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La Universitat de Vic supera els 4.000 estudiants
L'Escola Universitaria de Cléncies de la Salut és la que creix més i la Facultat d'Educació la que té més estudiants
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El curs 1999-2000 s'han matriculat a la
Universitat de Vic un total de 4.081
alumnes repartirs en 21 ritulacions ho-
mologades, 2 tírols propis i 2 progra-
mes de doctorar. La procedencia de
l'alumnat esta centrada en dos grans
blocs que són Barcelona i l'area metro-
politana i Osona i les comarques vei-

nes.
Lanalisi de les procedencies geograft-
ques deis estudiants detecta, com els
darrers cursos, una tendencia a l'alca
deis alumnes provinents de les comar-
ques gironines. Així dones, els del Ci-
rones s'incrernenten en un 1%, la Selva
i el Baix Emporda un 0,4%, l'Alr Em-
porda un 0,2% i la Garrotxa un 0,1%,
un factor que pot venir determinar per
la millora de les xarxes viaries, básica-
ment l'obertura de l'Eix Transversal.

La comarca d'Osona és la que aporta
més esrudiants a la Universitat de Vic
(1.144) amb un 28% del total -un in-
crement del 0,6% respecte al curs pas-
sar, També cal destacar la lleugera
tendencia a l'alca deis estudiants de les
Illes Balears (94) que pugen un 0,3%
respecte al curs passat.

Salut, l'Escola que creix més

La Facultat d'Educació és enguany la
que compta amb més estudiants rna-
triculats (1.034), gracies a la incorpo-
ració d'una nova titulació, Educació
Social, i a l'increment d' estudiants en
algunes carreres. LEs cola Universita-
ria de Ciencies de la Salut, pero, és la
que fa el salt més espectacular d'estu-
diants (passa de 583 el curs passat als

901 d' aquest any) amb un creixement
global dins de la Univeristat del 7,5%.
Aquesta escola ha cornencat a impartir
enguany la diplomatura de Nutrició
Humana i Dietética i ha augmentat de
molt els alumnes a les al tres carreres.

La Universitat amb més noies

La UV és la universitat de Catalunya
amb el percentatge més alt d'estu-
diants femenines segons un reportat-
ge que publicava el diari La Vtmguar-
día (23/10/99), a causa, básicarnent,
del pes que hi ten en les titulacions
deis árnbits de I'Educació i de la Salut,
tradicionalment cursades per noies.
Aquest curs hi ha matriculades a la
Universitat de Vic 2.698 dones
(66,1%) i 1.383 homes (33,9%).
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S'instal-la un miniparquet de borsa a la UV

La Universitat de Vic disposa des de
principis de novembre d'un petit par-
quet de borsa, una iniciativa que s'ha
pogut dur a terme gracies a la col-la-
boració de Caixa de Manlleu. En pri-
mer lloc e! parquet serveix per poder
realitzar el concurs intern de borsa en
temps real entre e!s estudiants de la
UV, pero també esta obert a la cornu-
nitat universitaria que hi vulgui fer
consultes o operacions.
El concurs intern de borsa, que en-
guany arriba a !'onzena edició, se cele-
bra entre el 8 de novembre i el 3 de
desembre de 1999 i hi prenen part un
total de 25 equips formats per estu-
diants de la Universitat de Vic, sobre-
tot de les tirulacioris vinculades a !'E-
conomia i les Finances.
L'equip guanyador d'aquest concurs
de borsa té dret a participar en e! con-
curs estatal organitzat per la Banque
Nationale de París i e! diari Expan-
sión, de! qual!' any passat l' equip de la
UV va ser finalista.

Participarus del concurs consulten les scves operacions al rniniparquer de la UV

Si la utilització de! miniparquet és la
principal novetat d' aquest any en e!
concurs de borsa, tarnbé se'n contem-
plen d' alrres, com ara que e!s estu-
diants han de realitzar un mínim de 5
ordres de compra i un maxirn de 40 i

que se'ls cobren corrussions per les
operacions i tarifes de la societar de
borsa. El concurs esta coordinat pels
professors Merce Vidal iJesús Viñas,
tots dos de la Facultat de Ciencies Ju-
rídiques i Económiques.

