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El curs 1993-94 sera molres coses. Entre altres, sera e! de la recessió económica amb les

seves conseqüencies negatives sobre e! financarnent de l' educació i, dones, sobre e! de les uni-

versitats. Justament fa deu anys que es va engegar la Reforma de les Universitats a partir de la
LLRU, de 1983. Sera, dones, tarnbé e! moment de passar balanc d'un decenni en que e! pa-

norama universitari catalá ha canviat profundament. Noves universitats, noves carreres,

nous plans d' estudi, noves promocions d' estudiants. Tots aquestes novetats s'hauran de con-
trastar amb e!s objectius permanents de la universitat, que al capdavall es resumeixen en un
de sol: eficacia en la formació i la recerca.

Per als EUV e! curs que cornenca sera e! de la FACTI, Facultat de Traducció i

Interpretació, instal-Iada a l' edifici historie de la casa Bojons. La seva significació és triple: a)

amb la FACTI arriba a Vic la primera carrera de cicle llarg, b) e! campus s'irnplanta al centre
historie de la ciutat i e) es completa e! nombre maxim de set carreres que es poden adscriure
als EUV. L'aspiració a convertir e!s EDV en universitat s'ha fet viable a curt termini.

El cornencament de! curs 1993-94 es reílecteix en aquest número de Miramarges. La

FACTI hi ocupa un lloc destacat, igual

que en el número anterior. Les altres ea-

rreres, de la Politecnica a Empresarials i

de Magisteri a Infermeria, hi són repre-
sentades per les col-laboracions deIs

seus directors o cap s d' estudis.
Igualment e!s serveis i els EUMO.

També hi ha l' opinió exterior, represen-

tada per un periodista, i dues informa-
cions d'interes general, I'una sobre
l' evolució de! nombre d' estudiants i
l' altra sobre l' organigrama deIs EUV.

Per últirn, hi destaquen dues entrevis-

tes: la primera al Dr. Josep M. Bricall,

rector de la Universitat de Barce!ona a
la qual e!s EUV tenen adscrites tres ea-

rreres; la segona al Sr. Enric Castellnou.i dipurat de! Parlament de Catalu~)Cl, regidor de
I'Ajuntament de Vic i membre de! Patronat de la Fundació Univesitária Balmes. Dues perso-
nalitats decisives en e! present i en e! futur deIs EUV.

Des de! primer número de! curs 1993-94 Miramarges saluda e!s seus lectors i e!s convida

a fer vots per a un bon cornencament de! nou any acadernic.

aJEUV
Estudis Universitaris de Víc
Facultat de Traducció
i Interpretació d'Osona

Casa Bojons

Ricard Torrents
Director General
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Opinió

Que algü els ho expliqui

*Miquel Erra

Sempre m'he preguntat que
deu pensar l' alumne de fora de
la comarca -de Barcelona, per
exemple- el primer dia que ar-
riba a Vic disposat a encetar una
carrera universitaria. Possible-
ment, venir als Estudis Univer-
sitaris no figurava entre les pri-

meres opcions. Li hauran explicat que Vic és una
ciutat rranquil-la, amb una certa tradició cultural. A
una hora del mar i a una de la muntanya. On tothom
coneix tothom. Tot venint amb tren haurá pogut llegir
uns eslogans que li avancen, a més, que arriba a una
ciutat de serveis, de mercats. Una ciutat "a la mesura
humana" (?), diu la llegenda.

Humana o no, als pocs dies de ser-hi descobrirá les
mancances. S'adonará que encara hi ha un Vic reclos
en ell mateix; un Vic poc amant de cares noves, on en-
cara pesen els cognoms. Massa anys enclavada en l' au-
tocornplaenca, S'adonara que 1'han enviat a una ciutat
que no és ciutat. Que vol ser-ho.

