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Full informatiu mensual de la Universitat de Vic

Inauguració del curs amb la presencia de
losep A. Duran i Lleida

El 17 d' octubre tindrá lloc la inauguració oficial del curs
2000-2001 a la UV amb la presencia destacada de I'Hble.

El primer acre a Vic de! Conseller de
Governació sera la inauguració, a les
11.00, de la segona fase de les obres
de construcció de l'Edifici de l'Escola
Polirecnica Superior.
Aquest edifici, obra de!s arquitectes
Víctor Rahola, Joan Forgas i Dolors
Ylla-Catalá, ha estar cofinancar per
l'Aju nrarnenr de Vic i e! Fons Euro-
peu de Desenvolupament Regional i
s'ha anat consrruinr per fases per tal
de poder sarisfer les necessitats acade-
miques, constructives i econorniques
que comporta una obra d'aquesres ea-
racterístiques.
Acrualment hi ha totalment construir

el cos nord de l'edifici que s'ha fer en
dues fases, una de 2.957 rn-, que va
estar acabada e! setembre de 1998, i
una segona de 1.784 m? que s'ha
completat e! juliol d'enguany.
Queda per a una tercera fase la cons-
trucció de!s interiors de! cos sud i els
cossos central s que representen 4.984
m-' més que s'adjudicaran el mars; de
I'any vinenr i que es preveu que pu-
guin estar acabats e! seternbre de! ma-
reix any.
A les 12.00, a la Sala Mariá Vila d'Aba-
dal de l'Edifici El Sucre, tindra Iloc
I'acte solemne d'Inauguració de Curso
Com cada any hi haura la presentació
de la memoria de! curs acadernic

Conseller de Govemació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya Josep A. Duran i L1eida.

Vista de l'Edifici de l'Escola Polirecnica Superior en Í'esrar actual.

1999-2000 a carrec de la secretaria
general, professora Montserrat Vilal-
ta, i la projecció de la video memoria
de! curso
Enguany la llicó inaugural anira a car-
rec de! Dr. Josep M. Serrat, delegat
de! Rector per a la Recerca, que trae-
tara sobre "Geno mes i proteomes». A
continuació, i per acord de! Patronat
de la Fundació Universitaria Balmes,
a proposta de! Conse!l de Direcció de
la UV, es fara lIiurament de les insíg-
nies de la Universitat de Vic a les pro-
fessores Maria Antonia Canals i
Victoria Subirana (Vicki Sherpa) en

reconeixement de la seva tasca exem-
piar per la universalització de l'edu-
cació, i es lIiuraran els Premis Extra-
ordinaris als tirulats amb e!s millors
expedients acadernics de cada carrera.
La interpretació musical anirá a cartee
de! Quartet de Corda de l'Orquestra
de Cambra de Moldavia.
Finalment intervindran Antoni Giró,
director general d'Universitats, Jacint
Codina, alcalde de Vic i president de
la FUB, Ricard Torrents, rector de la
UV, i Josep A. Duran i L1eida, conse-
Iler de Governació i Re!acions Insti-
tucionals.
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Programa de doctorat conjunt
de les universitats de Vic,

Girona i Lleida

Aquesr any la Universirar de Vic posa
en marxa un nou programa de tercer
cicle, es rracta de! Doctorat Inreruni-

versitari en Organització i Adrninis-
rració d'Empreses.
Aquest programa es desenvolupa en
el marc de cooperació i aprotundi-
ment de re!acions entre les tres uni-
versitars del Eix, la de Vic, la de Gi-
rona i la de Lleida.
L'objectiu és formar doctors en l'árn-
bit de! programa i potenciar la recer-
ca de qualitat mitjancant la dispo-
nibilirat d'una massa crítica de
professors-investigadors i l'aprofira-
ment de les sinergies que e! marc in-
teruniversitari permet, i que contri-
bueixen a reforcar e!s intercanvis a
diferenrs nivells (professors, invesri-
gadors i estudiants), entre les univer-
sitats participants.
A la UV, e! programa de doctorat s'ha
estructurar en col-laboració entre e!s
Departaments d'Organització i Em-
presa de la Facultat de Ciencies Jurí-
diques i Econorniques, i e! Departa-
menr d'Organització Industrial de la
Escola Politecnica Superior.