Visita a Girbau. El consell de deganat de la Facultat de
Ciencies Jurídiques i Econorniques de la UV va visitar les
instal-lacions del Grup Girbau a Vic e! dia 28 d'octubre. El
Consell va ser rebur per l'equip direcriu de l'empresa (tots
junrs a la fotografia superior) dedicada a la fabricació de
rentado res, planxadores, assecadores i alrra maquinaria de
neteja industrial. Els direcrius de Girbau van presentar e!s
seus producres, e!s mero des d' organirzació empresarial i les
xifres de negoci, i a continuació van oferir una visita guiada
per les dues plantes de producció situades a Vic.

Seminari sobre el món rural a Catalunya. El dies
29 i 30 de novembre va tenir lloc e! seminari «El món rural
a Caralunya. Evolució i factors de canvi», organirzat pel
grup de recerca que porta aquest mareix nom i que coordina
e! professor Santi Ponee, de la Facultat de Ciencies Jurídi-
ques i Economiques de la uv. El seminari tenia com a ob-
jectiu principal analitzar e! procés de canvi i d' adaptació de!
camp a l'economia i la societat modernes, marcades per la
integració económica i la penetració de! món urba. Per tal
d' aconseguir-ho es va comptar amb destacats especialistes.
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10 anys de l'Escola Politécnlca Superior

Ricard Torrents, Enric López i altres professors contemplen un deis rreballs deis alumnes en la visita que es va fer el dia 11 de novembre

cialitat d'Elecrronica Industrial; LJi-
cenciatura de Ciencia i Tecnologia
deis Aliments i Enginyeria d'Organit-
zació Industrial.
L'edifici de la Torre deis Frares ocupa-
actualment una superficie de 3.000
m', que suposa una tercera pan de! to-
tal (un cop acabat seran més de 9.000
m'). Des de fa unes setmanes s'han
iniciat les obres de la segona fase que
contempla e! tancament de tota l'es-
tructura. L'edifici va ser projectat pe!s
arquitectes Dolors Ylla-Catala, Víctor
Rahola i joan Forgas.

L'Escola Politecnica Superior de la UV
commemora enguany e! dese aniversa-
ri, motiu pel qual s'han programat una
serie d' actes e! primer deis quals va te-
nir lloc e! dia 11 de novembre. Enric
López, director de I'Escola, i altres
professors vinculats al centre, van ofe-
rir a la comunicar universitaria una vi-
sita guiada per les instal-Iacions de la
Torre deis Frares que e!s estudiants
ocupen des de! curs passat. El dia 16 de
desembre tindra lloc una trobada amb
alumnes, exalumnes i professors segui-
da d'un sopar multitudinari.

L'Escola Politecnica Superior va néixer
e! curs 1989-1990 amb I'Enginyeria
d'Indústries Agrícoles (ara Enginyeria
Técnica Agrícola, especialitat d'Indús-
tries Agraries i Alimentaries) i la diplo-
matura de Sistemes Inforrnatics (ara
Enginyeria Técnica d'Inforrnática de
Cestió). Posteriorment va anar incor-
porant titulacions fins arribar a les 6
acruals que són, a pan de les dues es-
mentades anteriorment, Enginyeria
Técnica de Te!ecomunicació, especia-
lirat de Sistemes de Te!ecomunicació;
Enginyeria Técnica Industrial, espe-

Intercanvi amb el Goldsmiths
College de Londres

Professors sud-americans són a
la UV dins el programa Ortudes

Exposició sobre Goethe al
Museu de l'Art de la Pell

Un total de 8 alumnes de tercer curs
de Mestres, de l' especialitat de Llen-
gua Estrangera, són a Londres de! 29
de novembre al 10 desembre, fruit
d'un intercanvi anual amb e! Gold-
srniths College. EIs acompanyen les
professores Anna Vallbona i Ángels
Piñana. El viatge esta pensant com
una aproximació a l' ensenyament a
Anglaterra i, a pan de l' assisrencia a
classe, inclou visites a centres de
primaria. EIs alumnes de! Goldsmiths
seran a Vic de! 25 d'abril al5 de maigo

EIs professors Marina Niding, Wal-
ter Frantz, Emilce Cammarata i
Raquel Kohler, procedents d'univer-
sitats de Brasil i d'Argentina, impar-
teixen classes a la Universitat de Vic
e!s mesos de novembre i desembre
dins de! programa Ortudes que pro-
mou la Catedra Unesco Universitat
de Vic - Universidad de La Habana.
Es tracta d'una iniciativa que té com a
finalitat formar especialistes en orde-
nació del territori des de l' óptica de!
sector de! turisme.