Del centre on es matricula li explicaran que va néi-
xer fa prop de vint anys, que s'hi imparteixen set carre-
res i que s'hi matricularan prop de 3.000 estudiants.
Lluny de la massificació de les grans universitats, els
EUV li prometen un tracte personal, una formació de
qualitat i la possibilitat de viure "en família" aquesta
etapa. S' adonará, pero, que 1'han enviat a un centre
que no és universitat. Que vol ser-ho.

El que ningú no li dirá és que des dels EUV s'ha
presentat un projecte que pot deslliurar Vic dels seus
complexos. Un projecte que pot catapultar-la com a
ciutat , com a ciutat universitaria. El projecte té un
nom: Universitat Lliure de Catalunya a Vic. El curs
passat la direcció dels Estudis Universitaris va posar les
cartes sobre la taula. Un any després, tot plegat s'ha
quedat en les tribals discussions de si pública o priva-
da. Des d'Osona s'ha seguit l' evolució dels EUV amb
simpatía. Molt pocs, pero, s'ho han fet seu. Amb co-
pets a l' espatlla no es fa universitat. Que algú els ho ex-
pliqui, als vigatans.

*Miquel Erra

Periodista
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Apunt sobre
Traducció i
Interpretació al llarg
del temps
La Traducció i la Interpretació són uns estudis

joves que avalen una practica molt antlga. La

professora Xus Ugarte fa un repás a la historia

d'aquests estudis, des del mite de Babel fins al dia
d'avui.

Si bé la historia deis estudis formals de traducció
no és gaire antiga, la practica de la traducció i la inter-
pretació es va iniciar fa moltes centúries. El mite de
Babe! recorda e! moment en que els individus de co-
rnunirats diferents necessiten comunicar-se i s'adonen
que les seves llengües són mútuament inintel-ligibles.

Hem de tenir en compte, a més, e! vast mosaic de
llengües i pobles en terriroris que avui són gairebé
monolingües. De fet, per al període de la prehistoria
quan encara no es coneixia l' escriptura, ens cal parlar
propiarnent no pas de traducrors sinó d'interprets
com a mitjancers essencials de qualsevol intercanvi
lingüístic.

No és d'estranyar que la traducció escrita, que no
sorgeix fins després de la invenció de l'escriptura, uns
cinc mil anys enrera, neixi de societats tan plurilingües
com l' assíria o la babilonica, on la traducció escrita i
oral és una necessitat quotidiana. Així, des d' aleshores,
per la seva funció d' enllac, la traducció esdevé un pilar
de l'activitat humana, base de transaccions comercials
i llegats culturals.

L'exernple per excel-lencia és e! deis romans, consi-
derats per alguns estudiosos els primers traductors,
puix que rota la seva cultura paneix de mode!s grecs.
Ciceró seria 1'inventor de la disciplina i e! capdavanter,
en esbocar una teoria de la traducció. Sant Jeroni, in-
vocat com a patró deis traducrors, resumeix la idea ci-
ceroniana en Ad Pammachium de optimo genere inter-
pretandí: no paraula per paraula, sinó l'expressió de!
sentir (not uerbum de uerbo, sed sensum exprímere de
sensu). L'opinió de Ciceró i Sant jeroni encara és valida

*Xus Ugarte

Facana de la nova Facultat de Traducció i Interpretació.

avui en dia i no trobaríem cap escola de traducció ac-
tual que s'oposés a aquest merodeo

Als Países Catalans l'art de la traducció corre gaire-
bé parallel amb 1'inici de la nostra literatura: e! primer
document és la versió literal del Forum [udicum, codi
de lleis visigotiques.

A 1'Edat Mitjana es porra a terrne un gran esforc de
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traducció, sense el qual no s'explicaria l'Escolastica
medieval: filosofs grecs, savis hebreus i musulmans
són traduits a Ripoll, Tarassona, Toledo i Cordova, al
llatí i a les lIengües rornániques de la península, sobre-
tot al catala. És inevitable destacar el nom del gran es-
criptor Ramon Llull com a figura summa de la traduc-
ció de l'epoca als Paises Catalans.

