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Presentació de la Catedra UNESCO sobre «Desenvolupament Humá Sostenible»

Represenranrs institucionals que van assistir a la presentació, a la Placa Miquel de Clariana

El dia 19 de maig va tenir lloc a Vic la
presentació de la Catedra UNEsca
«Desenvoluparnenr huma sostenible.
Equitat, Participació i Educació In-

tercultural», de la Universitat de Vic i
la Universidad de La Habana, un acte
que n'havia tingut un de paral-lel a
Cuba el mes de gener passat.

A la presentació de la Catedra hi van
assistir Francine Fournier, sorsdirec-
tora general per a les Ciencies Socials
i Humanes de la UNESCa, Felix
Martí, director general de la UNES-
ca de Catalunya, Andreu Mas Co-
lell, Comissionat per a Universitats i
Recerca, Ricard Torrents, rector de
la VV, Ernel González, delegat del
rector de la Universidad de La Haba-
na, i.Jordi de Cambra, responsable
de la Catedra.
Paral-lelament a aquesta presentació
es va celebrar el I Congrés sobre De-
senvolupament Huma, els dies 19,20
i 21. Aquests actes han estat el punt
d' arrecada de les col-Iaboracions entre
les Universitats de Vic i de La Habana.

Traductors de tot el món van analitzar el futur de la professió a Vic

Eugene Nida, Ricard Torrents i Marcha Tennent, en l'acre inaugural de les Jornades

La Facultat de Ciencies Humanes, Tra-
ducció i Documentació de la Universi-
tat de Vic va acollir, del 12 al 15 de

maig, les III Jornades de Traducció a
Vic, dedicades enguany a la Didáctica
de la Traducció i la Interpretació. Les

Jornades duien per títol «La formació
de traductors i interprets: noves
orientacions per al Mil-Ienni» i van
aplegar una trentena d' especialistes
provinents de 13 paises. El públic as-
sistent va girar a l'entorn de les 100
persones.
Les Jornades es van convertir en un
forum de debat entre el públic i els
ponents que disposaven, des de feia
dies, del text Integre de la ponencia.
Es van tractar temes com l' aplicació
de les noves tecnologies a la rraduc-
ció, el catala com a llengua de traduc-
ció, quin ha de ser el perfil ideal dels
traductors o la metodologia que s'ha
d'utilitzar en els camps de la recerca.
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I Jornada Universitat-Empresa

La Universitat de Vic va celebrar el
dia 30 de maig la 1 Jornada Universi-
tat-Empresa, organitzada per L'Asso-
ciació d'Exalumnes d'Empresarials i
Administració i Direcció d'Empreses
(AEEA) amb l'objectiu de potenciar
els intercanvis de coneixements i ex-
periencies professionals entre els di-
plomats i llicenciats de la Facultar de
Ciencies Jurídiques i Econorniques
de la Universitat de Vic. La Jornada
va consistir en la lectura de diferents
ponencies a carrec d'exalumnes.

Sondeig electoral del SEREM a
Vic, Manlleu i Torelló

El Servei d'Estudis i Empresa de la
UV (SEREM) ha realitzat un sondeig
electoral a Manlleu, Torelló i Vic, els
resultats del qual es publicaran al ser-
manari La Marxa el dia 8 de juny.
S'han fet a l'entorn de 1.000 enques-
tes a carrec d' estudiants de la UV per
cada un dels municipis. El director
del SEREM, Josep Comas, declara
que «aquest és un pas endavant molt
important per al nostre servei d'estu-
dis, ja que són pocs els instituts d'in-
vestigació que mereixen la confianca
dels mitjans de comunicació en el
camp dels sondejos electorals».

