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3.825 estudiants han escollit
la Universitat de Vic el curs 1998-99

21,6% Altres

2,69'1, Baix Llobregat

4,76% Bages

9.12% Valles Oriental

137 Intercanvis internacionals

La UV ofereix a tots els seus estudiants
la possibilitat de participar en inter-
canvis internacionals, ja sigui dins e!
programa Socrates o bé en e! marc de
convenis bilaterals amb universitats
estrangeres. Aquest curs, 93 alumnes
de la UV han anat a l' estranger i 44
estudiants de fora són a la U'V, En total,
137 persones opten per fer una part de
la seva formació en un altre país.

755 Beques

El curs 1997-98, els alumnes de la UV
van rebre un total de 755 beques que
van suposar un import total de 182 mi-
lions de pessetes per a financar els estu-
dis. Les beques provenen de! Ministeri
d'Educació i Cultura, la Generalitat de
Catalunya, la mateixa Universitat de
Vic, Caixa de Catalunya i Caixa de

19.42% Barcelonés

Manresa. Les xifres d' enguany no són
definitives perque algunes beques enca-
ra són en procés de tramitació.

189 Convenis de cooperació
educativa amb empreses

La inserció en e! món laboral és un dels
principals atractius que la UV ofereix
als seus estudiants. El curs passat 189
estudiants van tenir l' oportunitat de
participar en convenis de cooperació
educativa en 125 empreses de sectors
molt variats. Enguany es preveu supe-
rar aquestes xifres ja que a aquestes
alcades de curs s'han signat 58 convenis
que afecten 73 esrudiants. Un 95% d'a-
quests estudianrs reben algun tipus de
retribució económica per la feina que
desenvolupen a l'empresa, i un 50%
demanen que els sigui reconeguda com
a credirs de lliure e!ecció. Aquesta op-
ció l'avalua una comissió de practiques.

UNIVERSITAT DE "Ir
Biblioteca

Oferta d'ensenyaments per al
curs 1999-2000

Diplomatu res
TItuLacions

o Mestre, Esp. Educació Infantil
o Mestrc. Esp. Educació Primaria
o Mestre. Esp. Llengua Estrangera
o Mestre. Esp. Educació Especial

o Educació Social.
o Ciencies Empresarials
o Turisme
o Infermeria
o Fisioterápia

o Terapia Ocupacional

o Nutrició Humana i Diererica •
o Biblioteconomia i Documentació

Llicenciatures
o Administració i Direcció d'Empreses
o T raducció i Interpretació

Llicenciatures (2" dele)

o Psicopedagogia
o Ciencia i T ecnologia dels Aliments

Enginyeries Tecniques
o Informática de Cesrió

o T elecomunicació, especialitat de
Sistemes de Telecomunicació

o Agrícola, especialitar d'Indústries

Agráries iAlirnentaries
o Industrial, especialitat

d'Elecrronica Industrial

Enginyeries Superiors
o Organització Industrial.

TItol propi
o Graduat en Disseny, especialirars Crafic,

Moda i Inreriors •
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El Saló de l'Ensenyament se
celebra del 18 al 21 de marc

Un any més, la UV participa en el Sa-
ló de l'Ensenyament que se celebra al
recinre de la Fira de Barcelona del 18
al 21 de mar<;:.A l'estand de la UV
s'hi podrá rrobar informació sobre les
carreres que s'hi imparteixen, beques,
allotjarnent o transports, entre altres
temes d'interes per a l'estudiant. Una
de les novetats d' enguany és la ubica-
ció de tota l'oferta de formació conti-
nuada (rnásters, postgraus i cursos
d'especialització) en un recinte a part
amb atenció diferenciada. O' alrra
banda, la UV tarnbé sera present, en
l'esrand de l'Ajuntament de Vic, al re-
cinte firal del Mercat del Ram que se
celebra del 25 al 28 de mar<;:.

les 11IJornades de Traducció a
Vic, orientades cap a la formació

Del 12 al 15 de maig se celebraran les
III Jornades de Traducció a Vic que
enguany tractaran de «La formació de
traducrors i interprets. Noves orien-
tacions per al Mil-lenni». El principal
objectiu d'aquesta trobada dinvesti-
gadors és posar-se al dia de les neces-
sicats que genera la formació de tra-
ductors i interprets en l' actualitat i
discutir sobre la millar manera de pre-
parar les persones que volen dedicar-
se a aquesta professió. En el simposi hi
participaran prestigiosos especialistes
de l'Estat espanyol i estrangers.
La Facultat de Ciencies Humanes,
Traducció i Oocumentació, organit-
zadora de l' acte, proposa 6 arees de
treball, que són la didáctica, la teoria
de la traducció, la traducció literaria,
les noves tecnologies de la traducció,
metodologia de la recerca i lIengua,
cultura i traducció. Al voltant d'a-
quests temes s'organitzaran dues tau-
les rodones sobre «Exigencies deis
organismes internacionals en la for-
mació de traductors i interprets- i "La
interpretació de conferencies».
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Col-loqui i homenatge a Miquel Martí i Poi