Amb motiu de! 250e aniversari de!
naixement de l'autor alemany Goethe,
e! Goethe Institut ha preparat l' expo-
sició «Goethe- ein letztes Universalge-
nie?» «<Goethe, l'úlcirn geni univer-
sal?»). L'exposició arriba al Museu de
l'Art de la Pell de Vic gracies a l'Escola
d'Idiomes de la UV i la Facultar de
Ciencies Humanes, Traducció i Docu-
mentació. Pretén mostrar, a través de
cartells, e! desenvolupament de! jove
Goethe, un deis máxims exponents de!
món intel-lectual a Europa.
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El congrés sobre Gerbert d'Orlhac supera totes les expectatives

El congressisres van visitar el c1ausrre del rnonestir de Ripoll, ciurat on es va celebrar la darrera jornada

El Congrés Internacional «Cerbert
d'Orlhac i e! seu temps: Catalunya i
Europa a la fi de! Ir mil-lenni. celebrar
a Vic i Ripoll de! 10 al 13 de novembre
es va clausurar amb una valoració molt
positiva tant pel que fa al nombre de
parricipants (150) com a la qualitat de
les ponencies i comunicacions.
Una deis principals aportacions que es
va fer al Congrés va ser la desrnitifica-
ció de 1'any 1.000 i la seva epoca com

una etapa fosca de la historia. També es
va incidir en la importancia deis mes-
tres en e! món de 1'ensenyament ja que
e! que avui dia coneixem com a escoles
era practicamenr inexistent. Precisa-
ment 1'estada de Gerbert a la ciurat de
Vic va ser deguda a la figura d'Ató, e!
seu mestre i intel-lectual reconegut a
tot Europa. Ramon Ordeig en la seva
ponencia va demanar que s'estudir,
més a fons la figura d'Ató i Thomas N.

Bisson va reclamar una major arenció
per al coneixement d' altres mes tres
d' aquesta epoca. Altres factors impor-
tants que es van donar a coneixer en
aquest congrés va ser e! poder de les do-
nes enrorn de l'any 1.000, per exemple
en la comunicació de Teresa Vinyoles
ila de Josep M. Masnou.
Les actes de! Congrés ja són publicades
i ara hi ha en premsa l' edició de! con-
tingut deis col-loquis.

Vicky Sherpa: «Nosaltres ensenyem als estudiants a pensar»
La pedagoga ripollesa va ser a la UV per explicar els primers mesos de vida de l'Escola de Mestres del Nepal

«Teníern unes 300 persones interessa-
des a accedir a la riostra escola, pero
només n'hern pogut acollir 41 ». Així
de clara responia la pregunta sobre
l'exit de l'Escola de Mestres «M.
Antonia Canals- de! Nepalla pedago-
ga ripollesa Vicky Sherpa.
Vicky Sherpa va visitar la UV, des d' on
es dóna supon pedagogic al projecte, a
finals de novembre. Aquí va pronunciar
algunes conferencies per als estudiants i
altres persones interessades a coneixer
l'experiencia d' aquesta escola de forma-
ció de mestres de Katmandú i altres ex-
periencies pedagogiques que des de fa
uns anys desenvolupa al Nepal. Vicky Sherpa

Vicky Sherpa creu que amb aquesta
escola «s'estan rnaterialirzant e!s sorn-
nis que tenien moles estudiants ja que
nosaltres e!s ensenyem a pensar, a ex-
posar públicament les seves idees, a
no estudiar de manera memorística i
aixo per a ells és una forca alliberado-
ra». L'Escola de Mestres «M. Anronia
Canals» va inciar e! curs e! mes de se-
tembre. A l'Escola hi estudien més
nois que noies, tenen un nivell d'an-
gles perfecte i provenen de classes
mitges-altes, tot i que també n'hi ha
de molt pobres. Les edats oscil-len en-
tre els 20 i e!s 50 anys.