Premi al millor projecte de
Telecomunicació

Moisés Rodríguez, de Barcelona, re-
brá el proper dimecres, dia 12 de
maig, un premi del Col-legi Oficial
d'Enginyers Tecnics de Telecomuni-
cacions de Madrid pel seu projecte fi-
nal de carrera «Estudi de les possibili-
tats de les FPGA en el tractament
d'irnatge». Es tracta del millor projec-
te dels que van presentar els alumnes
de 1'Enginyeria Técnica de Teleco-
municació, especialitat de Sistemes
de Telecomunicació, de la UV el curs
1997 -98.
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Dues plaques per a la Universitat literaria

Jacint Codina i Ricard Torrenrs, van descobrir la
placa

El dia 21 de maig, coincidint amb el
2n aniversari del reconeixement de la
Universitat de Vic, es van iniciar els
actes de commemoració dels 400 anys
de la Universirat Literaria de Vic. Les
primeres activitats van consistir en la
descoberta de dues plaques, una a la
placa Miquel de Clariana i l'altra al
vestíbul de l' edifici F de la uv.
A la tardor tindra lloc el gruix d' acti-
vitats d' aquest aniversari que constara
d'una exposició sobre la Universitat
Literaria, la representació teatral de
l'Estudiant de Vic de Josep M. de Se-
garra, una edició especial de la revista
Ausa i la convocatoria d'un concurs
de rutes turístiques per la ciutat, entre
molrs altres actes.
La Universitat Literaria es va crear el
1599 amb la concessió de privilegi de
graduar en Arts i Filosofia, atorgat
per Felip II. L'abolició de la Universi-
tat es va produir el 1717 amb el De-
cret de Nova Planta de Felip V.

El conseller Subirá presenta Organització Industrial

Antoni Subid, conseller d'Indústria, Cornerc i Turisme de la Generalitat de Ca-
talunya, va ser a la UV el dia 25 de maig per assistir a 1'acte de presentació de la
carrera d'Enginyeria d'Organització Industrial que es cornencara a impartir el
curs vinent. En el decurs d' aquest acte Josep Turet, director en funcions de l'Es-
cola Politecnica Superior, i CarIes Sans, cap d' estudis, van aprofundir en el futur
d'aquesta Escola i en la implantació de la nova carrera de Segon Cicle. A la foto-
grafia, el conseller Subid acompanyat de Ricard Torrents i Carles Sans.
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Estudiants de tot Europa reben el diploma DEGI a la UV

L'acte de lliurament del Diploma Europeu de Gestió Inter-
nacional (DEGI), que va tenir lloc el 7 de maig, va omplir la
ciutat de Vic d'estudiants de tot Europa. En total es van des-
placar a la capital d'Osona uns 70 estudiants procedents
d'Alemanya, Anglaterra, Franca, Holanda, Portugal i Suissa,
arnés dels de la Universitat de Vic. Van estar acompanyats,
en tot moment, pels responsables del programa DEGI que
alllarg de tota la setmana havien celebrat les reunions anuals
a la UV. (A la fotografia superior un moment de l'acte).

Una de les principals novetats d' aquesta trobada va ser la
creació del programa Ibsen que obrira l'horitzó d'intercan-
vis europeus cap' als Esrats Units i el Canadá. Aixó vol dir
que a partir del curs 2000-2001 els estudiants de la xarxa
DEGI que ho desitgin podran ampliar els seus estudis a les
universitats Central Arkansas, West Florida i North Michi-
gan als EUA i Manitoba al Canada. Hi ha la possiblitat que
dintre d' aquest intercanvi s'obri la porta a altres titulacions
que no siguin estrictament de la branca empresarial.

Noves prestacions del carnet
de Caixa de Catalunya

Els estudiants de la Universitat de Vic
podran consultar les notes dels seus
exarnens i tot l' expedient acadernic a
través dels prop de 900 caixers au-
tornatics de Caixa de Catalunya.
Aquesta sera la principal novetat del
curs 1999-2000 del carnet de la Uni-
versitat de Vic que des de fa 2 anys
gestiona Caixa de Catalunya.
El carnet de la UV disposa d'un xip
incorporat, codi de barres i fotografia
del titular i és al mateix temps carnet
d' estudiant (préstec de llibres de la bi-
blioteca, accés a les instal-lacions es-
portives, etc) i moneder electronic, El
carnet es pot vincular també a un
compte corrent i llavors es converteix
en una targeta de debit (Visa Elec-
tron).

Gran exit de l' Aula de Teatre
amb l'obra Embarassadíssimes

El dia 12 de maig l'Aula de Teatre Ex-
perimental de la UV (ATEUV) va re-
presentar l' obra «Embarassadíssi-
mes», de Martine Tartour. És una
obra que planteja el tema de la mater-
nitat primípara, una idea que va sor-
gir a partir de la condició femenina de
totes les integrants de l'ATEY. En
aquesta representació teatral s'analit-
zava de quina manera la dona del que
s'anomena Primer Món carrega i s'en-
fronta, avui, en plena era d'Inrerner,
al fet de la maternitat. Els textos uti-
Iitzats parteixen de l' experiencia
viscuda per la periodista francesa
Martine Tartour. L'Aula de Teatre Ex-
perimental esta integrada per estu-
diants de la UV, enguany totes de
Traducció i Interpretació.