Miquel Martí i Poi

La Universitat de Vic organitza els
dies 17 i 18 de marc el «Col-Ioqui Mi-
quel Martí i PoI, 50 anys de poesía»,
un col-Ioqui que coincideix amb el
70e aniversari del poeta de Roda de
Ter. De forma paral-lela l'Instirur Joan
Uuís Vives li ha preparat un homenat-
ge que també se celebrara a Vic.
El col-Ioqui es divide ix en tres arnbits:

«Tendencies de la poesia en la segona
rneitat del segle XX», «L'obra literaria
de Miquel Martí i Pol. i «Miquel Mar-
tí i Poi, d'un temps, d'un país». En ea-
dascun d'aquests ambits hi participa-
ran destacats especialistes. La primera
jornada sera inaugurada per Joaquim
Molas i, posteriorrnent, tindrá lIoc la
conferencia plenaria a carrec de Jo-
hannes Hosle. Com a cloenda del
primer dia de congrés se celebrara un
espectacle poeticomusical al Teatre
Atlantida.
El segon dia de col-Ioqui cornencara
amb una conferencia plenaria de Pere
Farrés, al matí, i de Josep Murgades,
a la tarda. Finalment i com a gran acte
comrnemoratiu rindrá lIoc l'homenat-
ge de l'Instirut Joan Lluís Vives que
constara, entre altres coses, de la lectu-
ra d'un encomi de Miquel MartÍ i Poi
a carrec de Ricard Torrents, rector de
la UV, i l'oferiment de l'homenatge a
carrec de Pedro Ruiz, rector de la
Universitat de Valencia i president de
l'Institut Joan Lluís Vives.

Estudiants d'ADE presenten
projectes a Hewlett Packard

Els alumnes de l'assignatura «Creació
d' empreses» que imparteix el professor
i economista Josep M. Ferré Trenza-
no a Administració i Oirecció d'Ern-
preses, van presentar, fa uns dies, els
seus projectes pracrics a l' empresa
d'inforrnática Hewlett Packard on van
tenir molt bona acollida pel grau d'in-
novació. Els estudiants van elaborar
estudis de simulació d' empreses en
franquícia vinculades a aquesta multi-
nacional, líder del sector d' alta tecno-
logia, amb l' objectiu de millorar la dis-
tribució deis productes inforrnátics. El
millor projecte el van presentar els es-
tudiants Joan Prat, Carmina Folch i
Marta Romeu que van rebre a canvi
una impressora de color i un escaner,

la UV organitza els campionats
interuniversitaris de tennis taula

Els dia 17 de marc se celebraran a Vic
els campionats universitaris de Cata-
lunya de tennis taula amb la previsió
que hi participin unes 100 persones
provinenrs de les 11 universitats cata-
lanes, entre les quals hi ha la de Vic. La
cornpetició se celebrara al pavelló mu-
nicipal d' esports alllarg de tot el dia.
D'altra banda, uns 50 estudiants de la
UV participen en altres competicions
universiraries a Catalunya, concreta-
ment en basquet femení, voleibol fe-
mení, futbol sala masculí i taekwon-
do. EllO de desembre, coincidint
amb el dia Internacional deis Drers
Humans va tenir lloc una jornada de
futbol sala en la qual van prendre part
90 persones.
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BAU,Escala de Disseny, es vincula a la UV per
graduar en Disseny Gráflc, de Moda i d'lnteriors

BAU, Escola de Disseny

La Universitat de Vic i BAU, Escola
de Disseny, ubicada a Barcelona, han
signat un conveni pel qual aquesta Es-
cola queda vinculada a la UV per a
impartir el títol de graduat en Disseny
en les especialirars de Crafic, Moda i
Interiors. Sera el primer tírol propi de
la UV, o sigui, un tírol no reglar, reco-
negut per la universitar que l'irnpar-
teix.

Per al curs 1999-2000 s'oferiran 100
places de primer i 250 places atora
l'Escola (en total hi ha tres cursos)
que contribuiran al creixement del
nombre total d' esrudiants de la uv.
EIs estudis de disseny van molr lligats
a la trajectoria de la Universitar de Vic
que, des de fa 9 anys, compta amb un
raller propi de disseny grafic, Eu-
mografic, de presrigi inqüestionable.