El Servei d'Audiovisuals
produeix un vídeo sobre la

inserció laboral dels malalts
mentals

El Servei d'Audiovisuals de la Uni-
versitat de Vic ha realitzat, conjunta-
rnent amb e! centre de dia El Pedrís,
de la fundació Centre Medie Psico-
pedagogic d'Osona, una producció
videografica per fomenrar la inserció
laboral de persones amb malaltia
mental.
El vídeo, que ha estat protagonitzat
pels mateixos malalts, es va presentar
e! dia 10 d'ocrubre amb motiu de!
Dia Mundial de la Salut Mental.
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Recepció del Rector
als estudiants estrangers

Un mamen¡ de la recepció de Ricard T orrents.

Com és habitual en aquestes dates,
Ricard Torrents, rector de la UV, va
oferir una recepció als estudiants es-
trangers que estudiaran aquest curs a
la Universitat de Vic. L'acte va consis-
tir en un parlament de benvinguda i
d'un canvi d'impressions entre e!
Rector i els nous esrudiants.
Enguany estudiaran a la Universitat
de Vic un total de 30 estudiants pro-
vinents de diversos parsos europeus.
Per millorar l'adaptació d' aquests es-
tudiants, la Universitat de Vic posa a
la seva disposició cursos de casrella i
de catala i adapta algunes de les seves
assignatures a la llengua castellana.

La UV configura una nova Area de
Marqueting i Comunicació

La Universitat de Vic esta duent a ter-
me un pas important de cara a afron-
tar la nova situació de! mercat univer-
sitari catalá, forrarnenr condicionat
en els darrers anys per un gran incre-
ment de l'oferta de titulacions combi-
nada amb un descens important de la
població jove que accedeix a la uni-
versitat.
De cara a posicionar la UV com una
oferta privada diferenciada de la resta
d'universitats catalanes, i amb la in-
tenció clara d' ajudar a configurar un
mode! universitari amb carácter propi
inexistent fins ara en aquest mercat, es
combinen esforcos per redefinir l'ac-
tual Área de Comunicació, que rebra
e! suport de! SEREM de cara a portar
a terme les funcions de promoció, pu-
blicirar, comunicació, coordinació de
l'esforc de vendes, assessorament en la
definició deis serveis oferts per la UV
i assesorament en la definició de la
identitar corporativa de la institució.
L'actual director de! SEREM, e! pto-
fessor Josep Comas i Martínez, sera e!
responsable de la direcció de la nova
Area de Marqueting i Comunicació.

Les universitats catalanes i la Generalitat creen la
Xarxa de Trampolins Tecnológics

El dia 5 d' octubre es va signar al Palau
de la Generalitat un Protocol Marc
d'Inrencions per la constitució de!
que s'anornena «Xarxa de Trampolins
Tecnológics». Es tracta d'una iniciati-
va ptomoguda des de! Centre d'Inno-
vació i Desenvolupament Empresarial
(CIDEM) de! Deparrarnent d'Indús-
tria Cornerc i Turisme, conjuntament
amb e! Departament d'Universitats,
Recerca i Societat de la Inforrnació,
per a impulsar, recolzar i estimular la
creació de noves empreses de base tec-
nologica. Han signat e! protocol 9
universitats catalanes, entre elles la de
Vic, i l'IESE-Universitat de Navarra.

Sera una xarxa per coordinar inician-
ves empresarials de base tecnológica a
les universitats. L'objectiu és tomen-
rar l'esperir emprenedor entre esru-
diants, investigadors i professionals
d'alt nivell, i incrementar l'atracriu
per als inversors.
El trienni 2000-2003 es destinaran
1500 milions perque les universitars
es dotin de centres d'emprenedoria i
1500 més per al recolzament financer
deis emprenedors.
Aquesta xarxa és la primera de l'Estat i
una de les úniques d'Europa. Amb ella
es pretén que Catalunya sigui e! gran
'trarnpolí' recnologic de! sud d'Europa.
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Eumo i Pagés aplegaran els principals historiadors catalans
en una col-leccló d'alta divulgació