Amb el període de Decadencia de la nostra litera-
tura, s'obre un parentesi de quasi quatre segles fins que
a la Renaixenca retrobem traduccions al catala.

El gel el trenca, sobretot pel que fa a les versions de
l'angles i 1'alemany, Joan Vinader (1827-1906), jesuí-
ta vigata que inicia una tradició de religiosos poetes i
traductors.

A 1'Europa del Renaixement es comencen a fixar
regles; Pere el Gran de Rússia funda la primera associa-
ció moderna de traductors. Pero no és fins al segle XX
que la traducció troba el seu status científic, fonamen-
tat en la lingüística, gracies a l' escola russa i a la de
París.

Si tot just fa tretze anys que es varen crear a 1'Estat
espanyol les Escoles Universitaries de Traducció i
Interpretació (EUTI) , avui transformades en Facul-
tats, les escoles de Viena i Ginebra ja han complert
mig segle; d' altres de gran tradició, com les dues de
París o les canadenques, varen sorgir a la década dels
cinquanta.

De traductors bons o dolents, tant se val, n' exis-
tien i n' existeixen sense formació académica. Ara bé, la
constatació d' aquest fet no ens ha d' ocultar la necessi-
tat imperativa d' educació dels traductors en un món
ávid de comunicació, de societats cada cop més hete-
rogenies i multilingües, on la convivencia només pot
ser possible si hi ha un respecte mutu entre les llen-
gües. D' altra banda, el respecte, la protecció i, en al-
gun cas, la recuperació de les llengües no principals
només es pot aconseguir amb 1'ajuda de traductors i
interprets. La Comunitat Europea, on gairebé la tota-
lirat de sessions i documents són interpretats i tradurts
a nou llengües, entén que el progrés cap a la unió
d'Europa ha de passar pel respecte de la seva varietat
lingüística. La interpretació sirnultania o de conferen-
cia com a substitut de la consecutiva va fer la seva es-
trena histórica al procés de Nüremberg, el 1945, on
acusats i acusadors parlaven quatre lIengües diferents.
A finals dels anys quaranta, les Nacions Unides varen

adoptar el mero de d' estudis i ara s'utilitza en tots els
organismes i congressos internacionals.

Per aixo, la tasca dels centres d' estudis de Tra-
ducció i Interpretació, a més de proporcionar una bo-
na formació teórica, és la de preparar professional-
ment el futur traductor i interpret per tal de facilitar-li
la integració al mercat de treball, avui molt competí-
riu, ja sigui a l'empresa ja sigui en els organismes na-
cionals i internacionals.

Bibliografia
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tura Griega, 1967, reeditat a Ariel (Coleccion Letras e
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SANTOYO,Julio César. "Teoría y crítica de la tra-
ducción: una antologia" dins Quaderns de traducció i
Interpretació. EUTI, Universitat Autónoma de
BelIaterra, 1987.

SELESKOVITCH,Danica. Langage, langue et memoi-
re. Lettres Modernes. Minard. París, 1975.

*Xus ugarte

Professora del Departament de trances

de la Facultat deTraducció i Interpretació.
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Una casa senyorial,
seu de la Facultat de
Traducció i
Interpretació
La Casa Bojons, també coneguda amb el nom de

Casa Balmes és la seu de la nova Facultat de

Traducció i Interpretació. Aquest edifici, pie

d'história, es troba situat al bell mig del nucll antic

de Vic.

Situada al cor del nucli antic de la ciutat de Vic, la,
placa de Miquel de Clariana té el seu origen en el bui-
datge d'una illa de cases que es va fer quan aquest pro-
hom va construir en aquell indret el seu casal el 1509.
El casal dels Clariana aviat fou residencia de la cort del
veguer i al seu entorn es construiren altres casals, que
en els segles posteriors foren comprats per la nobles a
rural que tenia residencia a la ciutat de Vic.

El segle XVIII les cases van ser unificades en les
facanes, els seus interiors es van convertir en salons i
alcoves decorades i per la part posterior van arribar
fins a la muralla de la ciutat mitjancant espaiosos jar-
dins.