Professors de Ciencies de la
Salut, presents a diferents

congressos

Joan Carles Casas i Ángel Torres,
ambdós professors de l'Escola Unive-
sitaria de Ciencies de la Salut, han parti-
cipat recentrnent en diferents con gres-
soso Dos treballs de Casas, un sobre la
qualitat de vida de la gent gran en un
nucli rural i l'altre sobre tecniques esta-
dístiques van ser seleccionats per parti-
cipar en la «6a Conferencia anual de la
Societat Internacional per a la Recerca
en la Qualitat de Vida» que enguany es
va celebrar a Barcelona del 3 al 6 de no-
vembre. EIs treballs de Casas estaven re-
alitzats conjuntament amb alrres autors
i es van presentar en forma de póster,
D' altra banda, el professor Ángel Tor-
res va participar en el I Congreso Na-
cional de Atención Farmacéutica cele-
brat els dies 28,29 i 30 d' octubre a San
Sebastián amb el treball «Creació d'un
programa d'atenció farrnaceutica des
de la farmacia comunitaria rural». Es
tracta d'un projecte elaborat conjunta-
ment amb dos farmaceutics més que té
com a objectiu crear i validar un pro-
grama d'atenció farmacéutica integral
i integrada per tal d'incrementar la
qualitar de vida i disminuir la despesa
sanitaria global.

CAMPUS

Carme Sanmartí i Enric Casulleras, nous
codirectors de la Universitat d'Estiu de Vic

Enric Casulleras

nia i professora de la Facultat de
Ciencies Humanes, Traducció i Do-
cumentació. Enrie Casulleras (Bar-
celona, 1962) és docror en Economia
i professor de la Facultat de Ciencies
Jurídiques i Econórniques.
El nou equip ja ha cornencat a treba-
llar en l' edició del 2000 de la UEV
amb rnolres idees noves i amb ganes
de dur-hi a terme canvis significatius
tant pel que fa als continguts com al
desplegament territorial.

Carme Sanmarrí

Els professors Carme SanmartÍ i En-
rie Casulleras són els nous codirec-
tors de la Universitat d'Esriu de Vic
en substitució de Manuel Vilar i
Montserrat Lorenzo. Aquest cárrec,
de carácter bianual, té com a objectiu
organitzar i promoure els cursos d' es-
tiu que s'organitzen cada any des de la
Universitat de Vic amb el suport
d'una Comissió Permanent.
Carme SanmartÍ (Barcelona, 1951)
és doctora en Historia Conternporá-

Premi internacional per a l'estudiant
de disseny gráflc Erika Farré

Erika Farré Girba, alumna de tercer
curs de Bau, Escola de Disseny, centre
vinculat a la Universitat de Vic, va
aconseguir el segon premi en el con-
curs internacional Tax Free World Exi-
bition. El concurs té com a finalitat
promoure la reunió anual que té lloc a
Cannes i Hong-Kong -a partir d'ara a
Singapur- de totes les empreses i ins-
titucions implicades en l'ambit de les
botigues lliures d'impostos dels ports,
aeroports i altres llocs especials.
El treball premiat d'Erika Farré era
un cartell commemoratiu de l'exposi-
ció. Bau participa en aquest concurs

des de l'any 1995, juntament amb al-
tres pretigioses escoles de disseny de
to t el món com l'Art Center College
of Art Design, de Pasadena (EUA), la
Nuova Accademia di Belle Arti, de
Mila (Italia), la Central Academy of
Art and Design, de Beijing (Xina), la
Central Saint Marrins, de Londres
(Regne Unir) o l'ESAG, de París
(Franca).
Farré va rebre un premi de 5.000
francs francesos i el seu treball sera ex-
posat del 19 al23 d' octubre de 2000 a
la propera exposició del concurs Tax
Free.