Entre els autors als quals s'ha encar-
regat la redacció d'un volum hi ha les
personalitats més rellevants de la his-
toriografia catalana. Ángel Duarte,
Josep Fontana, Ricardo García Cár-
cel, Ernest Lluch, Jordi Maluquer de
Motes, Llorenc Prats, Antoni Riera,
Santiago Riera, Borja de Riquer i jo-
sep M. Salrach figuren com a autors
dels primers títols, que cornencaran a
sorrir a partir de l'any vinent.
Per a Fernández i Albareda, la nova
col-lecció ha de servir perque la inves-
tigació hisroriográfica tingui un canal
de sortida complementari a la mono-
grafia científica mitjancant l' alta di-
vulgació. L'objectiu és que darrere de
cada nou títol hi hagi una o diverses
investigacions o, fins i tot, una línia
de recerca prou contrastada i conso-
lidada. Apareixeran tres tírols l' any en
edició acurada i preu assequible.

D'esquerra a drera, Joaquim Albareda, Santiago Riera, Jordi Maluquer de Mores, Ernesr L1uch, Carlora
Torrenrs, Roberto Perndndez. L1uís Pages, Llorenc Prars, Angel Duarte i Ricardo Garda Cárcel.

La idea dels directors de la nova
col-lecció, els doctors Joaquim Alba-
reda i Roberto Fernández, és posar a
l'abast d'un públic no especialitzat
els principals temes i esdevenirnents
de la historia de Catalunya, conju-
gant el rigor científic i l'amenitat ex-
positiva, pero tarnbé l'originalitat en
els continguts, que han estar seleccio-

nats a partir de cinc grans blocs:
historia social, económica, política,
cultural i cronologica. Així, al costat
de temes que es poden considerar
més classics, es publicaran tarnbé
moriográfics sobre els marginats et-
nics, la festa, el reatre, l'alimentació a
l'Edat Mitjana o la ciencia i la técnica
a la Catalunya moderna.
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Carnet UV i
l.libreta .Iove Total

Coneixes cap altra
parella rnés perfecta?

En Superman i la Lois Lane, el yin i el yang, el pa i el tomáquet. .. Hi ha moltes parelles, pero cap de tan perfecta i compenetrada com el teu

Carnet UV i la llibreta Jove Total.

Parque amb el teu Carnet UV pots identificar-te a la Universitat, consultar les teves notes des deis caixers automátics de Caixa Catalunya ...

Pero, a més, vinculant-Io a una Llibreta Jove Total es converteix en una Visa Electron.

D'aquesta manera, i sense comissions, pots beneficiar-te de tots els avantatges de la

Llibreta Jove Total, com ara:

• aconseguir descomptes en viatges, espectacles, museus ...

• beneficiar-te de les Promocions Totals

• obtenir préstecs personals a un interés preferencial, sense comissió

I també a Internet:

• disposar d'lnternet i de correu eleetrónic gratu"its

• accedir al servei Caixa Catalunya On-Line de franc

• comptar amb una Garantia de Compra Segura per Internet

la combinació és perfecta per a tu. Si encara no has vinculat el teu Carnet UV a una

Llibreta Jove Total, fes-ho ara. Només cal que passis per qualsevol oficina de

Caixa Catalunya o que truquis a Unia Total.

Línia
'L@Tl

900363738
www.caixacat.es CAIXA CATALUNYA ..dJlb..
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Novetats d'Eumo Editorial: ciencia,
identitats nacionals i una pro posta

dldáctlca

10 impactes de la ciencia del segle XX
sera e! nou títol de la col-lecció «Tec-

nociencia». L'obra aplega 10 articles
signats per especialistes sobre temes
com e! Big-Bang, la teoria de la relati-
vitat, l' enginyeria genetica o la física
nuclear. L'ánirn que ha inspirat e! lli-
bre, segons Joaquim Pla, professor de
l'Escola Politecnica Superior i direc-
tor de la col-lecció, ha estat d'oferir
una obra de referencia dins e! camp de
la divulgació científica.
Esta previst que aquesta obra es pre-
senti durant la VI Trobada d'Hisroria
de la Ciencia i de la Técnica, que es
fara a la Universitat de Vic els dies 27,
28 i 29 d'octubre.
Borja de Riquer és l'autor d'una alrra
novetat destacada que publicara Eu-
mo aquest mes, Identitats contemporá-
nies: Catalunya i Espanya.

