicat fa pocs dies per Eumo Edito-
rial, es presentara a la Clínica Tecnon
de Barcelona, el dia 11 de febrer a les
8 del vespre. Hi és prevista l' assisten-
cia del conseller d'Ensenyament,
Francesc Xavier Hernández, Apro-
fundint en la línea d'investigació ini-
ciada pel seu pare, Alexandre Galí,
l' autor presenta les seves reflexions a
partir dels resultats d'una serie de pro-
ves de mesura del treball escolar.

[erencia a cárrec d'Ignasi Boada, pro-
fessor deis instituts superiors de Cien-
cies de la Religió de Barcelona i Vic i
Roben T ornás, doctor en Ciencies
Econorniques per la Universitar de
Barcelona.

• Dia 27 d'abril, «Quina política per al
futur?», taula rodona presidida per
Raimon Panikkar, filósof i teóleg,

Altres

• Dia 11 de febrero Presentació de I'ex-
pedició catalana a l'Annapurna per ne-
tejar la muntanya, Expedició organit-
zada per Wilderness Mountain, de la
qual la Universitat de Vic i el Centre
Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB) en seran pllnts d'informació.
CIPB, Rbla. Catalunya, lO, Ir. A la 1
del migdia.

E N D

• Dia 2 de mar«. «Política i govern»,
conferencia a carrec de Miquel Roca i
J unyent, advocar, polític i professor de
Dret a la UB.

• Dia 9 de mar«. «La rnundinlització de
l' economia: reptes polítics», conferen-
cia a cárrec de Josep M. Vidal Villa,
catedrátic d'Estructura Económica
Mundial de la UB.

• Dia 16 de mar«. «Identitat i nació en
l' era de la globalització», conferencia a
cárrec de Montserrat Gimbernall, pro-
fessora de Govern i Ciencia Política a
The Open Universiry,

• Dia 23. «El joc polític i els mitjans de
cornunicació», conferencia a carrec de
Salvador Cardús, periodista i professor
de Sociologia de la UAB.

• Dia 30 de mar«. «La política i el medi
arnbient», conferencia a cárrec de jo-
andornenec Ros, catedráric d'Ecologia
de la UB.
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