9-23 OCTOBER
By THF: TRADE .OR THE -.u.oc

Carrell guanyador
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Ricard Torrents, rector de la UV, parla del món universitari avui
en el discurs de recepció a l'lnstitut d'Estudis Catalans

Ricard Torrents, rector de la VV, es
va incorporar a l'Institut d'Estudis
Catalans e! dia 22 de novembre amb
la lectura de! discurs de recepció «El
segle XX en la Universitat Catalana.
L'actualitat de! furur». Torrents és
nou membre numerari de la secció de
Filosofia i Ciencies Socials.
El rector de la VV va analitzar en e! seu
discurs, en primer 1I0c, e! canvi que
s'ha produit en l'alumnat universitari
d'avui dia. Primer de tot «s'ha juveni-
litzat a causa de! retardament deis pro-
cessos de maduració», en segon 1I0c
s'ha creat un nou alumnat adult «en
busca de formació continuada» i final-
ment «hi ha un nou alumnat femení
en cerca de la igualtat d' oportunitats».

En referencia als professors, Torrents
va afirmar que n'hi ha molts «que en
tenen prou amb ser docents» i que de-
fensen que e! que «aprengui l'estudiant
més enllá de! que és estricta materia di-
dáctica no els concerneix». Avui en dia,

Ricard Torrerirs va parlar sobre la situació actual en el món universirari

segons e! rector, <desuniversirars, si no
s'organitzen per a educar persones fent
docencia i iniciant a la recerca, seran
potser rnolt bones empreses de serveis,
pero no seran universitats».
Va parlar també deis estudis i de la
rnultiplicació de disciplines que s'ha

produir en els darrers anys i de! sentir

moral que ha de tenir tot investigador
per poder prendre decisions sobre la
seva recerca.
Va cloure e! seu discurs parlant de que
voldra dir ser una universitat catalana
en e! futur, probablement «alguna co-
sa de diferent de! que ha volgut dir
fins avui».

La biblioteca ofereix sessions
temátlques de formació

La Biblioteca de la Universitat de Vic
ofereix a partir de! dia 29 de novem-
bre sessions ternatiques de formació
d'usuaris per tal que tothorn conegui
les eines per treure e! máxim rendi-
ment de les bases de dades propies i
deis recursos exrerns, Per obtenir més
informació es pot acudir a la mate ix
Biblioteca o consultar la següent
adreca (www.uvic.es/biblioteca/ for-
macio.html) .
D' altra banda, e! cataleg de la Bibliote-
ca de la VV ja es pot consultar a través
d'Interner (www.cbuc.es/uvic/) cosa
que facilita la recerca d'un rírol des
qualsevol ordinador que hi estigui
connnectat (ja sigui a la viven da, allloc
de treball, erc.). De moment, i com a
solució provisional, s'hi accedeix a tra-
vés de! CCUC (Cataleg Col-lectiu de
les Universitats de Catalunya).

Els estudiants de la Polltécnlca
podran fer el TFC a l'estranger

L'Escola Politecnica Superior ha sig-
nat enguany dos nous convenis d'in-
tercanvi internacional per al curs
2000- 2001 emmarcats dins e! progra-
ma Socrares-Erasmus.
Amb l'Institut National Polirhecnique
de Grenoble (Franca), s'ha acordat
que dos estudiants de cada centre
d'Enginyeria Técnica de Te!ecomuni-
cació puguin fer intercanvis per al Tre-
ball de Final de Carrera (TFC), i s'ha
establert la mobilitat de professors.
Amb la Godolló University of Agri-
cultural Sciences (Hongria), dos estu-
diants d'Enginyeria Técnica Agrícola
de la VV i cinc de la Godolló podran
fer intercanvis per al treball de final de
carrera. També podran fer-ho els pro-
fessors. La UV té també un conveni
amb la Georg-Simon-Ohm Fachho-
chschule de Nuremberg, a Alemanya.