Des del segle XIX aquesta petita placa adquirí re-
gust cultural: la casa Bojons es convertí en lloc balme-
siá, ja que hi morí Jaume Balmes; Sant Antoni M.
Claret, residia a la casa Tortades en la seva joventut i la
casa Puigsech o Masferrer fou el bressol de l'Esbart de
Vic, format per homes eminents com Jacint Verdaguer
i Jaume Collell. En epoca més recent aquest carácter
cultural continua amb la ubicació de l'Orfeó Vigata a
la casa Clariana i, sobre tot, amb el trasllat de la
Biblioteca Popular Jaume Balmes a la casa Bojons,
convertida en casa de cultura el 1961, la qual cosa va
retornar vida a la placa, quan la majoria dels seus edifi-
cis havien quedat ronecs i abandonats. Avui aquella
epoca esta felicment superada.

Una de les cases senyorials de la placa de Don
Miquel és l'anomenada casa Bojons, cognom dels qui
en foren propietaris de 1769 a 1864. També és cone-

* Francesc de Rocafiguera i Garcia

Una sala noble de la Casa Bojons abans de la restauració.

guda com a casa Fatjó, cognom dels descendents dels
Bojons que en tingueren la propietat de 1864 fins a
1957. Comprada per l'Estat, també es va coneixer
com a casa mortuoria de Balmes i com a casa Balmes.

La casa Bojons és un immoble format per la unió
de tres antigues cases aixecades els segles XVI i XVII,
que foren unificades el segle XVIII, quan la família
Bojons hi va establir la seva residencia, després de
comprar-les a la família Duran, que s'havia traslladat a
Barcelona. L'edifici té quatre plantes amb dues grans
facanes: la de la placa i la que dóna a un jardí propi, si-
tuat sobre la muralla de la Rambla dels Montcada. EIs
diferents nivells de les plantes denoten la unió dels tres
antics edificis.

La casa té tots els trets de les residencies senyorials:
gran entrada amb escala i cel obert que acaba en una
petita cúpula; el pis principal, estatge dels propietaris,
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té salons amb enteixinat, oratori i habitacions amb al-
coves decorades a finals del segle passat o principis de
l'actual: i una gran galeria amb jardí a la pan de mig-
dia. Les altres plantes eren ocupades per altres esta-
dans.

El 1967 el matrimoni Fatjó- Vilas van reformar la
facana amb la transformació en balcó de l'única fines-
tra del primer pis i amb la transformació de dues fines-
tres de la planta baixa en pones. La pretensió d' aliniar
les finestres dels altres pisos no es va poder fer a causa
de la desigualtat de nivells de les plantes. La facana es
va arrebossar i decorar i el191 Os'hi va col-locar la Íapi-
da commemorativa de la mort de Balmes en substitu-
ció d'una altra, conservada al museu balmesiá. Les re-
formes fetes per l'Estat a la teulada van fer alear la
facana i engrandir les fines tres del tercer pis; el nou
arrebossat va destruir l' antiga decoració de la facana,
Les pones obertes el 1867 es van substituir per fines-
tres.

La família Fatjó mantenia la casa amb l'ambienta-
ció d'epoca, la tenia en bon estat i així la va oferir a 1'A-
juntament de Vic, el qual va interessar-hi els organis-
mes de l'Estar, per tal que l' adquirissin i en deixessin
l'ús a la ciutat. Així, el 28 de juny de 1957, el
"Ministerio de Educación Nacional" va adquirir l'im-
moble, atenent la seva riquesa histórica i amb destina-
ció a biblioteca i museu. A més de la casa, s'especiíica
que la venda inclou l' oratori i els mobles, els llibres i els
diferents objectes guardats a les dependencies anorne-
nades "habitacions de Balmes".

El ministeri hi va establir el 1959la "Casa de cul-
tura Jaime Balmes de Vic," que formava pan d'una
xarxa de cases de cultura establertes per tot l'Estat. La
casa de cultura era regida per un patronat nomenat pel
ministeri i presidit per l'alcalde de Vic.