Master en Gestió d'Empreses
Turístiques a Barcelona

La Universitat de Vic, a través de la
Facultat de Ciencies Jurídiques i
Econorniques, i l'Escola Superior
Empresarial de Turisme, Marqueting
i Gestió (ESERP) de Barcelona irn-
partiran conjuntament el curs 1999-
2000 un Master universitari en
Gestió d'Empreses Turístiques a Bar-
celona. Aquests Master de 350 hores
de durada va dirigit prioritariamenr a
titulats en Turisme que vulguin apro-
fundir en els aspectes de gestió em-
presarial vinculats a l'árnbit de l' acti-
vitat turística. El Master neix com a
fruit d'un conveni que van signar Ri-
card Torrents, rector de la Universi-
tat de Vic i Josep Lluís Barquero,
president de l'Escola ESERP, el dia 13
de maigo



Dos estudiants d'Empresarials
guanyen un premi Pimec-Sefes

Susana Carrillo (Andorra) i Joan
Prat (Vic), tots dos estudiants de 3r
d'Empresarials de la Facultat de
Ciencies Jurídiques i Econorniques
de la UV van obtenir el rnaxim guar-
dó dels Premis Pimec-Sefes en la rno-
dalitat Universitar-Empresa. El lliu-
rament va tenir lloc el dia 27 de maig,
en el decurs d'un sopar que es va cele-
brar a Barcelona.
EIs estudiants van presentar el treball
en la temática «Irnplernenració del
cornerc electronic a la petita i mitjana
empresa: barreres, avantatges i mo-
dels de futur (canvis que suposará en
I'esquema de funcionament de l'ern-
presa)», una de les tres proposades a
les bases. El premi va consistir en una
dotació económica de 100.000 pesse-
tes i la possibilitat de promocionar-se
dins el món econornic i empresarial
catala que va estar arnpliarnent repre-
sentant en el sopar. El segon premi va
ser per a la Universitat Pompeu Fabra
i el tercer per a la Universitat Autóno-
ma de Barcelona.

Primer lloc de la UV en el Premi
«Universidad-Bolsa»

L'equip de la Facultat de Ciencies ju-
rídiques i Econorniques de la UV ha
obtingut la primera posició, entre
133 equips de rot l'Estat, en el XIII
Premio Universidad-Bolsa que orga-
nitzen els diaris Expansión i Gaceta
Universitaria i la BNP amb unes
plusválues de 5.615 euros, gairebé 1
milió de pessetes. L'equip de la UV,
format pels estudiants Josep Casas,
d'Inforrnática de Gestió, Lluís Feu,
de Ciencies Empresarials, i Ramon
Musaehs, d'Adrninistració i Direcció
d'Empreses, disputara, ara, la fase fi-
nal del concurs amb valors reals.
Aquesta fase tindra lloc del 7 de juny
al2 de juliol i els equips disposaran de
3 milions de pessetes reals.
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Els estudiants de Secundaria recullen els
guardons del Premi de Recerca Universitat de Vic

UNIVERSIT
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D'esquerra a drera, Francesc Serra, Mireia Cerda, Ricard Torrents, rector de la VV, Anna Vila i David Riera.

La primera convocatoria dels premis
de Recerca «Universitat de Vio> per a
estudiants de Batxillerat es va tancar
amb un balanc de 97 treballs presen-
tats, provinents de 28 centres de se-
cundaria. El dia 2 de juny es va fer el
lliurament de premis, un acte al qual hi
van assistir estudiants, professors i fa-
miliars.
En l'Area Cientificotecnica va resultar
guanyador, amb 100.000 ptes, Joan
Esclusa amb el treball «Factors arn-
bientals i creixement en brassica rap-
pa», de l'lES Guillem Cata, de Manre-
sa. En l'Area de Ciencies Socials va
guanyar Anna Gorehs amb «La guerra
civil a Prats de Llucanes- de I'IES Cas-
tell del Quer, de Prats de Llucanes. En
l'Area d'Humanitats el premi va que-

