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la quarta edició de la Universitat d'Estiu de Vic s'inicia amb 650 alumnes

La quarta edició de la Universitat d'Es-
tiu de Vic es va posar en funcionament
el dia 28 de juny amb una xifra de rna-
triculació al voltant dels 650 alumnes.
L'acte d'inauguració va consistir en
una taula rodona d'homentatge a l'his-
toriador osonenc Antoni Pladevall,
qua va ser l' encarregat de pronunciar
la llicó inaugural sobre «Europa i Ca-
talunya a finals del Ir mil-lenni, a
l'epoca de Gerbert d'Orlhac».
Des del 28 de juny i fins al 23 de ju-
lio! tenen lloc els diferenrs cursos de
la UEY. Com en les edicions ante-
riors, han tingut molt bona acollida
els relacionats amb les Ciencies de la
Salut. Tant el d'xArenció urgent al pa-
cient crernat» com el de «Massatge
Terapeutic» es van haver de desdoblar
per acollir una matrícula de 77 i 68
alumnes, respectivament. Altres cur-
sos d'aquest arnbit es van iniciar amb
molt bona inscripció com el «Tercer

L'hisroriador Antoni Pladevall va ptonunicar la llicó inaugural a la Sala de la Columna

curs de cardiologia per a metges
d'atenció primaria» (57) i «Que és el
son i com afavorir-lo?» (36). També
han destacat els cursos «La nova llei
de l'lRPF» (50), «Internet: navegació,
correu electronic, disseny de webs»

(32), «Explorant les estrelles» (31),
«Turisrne d'interior i turisme actiu.
Creació del producte turístic» (30) i
«L'accés a la informació i les noves
tecnologies: internet, CD Room i al-
tres» (28).

L'IEC elegeix Ricard Torrents
membre numerari

L'lnstitut d'Estudis Catalans (lEC)
ha elegit Ricard Torrents, rector de
la Universitat de Vic, membre nurne-
rari de la Secció de Filosofia i Cien-
cies Socials en reconeixement de la se-
va trajectoria científica i humana.
Aquesta decisió la va prendre el Pie de
I'IEC reunit el 14 de juny. Torrents
havia col-laborar en diferents oca-
sions en tasques concretes de l'Insti-
tut.

Exposició de llibres infantils
de principis de segle

Fins al 16 de juliol es pot veure al ves-
tíbul de l' edifici B l' exposició «El !li-
bre infantil a Catalunya. 1907-
1939», preparada per la professora de
la Facultat d'Educació Carme Rubio
a partir de la seva col-Iecció particu-
lar. S'hi poden trobar contes d'autors
tant reconeguts com Josep Carner,
Caries Riba, Caries Soldevila i
d'il-lusrradors com Opisso, Apel-Ies
Mestres o Lola Anglada.

Excel·lent cum laude per a la
tesi doctoral de Cesca Bartrina

«Genere i escriptura: l' obra de Cateri-
na Alberr/Víctor Catala» és el títol de
la tesi doctoral de la professora de
Traducció de la UV, Cesca Bartrina.
La tesi va ser llegida el dia 18 de juny
a la UAB i va ser qualificada amb un
excel-lent cum laude. Es tracta de la
primera interpretació de 1'obra com-
pleta de Víctor Catalá feta des de la
teoria literaria feminista. L'edició
anira a carrec d'Eumo Editorial.
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Primer curs del doctorat en Finances

Els 9 alumnes del Programa de Doctorat en Finances de la UV
van celebrar la festa de fi del primer curs el 17 de juny, acorn-
panyats de professors i autoritats acaderniques, moment que
recullla foto. Es tracta d'un programa que vol introduir els es-
tudiants en els camps de recerca de l' economia financera i de
les bases metodologiques i analítiques per coneixer els nous
productes derivats, propis dels moderns mercats financers.

Donació de 560 llibres de Verdaguer

Joan Pallás, veí de Sabadell, i la seva esposa, Oolors Amat,
han fet una donació a la UV de 560 llibres i retalls de prem-
sa d'inreres per a l' estudi de la vida i l'obra de Jacint Verda-
guer. Es tracta d'un col-Ieccionista que ha aconseguit reco-
pilar primeres edicions, materials rars i traduccions a altres
llengües de les diferents obres del poeta de Folgueroles. A la
fotografia, amb el rector de la UV, i els llibres al fons.

La Catedra UNESCO organitza
un congrés a Cuba

La Catedra UNESCO Universitat de
Vio-Universidad de La Habana sobre
Desenvolupament Humá Sostenible i
el Departament de Sociologia de la
Universidad de La Habana organitzen
els dies 7, 8 i 9 de juliolla Conferen-
cia Internacional «Sociología, Desa-
rrollo Humano y Sociedad: Balance
de fin de siglo» que tindra lloc a Cuba.
Per part de la UV hi participaran, en
diferents tallers, els professors Jordi
de Cambra, Joan Bou, Cesca Bartri-
na, Neus Carbonell, Pilar Godayol i
Eva Espasa.