La UV sera el centre receptor d'informació de
l'expedició catalana per netejar l'Annapurna

Un grup d' excursionistes del Moun-
tain Wilderness de Catalunya, en-
capcalat per Ferran Garcia, marxara
pel mes de marc cap a l'Annapurna
per realitzar-hi una operació de nete-
ja de marerial abandonar per altres ex-
pedicions. El seu contacre amb
Caralunya sera a través de la Universi-
tat de Vic que rebra les informacions i
les imatges de l' expedició via satel-lir.
Els expedicionaris disposaran, al camp
base, d'un ordinador portátil al qual
aniran introduint tota la informació
del dia a dia de l'expedició. Paral-lela-
ment, a través de cameres digirals, es

captara l' actualitar grafica. L'ordina-
dor, a través d'un telefon portátil,
transmetra tora aquesta informació a
un satel-lit i el recepror en sera la Uni-
versitat de Vic. EIs tecnics inforrnátics
de la UV seran els encarregars de fer el
manteniment de la pagina web de l'ex-
pedició i de distribuir els comunicars
al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona.
L'objecriu de l' expedició és nerejar el
camp base i els camps d' alcada de
l'Annapurna Esr i l'Annapurna prin-
cipal, per la cara nord.

Finalitza el «1 Master en
Interpretació de Conferencies»

A finals de gener va finalirzar el «1
Master en Interpreració de Conferen-
cies» dirigit per la professora Marga-
rita Estapé i organirzat per la Facul-
tat de Ciencies Humanes, Traducció i
Documentació. Els exarnens van ser
avaluars per un prestigiós tribunal
d'interprets professionals. D' altra
banda, el 12 de gener es va iniciar la
segona edició d'aquest Master.
El tribunal va destacar l' elevat nivell
dels examinats després de tenir en
compte que els textos que havien de
traduir eren molr elevats i que la pres-
sió a la qual estaven sotmesos els estu-
diants era molra. L'examen es va fer
durant un dia i mig i s'havien de fer
diferents traduccions simultanies i
consecutives en quatre llengües: ea-
tala, castella, angles i francés.

Cide sobre la revolució
tecnológica al món laboral

Analitzar i debatre l'impacte de la re-
volució tecnológica en ellloc de tre-
ball és l'objectiu principal del cide de
conferencies «El mercat laboral i la
societat de la inforrnació» que orga-
nitza la Facultat de Ciencies jurídi-
ques iEconorniques de la UV a través
del seu departament d'Economia. El
cide consra de tres sessions que se ce-
lebraran els dies 4, 18 i 25 de marc.
La primera conferencia és «EIs rner-
cats laborals europeus», a cartee de
Lluís Fina, professor de la UAB i ex-
director general de la Comissió Euro-
pea, la segona, «Les noves possibili-
tats que la revolució tecnológica
ofereix a les empreses», a carrec de
Mateu Canadell, enginyer de Teleco-
municació i consultor d'Europa MC,
i la darrera, «El treball en la societat
de la inforrnació», a carrec de Joan
Majó, president del Consell Empre-
sarial de l'Institut Catala de Tecnolo-
gia i exministre d'Indúsrria.



Presentacions d'Eumo a
l'Ajuntament de Vic i a Chocovic

El credit per a l'ESO Descobrim la ciu-
tat de Vic, d'Anna Erra, Xavier
Marrí, Vicenc Pascual i Ramon Rial,
publicat per Eumo Editorial en col- la-
boració amb l'Ajuntament de Vic i la
Diputació de Barcelona, es va presen-
tar el dia 24 de febrer a l'Ajuntament
de Vic. Joaquim Albareda, historia-
dor i director de diverses col-leccions
d'Eumo, va fer-ne la presentació.
D'altra banda, el dia 10 de mar<;:a les 7
de la tarda, es presentara la novel- la Un
enigma a la cuina, de Rosa Pages i
Mariona Quadrada, de la col-lecció

de narrativa juvenil «Projecte Solaris»,
El periodista Llorenc Torrado presen-
tara elllibre a l'empresa Chocovic.

Universitat de Vic

Conferencies

• Dia 1. «Análisi de la més recen! juris-
prudencia de la Sala Quarta Social del T ri-
bunal Suprern», Fernando Salinas, magis-
trat de la Sala Quarta Social del Tribunal
Suprem. Aula Magna. 7h. de la tarda.

• Dia 4. "Arte y oficio de novelar», José Luis
Giménez-I'rontín, escriptor. FCHTD. 1h.
delmigdia

• Dia 5. «Les possibilitats del turisme dinre-
rior i el paper de les institucions polüiques»,
Frederic Prieto, diputar i presiden! de I'Area
d'Esports i Turisme de la Diputació de Bar-
celona. Aula Magna. 12h. del migdia

• Dia 2.~. "La professió turística: passat, pre-
sent i futur», Ramon Arcarons, prcsidcnr
del Col-legi de Diplomats en Turisme i
Tecnics d'Acrivirats Turísitiques. Aula
Magna. 12h. dclmigdia.