dar fraccionat en un primer premi de
75.000 ptes per a Anna Vila amb «El
modernisme a la comarca d'Osona» de
La Salle de Manlleu, i un accessit de
25.000 ptes per a Irma Soler amb
«Dialecrologia» de l'IES Vidreres. L'A-
rea de Ciencies de la Salut va repartir
dos premis de 50.000 ptes a David
Sena amb «La diabetis rnellitus. de
Sant Miquel dels Sants, de Vic i «La-
prenentatge basat en l' experimentació.
de Laura Montanyá de I'IES Pere Bar-
nils, de Centelles. Finalment en Arts es
va lliurar un premi de 75.000 ptes a
Franeese Sena amb «Projecte de dis-
seny d'un teatre» de l'Escorial de Vic, i
un de 25.000 ptes per a Mireia Cerda
amb «Grafits, art o rebel-lia- de l'IES
Montsoriu, d'Arbúcies.

Caries Sans passa a la fase
final d'«Emprenedors 99»

Caries Sans, cap d'estudis de l'EPS,
ha accedit a la última ronda del con-
curs «Emprenedors 99» convocat pel
Comissionat per a la Societat de la In-
formació. El veredicte final es conei-
xerá el dia 17 de juny en un acte que
se celebrara al Palau de la Generalitat.
Sans ha superat la segona ronda amb
la col-laboració de l' enginyer Pere
Martí, també professor de la UV,
l' economista Enrie Comerón.

Oberta la matrícula per a la
Universitat d'Estiu de Vic

De l' 1 al 23 de juny esta oberta la ma-
trícula per als cursos de la IV Univer-
sirat d'Estiu de Vic que s'iniciara el
dia 28 de juny. Enguany l'oferta esta
formada per un total de 34 cursos
dins les árees d'Art i Humanitats,
Ciencies Jurídiques, Econórniques i
Socials, Ciencies Experimentals i Me-
diambientals, Ciencies de la Salut,
Educació, Estudis Tecnics, ldiomes i
Disseny.
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Lliurament de diplomes als estudiants de la UV

EIs estudiants de la Universitat de Vic que es diplomen o es
llicencien aquest curs 1998-99 van recollir, o recolliran en
els propers dies, els diplomes acreditatius dels seus estudis.
EIs primers de celebrar l' acte de clausura del curs van ser els
llicenciats en Psicopedagogia (13 de maig), la primera pro-
moció de la Universitat de Vic. A continuació, la Facultat de

Ciencies Empresarials

Administració i Direcció d'Empreses

Ciencies ]urídiques i Econorniques va organitzar un acte
conjunt per a Ciencies Empresarials, Turisme i Administra-
ció i Direcció d'Empreses (20 de maig) i, finalment, Infer-
meria (28 de maig). El mes de juny recolliran els diplomes
els llicenciats en Traducció i Interpretació (3 de juny) i els
diplomats de Mestre (10 de juny).

Turisme

• •• •• •
.,

UNIVERSITAT DE VI(

Psicopedagogia

Infermeria



Nou Centre d'Estudis de la Dona

A principis de maig es va presentar el
Centre d'Estudis Interdisciplinaris de
la Dona, un Centre que neix amb l'ob-
jectiu de promoure la investigació, la
difusió i la publicació de treballs sobre
produccions culturals de la dona al
llarg de la historia. El Centre vol ser
interdisciplinari i inrerfacultatiu, dins
el campus de la Universitat. El CEID
té com a objectius a curt termini l' edi-
ció d'una col-lecció de textos classics,
«La Capsa de Pandora», la continuació
de cursos d'aquest ambit dins la Uni-
versitat d'Esriu de Vic (fa dos anys que
se'n celebren), l'organització d'una
trobada de grups universitaris catalans
d'Estudis sobre la Dona i la creació
d'un premi sobre el tractament de la
política de genere en un marc interdis-
ciplinari, entre molts altres projectes
que hi ha en perspectiva.

Universitat de Vic

• Dia 3. l.liuramcnt de diplomes als lIiccn-
ciats en Traducció i Interprctació.

• Dia lO. l.Iiurament de diplornes a Mestres.