Intercanvi de professors del DEGI

Dins el marc del Diploma Europeu de
Gestió Internacional (DEGI), la Uni-
verisrar de Vic ha participant aquest
darrer quadrimestre en diferents in-
tercanvis de professors. Santi Ponce,
professor de la FCJE de la UV ha im-
partir classes d'Economia a la Univer-
sidade do Minho i la UV ha rebut tres
professors estrangers: Joseph Roeves
i J.A. Algera de la Hogeschool Voor

Economische Studies Rotterdam i
Manuel Rocha Armada de la Univer-
sidade do Minho.

Conveni entre el SART i Efinergia

Ricard Riera, director general d'Efi-
nergia, empresa ubicada a Manlleu
que es dedica a la construcció i rnan-
teniment de plantes de tractament de
purins porcins, i Ricard Torrents,
rector de la UV, van signar el dia 29 de
juny un conveni marc de col-Iabo-
ració per tal que el SART (Servei
d'Assaigs i Recerca Tecnológica) de la
Universitat de Vic doni un servei
cientificorecnic de suport a les activi-
tats de R+D en el camp mediambien-
tal de l'ernpresa osonenca. Per tal de
dur a terme aquesta activitat actuaran
com a coordinadors i responsables
recnics Josep Turet, director del
SART, Salvador Borrós, assessor d'E-
finergia, i Anna Costa, directora tec-
nica de la mateixa empresa.

Conveni amb Casa Riera Ordeix

La UV i Casa Riera Ordeix, empresa
que elabora la llonganissa de Vic, van

signar el dia 9 de juny un conveni
marc de col-Iaboració en activitats de
formació continuada, de serveis i as-
sessorament cientificotecnic, estudis
d'empresa i projectes de Recerca i De-
senvolupament Tecnologic (R+D). El
conveni el van signar Ricard Tor-
rents, rector de la UV, i Joaquim Co-
mella, conseller delegat de Casa Riera
Ordeix.

El Col-legl d'Enginyers Técnics
Agrícoles premia treballs de la UV

El Col-legi d'Enginyers Tecnics Agrí-
coles i Perits Agrícoles de Catalunya
ha premiat dos treballs de final de car-
rera realitzats per estudiants de la UV,
ara ja tirulats. Es tracta de Montserrat
Ribas per «Estudi comparat dels ren-
diments productius de pollastres Prat
tradicionals i millorars» i Enric Arru-
fí, pel treball «Estudi de diferents
pararnetres analítics en el mosr per a
quantificar la podridura en el raírn».
Ribas ha rebut un accessit de 25.000
preso i la col-legiació gratu"ita durant
un any, i Arrufí la col-legiació gratu"i-
ta durant un any.
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Mestres i Traductors i lntérprets recullen els diplomes de ti de carrera
Els llicenciats en Traducció i Interpretació i els diplomats de
Mestre, de les quatres especialitats que s'imparteixen a la
Universitat de Vic, que són Educació Especial, Educació In-
fantil, Educació primaria i Llengua Estrangera, van recollir
el passat mes de juny els diplomes de fi de carrera. Els 67 lli-
cenciats en Traducció i Interpretació d'aquest curs 1998-99
van rebre el seu diploma en un acte que va tenir lloc a l'edifi-
ci El Sucre. En el transcurs d' aquesta cerirnonia es va donar a
coneixer el veredicte del jurat del Premi Andreu Febrer de
Traducció. En l' apartat de traducció al catala van resultar

premiades dues estudiants de Traducció i Interpretació de la
UV: Gemma Camps va rebre el primer premi i Lydia Bru-
gué un accessit, En l' apartat de traducció al castella, els pre-
mis se'n van anar a Madrid, concretament van recaure en
Virginia Rincón, de la Universidad Pontificia de Comillas, i
l'accessir en Marina Sánchez, de la Universidad Alfonso X
El Sabio. Pel que fa als estudiants de Mestre, van ser un total
de 197 els que van recollir el seu diploma en un acre que es
va celebrar al teatre Atlantida i al qual van assistir molts fa-
miliars i amics dels diplomats.

Traducció i Interpretació

Mestres. Educació Primaria

Mestres. Educació Infantil

Mestres. Llengua Estrangera

Mestres. Educació Especial

Mestres. Educació Infantil



Una exposició idos premis en la
celebració dels 20 anys d'Eumo

Tres activitats destaquen en e! progra-
ma de ce!ebració dels 20 anys d'Eumo
Editorial: una exposició sobre e! món
de la impremta i l' edició a Vic, la con-
vocatoria d'un Premi de Didáctica i la
d'un Premi «Narratives o».
Lexposició, que tindra lloc al Museu
de l'Art de la Pell de Vic, de! 24 de se-
tembre al24 d'octubre, es diu «Llibres
i estudis superiors a Vic: una historia
de 1.000 anys» i es remunta als orí-
gens de l' edició a la capital osonenca,
I'activitat dels scriptoria i I'Escola Ca-
tedralícia.
El Premi de Didáctica vol estimular la
creació de materials didactics innova-
dorso El Premi «Narratives o» va desti-
nat a distingir l' originalitat formal per
a un nou títol d'aquesta col-lecció de

Universitat d'Estiu de Vic

• Dia 16. Prcscmació del llibrc FI"III/sjiml/"-

ci01JS ¡{grico/es i ram» social tl /a conutrca
d'()SOIIll (segles XVIII, XIX i XX) de Santi

Poner. Presentara l'acre Antoni Segura. ea-

tedrátic d'Hisroria Contcmporánia de la

UB i codirector del Centre dEstudis Histo-

ries Intcrnacionals de la rnatcixa Universi-

rat. Aula 1'4. 1/4 de 8 del Yespre.