Universitat de Vic

• Divendres 20 d'octubre. «El sexe de la
biotecnologia», conferencia a carrec
de la Dra. Verena Stolcke, catedrática
d'Antropologia de la UAB. Aula Mag-
na de la UVa les 12h. Organitzada per
l'Escola Universitaria de Ciencies de
la Salut.

• Dilluns 23 d'octubre. «Educació al
Nepal», conferencia a cárrec del Dr.
Prithu Charan Baydia, degá de la Fa-
cultat d'Educació de la Tribhuvan
University (Nepal). Aula Magna ales
17 Oh. Facultat de Ciencies de l'Edu-
cació .

• Dijous 2 de novembre. Lisistrata, d'A.

risrófanes. a cárrec de l'Aula de Teatre
Experimental de la Universitat de Vic.
Teatre Atlántida de Vic a les 22.00h.

CAMPUS

Aquest historiador explica com i per
que durant e! segle. XIX, ja en e! marc
de! regim liberal, s'imposa la visió
d'una Espanya única i es frustraren els
projectes .alternatius de construcció
d'una Espanya plural.
Eumo ha publicat també Castellá. Ci-
cle Mitja 1-2. Proposta didáctica. A
més dels continguts propis de tota
guia didáctica, e! !libre conté exern-
ples de proves d'avaluació trimestral i
d'avaluació interna dels centres.
Els cinc !libres de Castellá per a educa-
ció primaria, als quals s'afegeix ara
aq uesta guia, consti tueixen un dels
projectes més consolidats de l'area es-
colar d'Eumo Editorial.
Per úlrirn, sorrira publicat un nou vo-
lum de «Classics de la Ciencia»: De la
reuoluciá de Lesorbes celestes, de Coper-
nic. Aquesta obra, amb introducció i
notes de Víctor Navarro, ha estat tra-
duida per primera vegada al catalá pel
mateix Víctor Navarro i per Enrique
Rodríguez Galdeano.

A G AE N D

Fundació "la Caixa"
Centre Cultural de Vic

Cinema

• Dijous 26 d'octubre, a les 22h. «L'ar-
bre de les cireres». Mario Recha (Es-
pan ya, 1998) Versió original catalana.

• Dissabte 28 d' octubre, a les 8 del ves-
pre «F for Fake o Question Mark». El
Fraude. Orson Welles (VOSE).

• Dijous 2 de novembre, a les 10 del
vespre. «Tren de sombras», de José
Luis Guerin (Espanya, 1997). V.O.
castellana.

issa te e novem re, a es e ves-
pre, «Cry Freedorn» (Grita libertad), de
Richard Attenborough (VOSE).

• Dissabte 11 de novernbre, a les 8 del
vespre, «Get on the bus», de Spike Lee
(VOSE).

la Biblioteca participa a l'exposició
Ex-libris Universitatis

Del 28 de setem bre al 31 d' octubre es
pot visitar al Colexo Fonseca de San-
tiago de Cornposrela la primera expo-
sició bibliográfica col- lectiva de la
Red de Bibliotecas Universitarias Es-
pañolas, que compta amb la col-labo-
ració de 32 universitars,
Es tracta d'una exposició que reuneix
les 209 peces més re!levants dels fons
bibliografics universitaris. Una ocasió
única per descobrir tresors i rareses.
La Universitat de Vic hi participa
amb l'obra Rethori~a de Gregorio Ma-
yans i Sisear, publicada a Valencia per
Herederos de Geronimo Conejos,
l'any 1757. Aquest exernplar forma
part de la col-Iecció particular de jo-
sep Mique! i Maeaya, adquirida per la
Fundació Pública Municipal per als
Estudis Universitaris a Vic i diposita-
da a la Biblioteca de la Universitat de
Vic, l'any 1988.

Cine-Club Vic
Teatre Atlántlda, 10 del vespre

• Dimarts 24 d'octubre. «Cosí rideva-
no» Gianni Amelio (Italia, 1998).

">
• Dimarts 7 de novembre. «Los cuatro-

cientos golpes» Francois Truffaut
(Franca, 1959).

.Dimarts 14 de novembre «La eterni-
dad i un día» Theo Angelopoulos
(G rec ia-Er a n ca-! tal ia-Alemanya,
1998) .

• - ..
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