Es publica un dietari de Verdaguer
a cura de Ramon Pinyol

L'Editorial Proa acaba de publicar e!
lIibre Dietari d'un pelegrí aTerra
Santa, de Jacint Verdaguer, a cura de
Ramon Pinyol, estudiós de! poeta i
vicerector de la U'V, Es tracta de l' edi-
ció d'un lIibre que Verdaguer va es-
criure després d'un viatge molt desir-
jat i que havia preparat amb molta
cura consultant tota mena de docu-
mentació bíblica, historia i geografica.
El viatge es va realitzar l' any 1886 i va
impactar molt profundament e! poe-
ta. Segons e! defineix e! mateix Pi-
nyol, «és un llibre políticarnenr in-
correcte perque posa en evidencia,
sense reserves, quin era e! pensament
de! més destacat deis nostres escrip-
tors de la Renaixenca i, alhora, com
era la institució que servia, I'Església
católica, i les societats catalana i euro-
pea que li va tocar de viure».
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Excursió a Busa. El dia 6 de novembre membres del per-
sonal no docent i professors de la Universirat de Vic van anar
d'excursió a Busa (el Solsones), una sortida anual que ja s'ha
convertir en una tradició. En anys anteriors s'ha visitar
Montgrony, Núria, Be!lmunt i Taverter, entre altres !locs de
la geografia catalana. L'excursió es va iniciar al rnatí a 501so-
na i després de caminar durant 3 hores es va dinar al Mas
Rial, al pla de Busa. A la tarda es va emprendre la tornada cap
al!loc d'inici de l' excursió i, tot seguit, cap a Vic.

Setmana de la Ciencia. Un any més la 5etmana de la
Ciencia ha estat un hit a la Universitat de Vic. Enguany hi
han parricipat unes 650 persones, basicarnent estudiants,
que han volgur coneixer de prop aspectes concrets de la
ciencia, des de descobrir l'Univers fins a la formació de les
roques o aplicacions de la informática o l'electronica, A la
fotografia, el planetari i unes reproduccions dels planetes
que es van utilitzar en les sessions practiques amb estudiants
de la mateixa universitat i de secundaria.

Sortegem10.000.000
de ptes.
Carnet UV

tu hi participes
operant amb el teu

Has pensat quants pagaments pots arribar a fer en 2 mesos
amb la VISA Electron o la VISA Cash del teu Carnet UV? Segur

que, si t'hi poses, en surten uns quants. Perque pots
pagar en benzineres, restaurants, bars, agencies de

viatges, botigues, grans magatzems, cinemes, teatres, museus ...

Vols un consell? Posa-t'hi. Perque des de l'1 de desembre del 99
fins al 31 de gener del 2000, cadascun d'aquests pagaments sera

una participaci6 més per poder guanyar un dels 10 premis
d'1.000.000 de pessetes que sortejarem. Tu decideixes quants

"números" vols tenir.

Més informaci6 a la teva oficina, trucant gratu~tament al telefon
de L~nia Total 900363738 o visitant l'adre~a www.ca;xacat.es.

CAIXA CATALUNYA .dIl!:...
'9lfF

El sorteig se celebrara el 8 de febrer del 2000 en el dom;cili social de Caixa Catalunya. Premis subjectes aLs articles 82 i 83
de la Llei 40/1998 de 9/12. de l'IRPF i als articles 70.2. 89 a 92 i 98 del RD 214/1999 de 9/2. reQlament de l'esmentat imoost.



Més de 2.000 visitants han
passat per l'exposició d'Eumo

EIs organitzadors van valorar molt
positivarnent el balanc final de l' expo-
sició «Llibres i estudis superiors a Vic:
una historia de 1.000 anys». Des del
24 de setembre fins al 16 de novembre
van passar per l' exposició del Museu
de l'Art de la Pell prop de 2.100 per-
sones. L'exposició va permetre aplegar
una mostra molt valuosa de llibres i
documents edirats a Vic abans i des-
prés de la introducció de la impremta.
La majoria de les peces exposades pro-
venien de col-leccions particulars i,
per aquest motiu, és forca improbable
que es puguin tornar a veure juntes
aquestes obres. També cal destacar
l'interes d' algunes dades que s'han fet
públiques a l' exposició, fruit de la re-
cerca del director, Modest Reixach, i
que eren inedites fins ara, com la xifra

Universitat de Vic

• Fins al 9 de desembre. Exposició
«Coerhe: l'úlrirn geni universal. •. Mu-
seu de l'Art de la Pell. C. Arquebisbe
Alernany, 5. Vic. Organitza: Escola
dIdiomes i Facultat de Ciencies Hu-
manes, Traducció i Documentació.