• Fins al 16 de juliol. Exposició U llibre in-
[autil « CIIIII/I/I/)'II des de pril/cipis de seg/e

.fI1/S,,/.fII/II/ de /11GI/errll Cu-i] ( J 909- J 939),
a cura de Carme Rubio. Vcstíbul de l'cdifici
B. Campus de M iramarges.

Vic, el sornrni de les nits d'estiu

• Dia 5. Sarau dcst iu amb Tururut Bonai-

gua. Pla~a delPes. 1/4 d'l 1 del \'Cspre.

• Dia 6. Nit del lloro. -Scnrs», tcarrc imcr-

I"etat per Fificomsom. Placa Miquel de

Clariana, 10 del ,'esl"e.

• Dia 7, Nit del lloro. -Casring» t catre i "El

Viatgc», dunsa, inrcrprctars per t'I nstirut
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llibres sense text, que treu un títol ca-
da any coincidint amb la diada de
Sant [ordi, El premi consistirá en la
publicació de!llibre dins la col-lecció

Narratives O i l' avancament dels drets
de la primera edició.

L'últim llibre de Santi Ponce,
a la Universitat d'Estiu

Dins e! marc de la Universitat d'Estiu
de Vic, es presentara e! dia 16 e!llibre
Transformacions agrícoles i canvi social
a la comarca d'Osona. Segles XVJll-XX,

de! professor Santi Ponce. Aquesta
obra, que va mereixer e! premi Cata-
lunya d'Economia 1995, exposa e!
procés de modernització agrícola i
d'adaptació al mercat de la comarca
d'Osona. Una altra novetat d'Eumo
d'aquesr mes és Avaluar per construir,
de M. Dolors Areny, publicat en coe-

A G AE N D
del Tcrare. Placa Miqucl de Clariana. 10

del Yespre.

• Dia 8, Nit del lloro, "Acaba de empezar»,

{catre a carrec de Pompo pompo. HeO
Co&Co -coincidcnt , collage, conscicut»,

dansa a cárrec de l.irhium Dansa. Placa Mi-

quel de Clariana. 10 del \'Cspre.

• Dia 8. Festival de música de Sant Pcre de

Casserres amb Emma Kirkby, Jordi Dome-

nech i la London Barroque. Moncstir de

Sant Perc de Casserrcs. 10 del Yespre.

• Di" 9. Nit dcllloro. -Varicrés». Pla~a Mi-

quel de Clariana. 2/4 de 12 de la nit ,

• Dia 10. Ball de tornahoda anb l'Orqucstra

Galana. Passeig. 1 1 del ,'espre.

• Dia 1 l. Festival de música de Sant Pcrc de

Casscrres. Coral Regina i Erly Opera Corn-

pany. Sant Pere de Casscrrcs. 7 de la tarda.

• Dia 12. Castell de focs. El Sucre. 1/4 de

1 1del vespre.

• Dia 15, festival de música de Sant Pere de

Casscrres. Quarret amh piano. Sant Pcre de

Casserres. 10 del vespre.

••

dició amb l'Associació de Mestres Ro-
sa Sensat. Aquest llibre és una eina
d'avaluació interna de la situació so-
ciolingüfstica de les escoles per tal de
potenciar e! procés de catalanització.

Nou conveni entre Eumo
i Cafe Central

Des de! passat mes de juny, segons
l' acord signat per les dues editorials,
Eumo es fa carrec de les tasques de
promoció i distribució de Cate Cen-
tral. Cate Central és una editora inde-
pendent, dirigida pels poetes Víctor
Sunyol iAntoni Clapés, que ha pu-
blicat més de cent vint plaquettes i una
trentena de títols de poesia i assaig. A
tall d' anécdota, aquest també és un
any d' aniversari per a Cate Central,
que compleix 10 anys,

• Dia 16. Burricada nocturna. Cursa arnb
burros. Casc antic de Vic. 10 del vespre.

• Dia 16. Concert deis alurnncs del 1ge curs

Internacional de Música de Vic. Museu de

I'Art de la Pell. 10 del ,'espre.

• Dia 17. Festival de Música de Sant Pere de

Casserrcs. La Vcnexiana. Sant Pere de Cas-

scrres, 10 del Yespre.

• Dia 20. Cinema a la fresca. «Full Monry-.

PIa~a Major. 2/4 d'll del ,""spre.

• Dia 2j. Piscinada nocturna amb música.

Piscina CN Vic. 11 del vespre.

• Dia 24. Concert amb l'Orqucstra Simfoni-
ea S. XXI. Teatre Atlánt ida. 10 del vespre.
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