La casa de cultura va entrar en funcionament el
1961 amb la instal-Iació a la planta baixa de la
Biblioteca Popular Jaume Balmes, en uns locals més
redurts que els que avui ocupa, Altres entitats que aco-
llia eren l'Institut Francés, 1'Escola de Música de 1968
a 1982, el Centre d'Iniciatives i Turisme, joventuts
Musicals i Agrupació Numismática i filatelica. La
planta noble es va reservar per a actes solemnes.

A pan de l'indubtable valor historico-artístic de la
casa Bojons, la principal raó que va decidir l'Esrat a
comprar-la va ser el fet de ser la casa on va morir el

filosof Iaume Balmes. Per aixo des del principi es va te-
nir cura especial de les anomenades habitacions de
Balmes, situades a la segona planta, que ja eren visita-
bles en temps dels Fatjó. La família Balmes va reunir
els objectes personals i els llibres que el filosof tenia als
seus diferents llocs d' estada i els va conservar a la seva
casa familiar de Vic, al carrer on els va exposar amb
moriu de la celebració del centenari del naixement de
Balmes el 1910. Aquest material va sortir de Vic el
1945 i va ser dipositat per Jaume Sales i Balmes al
Seminari Conciliar de Barcelona, amb la voluntat ex-
pressa que tornessin a Vic en cas que hi hagués garan-
ties de la seva exposició i conservació. Coneixedor del
fet, el patronat de la casa de cultura va cornencar les
gestions per tal que aquest material es diposités a la ca-
sa Bojons i crear així un Museu Balmesiá. Les gestions
foren lentes i soIs s'aconseguí una pan del material, la
resta el va posar a la venda la família Balmes el 1969.
Amb el material restant, cedit pels Balmes, i amb els
llibres i objectes amb que els Fatjó tenien parades les
habitacions de Balmes es va formar el Museu balme-
siá, que es va inaugurar el 1968. El contingut d' aquest
museu es va posar en lloc segur durant elllarg abando-
nament que ha sofert en temps recents la casa Bojons i
espera tornar allloc que li correspon.

La condició de casa de cultura la va perdre la casa
Bojons en ser traspassada per l'Estat a la Generalitat i
ser destinada a centre de Serveis Territorials de cultura
a l' entorn de 1981. Les obres d' adequació van perme-
tre la recuperació de l'escala i de la cúpula, la renovació
de la teulada i el retorcament dels sostres. Pero, a causa
de diferents circumstáncies, les obres van quedar atu-
rades, la desrinació va quedar en suspens i durant deu
anys la planta noble va estar sotmesa a un llastimós
procés de degradació.

Darrerament la casa Bojons va ser cedida a l'Ajun-
tament i aquest 1'ha cedida als Estudis Universitaris de

Vic. Després de fer-hi les obres
de rehabilitació pertinents, el
present curs de 1993-94 hi co-
meneara les activitats la Facultat
de Traducció i Inrerpretació.

*Francesc de Rocafiguera i Garcia

Arxiver de l'Arxiu Municipal de Vic
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Ramon Llull, en el
lIindar de laTraducció
i la Interpretació
Ramon Llull és un referent obligatori qua n es parla
de traducció i d'interpretació. Entre altres mérlts, a

Llull li corespon el de convertir el catalá -vulgar-

en una lIengua apta per a I'ús Iiterari i científic,

quan les obres llterárles i científiques eren

reservades principalment al lIatí, l'árab i I'hebreu.