10 anys de l'Escola Politecnica Superior

• Dia 16. A les 6 de la tarda rebuda dels
estudiants, exestudiants i professors al
vestíbul de la Torre deis Frares on hi
ha exposades les Orles de totes les pro-
mocions i una selecció de treballs de fi-
nal de carrera en forma de póster.
A les 7 de la tarda, a l'edifici El Sucre,
conferencia "El magnetisme, la quan-
tica i els ordinadors al s. XXI» a cárrec
de Xavier Tejada, caredratic de Física a
laUB.
A 2/4 de 10 del vespre sopar a I'Hotel
Ciurar de Vic.

CAMPUS

de títols publicats a Osona des de
1740 o la mostra de marques d'irn-
pressor.

Novetats d'Eumo d'aquest mes

Un recull de textos de Jeroni de Mo-
ragas, amb introducció i selecció a
cárrec de Miquel Siguan iMontser-
rat Kirchner, és el nou volum publi-
cat per Eumo dins la col-lecció «Tex-
tos Pedagogics». Recull el que va ser la
idea central en tota l'obra del metge i
pedagog Moragas: la infancia s'entén
sempre com una etapa de realització
de la persona, i la persona és un ésser
social, que es realitza plenament en
contacte amb els altres,
D'altra banda, dins la col-lecció de
narrativa «Projecte Solaris» ha sortit
publicat Recorda Barné, de Joan M.
Bigas. La novel-la ens descobreix el
món de la solidaritat i l' ajuda a les

A G AE N D
Cine Club

• Dia 14. "West Beirut» de Ziad Dóuei-
ri. Franca-Líban, 1998 .

• Dia 2. "Corredor sin retorno», de Sa-
muel Fuller. EUA, 1963.

Institut Municipal d'Acció Cultural

.Dia 1. «Rubianes solamente», teatre
arnb Pepe Rubianes. Teatre Atlántida.
A les 10 del vespre.

• Dia 4. "Tacto fino». Cicle de música i
poesia amb Adriá Muntaner i Imma
Muñoz. Museu de I'An de la Pell. A les

8 del vespre.

• Dia 6. «Concert per a cobla» amb la
Principal de la Bisbal. Teatre Atlánti-

a. es e atar a.

.Dia 11. «Pneuma», cicle de poesia
música medieval. Museu de l'Art de la
Pell. A les 8 del vespre.

• Dia 11. Teatre. «Ultrarnarins» de Paco
Zarzoso. Direcció d'Yvette Vigatá. Te-
atre Atlántida. A les 10 del vespre.

persones amb dificultats, pero també
la tecnologia del transito «Projecte 50-
laris» és una col-lecció de novel- les per
a gent jove que desenvolupen temes
científics i tecnologics.

Surten els dos primers diccionaris
d'especialitat d'Eumo i la UB

Diccionari de bioquímica de la nutrició
i Diccionari de bioquímica clínica són
els dos primers títols de la col-lecció
«Diccionaris d'Especialitat» que coe-
diten el 5ervei de Llengua de la UB,
Edicions de la Universitat de Barcelo-
na i Eumo Editorial.
Aquests diccionaris es van presentar el
dia 24 de novembre dins la jornada de
la Comissió Assessora de Terrninolo-
gia Científica de la Universitat de
Barcelona, en un acte presidir pel di-
rector general d'Universirats, Antoni
Giró.

• Dia 18. Orquestra de Cambra de Vic
sota la direcció de Jordi Mora. Biblio-
tecaJoan Triadú. A les 10 del vespre.

• Dia 20. Teatre. «La meya veu a les vos-
tres mans», de Miquel Maní i Poi,
amb Rosa Cadafalch i Pep Poblet. Di-
recció de Teresa Vilardell. Biblioteca

Joan Triadú. A les 8 del vespre.

• Dia 25. Concert de Nadal arnb la Co-
ral Canigó. Teatre Atlántida, A les 9
del vespre.

Les últimes novetats de l'Agenda de la
Universitat de Vic les podeu consultar a:

www.uvic.es/noticies/agenda.html
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