• Dia 27. Prcscntació del lIibrc Els incrudis
[oresmls, dc josep M. Panarcda i joscp Aro-
la, publicat pcr Eumo Editorial. Fundació
Caixa Manresa (Plana de 1'0m, 6. Manrc-
sal. 8 del vesprc.

• Del 27 de maig al 6 de juny. Fira del Llibre

dc Barcelona. Passeig de Gracia.

Universitat d'Estiu de Vic

• Del 4 de juny al 16 de juliol. Exposició "El
lIibrc infantil a Caralunya des de principis
de scgle fins al final de la Guerra Civil
(l909-1939)".Vcstíbul de I'cdifici B. Carn-
pus de Miramargcs.

• Dia 5. Conccrt a cárrec de l'Orquesrra de
Cambra de Vic. «Caralunya al S. XX". Bi-
bliotccaJoan Triadú. 12 delmigdia.
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Premi per a El titme de la ciutet
d'Eumo Editorial

El ritme de la eiutat, un llibre amb fo-
tografies d'Oriol Molas i textos de
Caries Capdevila, publicat per Eumo
Editoriall' any passat, ha rebut el Pre-
mi de la Generalitat de Catalunya al
millor llibre il-lustrat,
Elllibre és un recorregut fotográfic de
tres dies per la ciutat de Vic. Oriol
Molas, fotoperiodista que actualment
treballa a El 9 Nou, mostra en 53 ins-
tantanies en blanc i negre una galeria
de personatges, coneguts i anonims,
en diversos indrets de la ciutat: la
placa del Mercadal, la Catedral, el Ca-
sino, el Temple Roma, els carrers del
nucli antic. ..
El disseny i la producció delllibre són
d'Eurnografic. El premi, que reconeix
la tasca de l' empresa editora, esta do-
tat amb un milió de pessetes.
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• Día 5. Teatrc, «l nu íngulis», a carrcc de Vol
Ras. Teatrc Arlánt ida. 10 del vesprc.

• Dia 6. Teatrc. «Calidoscopi» de Pilar Ca-
bor. Casino de Vic. 7 de la tarda.

• Dia 8. Cine Club. Tcatre Atlántida. 10 del
"cspre.

• Dia 12. Conccrt a carrcc dc l'Orqucsrra de

Cambra de Vic. Biblioteca Joan Triadú. 10
del vespre.

• Dia 15. Cine Club. "El extranjero loco".
Teatro Atlántida, 10 del vcspre.

• Dia 21. Prcscntació de la Catedra Unesco i
del programa Unitu/in, a carrcc de Jordi de
Cambra, responsable de la Cátedra.

• '. J

dad". Teatro Arlántida. 10 del vespre.

• Dia B. Rcvcrlla de Sant Joan arnb Bitayna.
Ball de can~ons. Placa del Peso 12 del nit ,

• Dia 2S. Saraus d'cstiu, Placa del Pcs. 1/4
d'l 1 del vespre.

Novetats d'Eumo per al
curs 1999-2000

Nous credits de Llengua, Ciencies Ex-
perimentals i Música són les novetats
d'Eumo per al proxim curs escolar.
Per treballar la lectura i la comprensió
textual a l'Educació Secundaria Obli-
gatoria, ha sortit el credit variable Lle-
gir, comprendre i aprendre, d'Eloma
Díaz, Laura Farró i Francina Martí,
També per a l'ESO, pero en l'área de
Ciencies Experirnentals, ha sortit el
credit variable Del blane al negre. Ini-
ciaeió a l'optica, d'Eduard ]iménez,
M. Angels Mata, Lluisa Prat, Dolors
Viladomat i ]ordi Maní, professor de
la Universitat de Vic. Per últim, els
dos credits variables El conjunt instru-
mental Orffi La flauta de bec, d'Imma
Oliveras, Isabel Taixés i Remei Tell,
completen el projecte de música
d'Eumo per a l'ESO.

• Dia 29. lnauguració oficial de la UEV '99 a
carrcc de Mn. Anroui Pladcvall. historia-
dor. Sala de la Columna de lAjuntameru de
Vic. S de la tarda.

• Dia 29. Cine Club. «Trces I.ounge». Teatre
Atlantida. 10 del vcspre.

• Dia .~O.Pressa Reacció Musical. Placa deis
Márrirs, 10 del vcspre.
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