Ramon Llull (1232/33-1315/16) és considerat
unánimernent el creador de! carala literari. No s'ha
d' entendre, és clar, e! terme "creador" en un sentir lite-
ral, com si e! savi mallorquí hagués format una lIengua
que abans d' e!1 no existia. El catala tenia, qua n neix
Llull, uns cinc segles d' existencia idos d'un cert con-
reu literari. On rau, dones, e! rnerit de Llull si la lIen-
gua ja estava plenament formada a la seva epoca? En
primer lIoc, en e! fet d'utilitzar la lIengua materna per
escriure obres lireráries, i especialment filosofiques i
científiques, en un món cultural on tothom escrivia en
lIatí. Segonament, en e! fet que Ramon Llull no es li-
mita a escriure en catalá, sinó que ho va fer d'una ma-
nera artística. Torhorn escriu com hi ha tradició d' es-
criure, seguint uns mode!s i unes pautes ja existents. El
beat mallorquí, pero, no va poder disposar d'una tra-
dició autoctona que li servís de mode! i, a més, s'ern-
branca en la construcció d'una magna obra especulati-
va que necessitava d'una sintaxi elaborada i d'un lexic
ric per expressar-se de manera precisa i acurada. Va sa-
ber superar aquests greus obstacles grkies a la seva in-
tuició i a la seva gran capacitat de treball a la seva ge-
nialitat, si voleu, i ens dona un catala culte
completament elaborat en una epoca, e! segle XIII, en
que la prosa de les literatures veines encara havia de tri-
gar molt temps a assolir una plenitud semblant.

La tasca innovadora i enciclopédica de Llull-cons-
tituída per més de 250 obres- representa, cal insistir-
hi, un cas únic a l'Europa de! seu temps, i obviament
ha despertat l'admiració dels especialistes. Ramon
Llull, a més, coneixia e!lIatí, l'árab i e! provencal. No

*Ramon Pinyol i Torrens

Primera pagina de Blanquernaen I'edició de Valencia de 1521.

conservem les obres que ens consta que escriví en
aquestes dues darreres lIengües; en canvi, ens n'han

pervingur moltes en la lIatina. De fet, molts deIs seus
lIibres foren redacrats alhora en catala i en lIatí.
Aquesta darrera lIengua oferia unes possibilitats de di-
fusió per tot e! món cristia que Llull, amb l'afany de
prose!itisme que marca tota la seva vida, no podia ne-
gligir. Hi ha qui ha negat que e! polígraf mallorquí co-
negués e! lIatí. En e! proleg de Els cent noms de Déu,
Llull confessa que no sap "gramatica": "Perqué eu
[=jo], Ramon, supplich al Sant Pare apostolich e als sen-
yors Cardenals qu'el fossen pausar en llati, car eu no li sa-
bria pausar, per ro car ignor la gramatica". Demanar un
traductor per al seu lIibre perque ignora la gramatica
pot sorprendre d' entrada i fer pensar que realment no
sabia lIatí. Pero, encara seria més sorprenent pensar
que Llull, que havia estudiat i ensenyat a la Sorbona,
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on 1'única llengua académica era la llatina, no coneixia
la llengua de Roma. Podia entendre i parlar elllatí sen-
se creure's prou apte per escriure'l literariament, amb
la necessaria correcció estilística, que és el que cal en-
tendre de l'expressió saber gramatica. Llull, al cap da-
vall, plantejava una qüestió que avui qualsevol persona
que conegui idiomes estrangers té molr present: la de
la dificultar de la traducció inversa, o sia, de la traduc-
ció des de la llengua materna a la llengua adquirida. La
major part dels qui entenen i parlen llengües estrange-
res no en posseeixen un domini suficient com per
usar-les a nivell artístic o literario Per aixó, Llull es va
servir d'ajudants -alguns de nom conegut- per tal de
traslladar algunes de les seves obres catalanes alllatí i
assegurar-ne així la máxima correcció gramatical. Val a
dir, de tota manera, que molts dels llibres lul-lians van
ser escrits, com ja he remarcat abans, en catala i llatí al-
hora, i que aquesta doble versió en rnolts casos s'ha
conservat. Els especialistes remarquen, pero, que so-
vint la redacció original sol ser la catalana, que és, a la
vegada, la millor.