• Dia 23. «Prohlcmes en la traducció de diá-
legs narratius», Albert Jané. FCHTD. 12h.
delmigdia

Curs «El concepte de política a finals de segle».
Aula f . h. de la tarda

• Dia 2. « Política i go"crn», conferencia de
Miquel Roca, advocat i políric.

• Dia 9. "La mundialització de I'economia:
reptes polítics», conferencia de Josep M.
Vidal Villa, catedratic d'Esrructura Econo-
mica Mundial de la UB.
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Nous números de les revistes
Reduccions iSuports

El mes de febrer van sortir nous nú-
meros de Reduccions, revista de poe-
sia, i Suports, dedicada a l' educació es-
pecial, publicades totes dues per
Eumo.
El número 69/70 de Reduccions in-
clou, entre altres textos, un poema de
Dalí, un esrudi sobre la poesia de
Iehuda Amikhai i traduccions de la
seva obra, poemes de John Burnside
tradurts per Dídac Pujol i Francesc
Codina, professor de la UV, i refle-
xions de Burnside sobre el poeta i la
societat.
El número 2 del segon volum de Su-
ports, se centra en el tema de les noves
tecnologies i l' arenció a la diversitar.
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• Dia 16. «Idenritat i nació en l'era de la glo-

balirzació», conferencia de Montserrar Gi-
bernau, professora a The Open University.

• Dia 18. "La política i el medi arnbiem»,
conferencia de joandornenec Ros, catedra-
tic d'Ecologia de la UB.

• Dia 23. "El joc polític i els mitjans de co-
municació», conferencia de Salvador Car-
dús, professor de Sociologia a la UAB i pe-
riodista.

Cide «El mercat laboral i
la societat de la informació»

Aula Magna de la UV.12h. del migdia

• Dia 4. «Els mercats laborals europeus»,
conferencia de Lluís Fina, professor de la
UAB i exdirecror general de la Comissió
Europea.

• Dia 18. «Noves possibilitats que la revolució
tecnológica ofercix a les empreses», con-
ferencia de Mateu Canadell, enginyer de Te-
lecomunicació i consultor d'Europa Me.

• Dia 25. "El trebal! en la societat de la infor-
rnació», conferencia de Joan Majó, presidcnr
del Consell Empresarial de l'Insritut Caralá
de Tecnologia i exrninistre d'Indústria.

Col-loqui Miquel Martí i PoI
Aula 20. Facultat de Ciencies Humanes.

Traducció i Documentació

• Dia 17. Ambit 1. «Tendencies de la poesia
en la segona meitar del segle XX».

• Dia 18. Ambit 2. «L'obra literaria de Mi-
quel Martí i PoI. Ambit 3. «Miqucl Martí i
Poi, d'un temps, d'ul1 país».

Inclou col-laboracions de Xavier Bor-
nas, Jordi Llabrés, Mateu Servera i
Isabel Matas, de la Universitat de les
Illes Balears, i de Happy Johnson, del
College of New Jersey, arnés d'altres
articles, traduccions i ressenyes.

Eumo participa a la Setmana
del Llibre en Catalá

Les autores de «Les Aventures d'en
Pau i la Laia», una col-lecció de contes
publicada per Eumo Editorial, seran
presents a la Setmana del Llibre en
Catalá (Drassanes de Barcelona, del 4
al14 de marc). El dia 8 de marc, a les
11 del matí, Adelina Palacín i As-
sumpta Verdaguer explicaran contes
als nens que visitin la fira i Pilarín
Bayés els il-Iustrará.

Homenatge de l'lnstitut [oan lluís Vives
a Miquel Martí i PoI

Sala Mari. Vila d'Abadal. El Suere. 7h. de la tarda

• Dia 18."Encomi de Miquel Maní i 1'01>" a
carrec de Ricard Torrents, rector de la UV.
Lectura de textos del poeta a cárrec de l' ac-
triu Rosa Cadafalch. Oferiment de l'home-
natge a cárrec de Pedro Ruiz, rector de la
Universitat de Valencia. Uiurament de la
distinció. Parlament de Miquel Martí i 1'01
i clocnda de I'acte.

Exposició sobre Humphrey Bogart

• «Humphrcy Bogart, ccnt an)"s d'un mire».
Col-lecció particular de josep M. Roma.
l.'organitza el Servei d'Audiovisuals de la
UV. Vestibul de I'edifici B. Carnpus de Mi-
ramarges de la UV.

Cide «Cuba hoy »
Aula Magna de la UV

• Dies 8 i 11. Conferencies de Jordi de Carn-
bra, Erncl González i Antonio Romero.
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