Ramon Llull es topa també amb els problemes de
la traducció directa -de la llengua adquirida a la mater-
na-, que en el próleg a 1'Art Amativa planteja en
aquests termes: "La entenció per que nós esta amáncia
posam en vulgar, ésper fO que los homens qui no saben
llatí pusquen haver art e doctrina com sápien lligar llur
volentat a amar ab bona amor, e encara, com sápien ha-
ver sciéncia a conéxer veritat; e encara, per fO laposam en
vulgar, que'ls homens qui saben llatí hagen doctrina e
manera com de lesparaules llatines sápien devallar apar-
lar bellament en vulgar, usant dels vocables d'esta art, car
molts homens són qui de la sciéncia en llatí no saben
transportar en vulgar per defolliment de uocables, los
quals per esta art haver paran". Aquest fragment mostra
la preocupació divulgadora que presideix tota la vida i
1'obra de Llull: posa el seu llibre en "vulgar" -Ía den 0-

mi nació del catala en aquella epoca- per fer-lo arribar
a aquells que no saben llatí, pero, a la vegada, pretén
facilitar la tasca d' escriure en vulgar als qui, sabent ÍÍa-
tí, no gosen escriure en la llengua parlada perque no
saben com "transportar-hi" o traduir-hi els tecnicis-
mes científics. Justament, com ja he apuntat més
amunt, va ser en el camp del lexic on Ramon Llull va
haver de treballar més a fons per superar les mancances
terrninológiques de la llengua de la seva epoca, su-

plint-les amb la incorporació al seu catala d'un nom-
bre significatiu de vocables, adaptats gairebé sempre
del llatí, per poder expressar conceptes filosofics i
científics nous. Francesc de B. Moll, l'il-lustre filoleg
mallorquí co-autor del magne Diccionari Catalá-
Valencia-Balear, va estudiar a fons el lexic lu.liá i va
arribar a la conclusió que un 18% del seu vocabulari
catala esta constituít per llatinismes, una xifra molt
considerable que difícilment hauria pogut usar una
persona amb un coneixement superficial delllatí.

La passió de Llull per les llengües prové de la seva
obsessió per assolir la máxima eficacia comunicativa i
propagandística. Per aixó, a desgrat de treballar sobre-
tot amb el catalá i elllatí, es va preocupar també de les
llengües orientals com a vehicle per arribar al món ara-
bic i hebreu. Com és sabut, va comprar un esclau arab
perque l' ensinistrés en la seva llengua i la devia arribar
a dominar prou bé com per llegir-la i escriure-hi. Si,
malauradament, no conservem els llibres que sabem
que va escriure en arab -i que ell mateix va traduir al
catala-, en canvi coneixem forca bé els seus esforcos
per crear centres que formessin missioners en llengües
orientals, que només van crisral-litzar en un cas: en la
fundació pel rei Jaume 11 1'any 1276 d'un col-Iegi
d' aquest tipus en el monestir de Miramar, a Mallorca.
Aquests establiments, de fet, van ser impulsats per
franciscans i dominicans -els grans ordes religiosos del
mornent- a diversos indrets d'Europa en els segles XIII
i XIV Aquest és el cas, per exemple, de sant Ramon de
Penyafort, contemporani de Llull, que va tenir també
una preocupació sernblant per aquest tipus de centres
educatius i que va reeixir, abans que 1'autor de
Blanquerna, de fundar-ne alguns. Encara que Ramon
Llull no sigui en aquest camp, com en d'altres, un pio-
ner, el cert és que la fundació del col-legi de Miramar
és la més coneguda entre les que hi va haver a la
Corona d'Aragó. 1, en tot cas, no hem d'oblidar que

els col-Iegis de llengües orientals
per a missioners eren, salvant les
distancies, veritables escoles de
traducció i interpretació 1,

dones, precedents de les actuals
facultats del ramo

*Ramon Pinyol i Torrens
professor de Filologia Catalana de la

Facultat de Traducció i Interpretació
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Dr. Josep M. Bricall, Rector de la
Universitat de Barcelona

"El nivell de les
universitats catalanes
esta torea més bé del
que ens pensem"

El dia 28 de juliol el Dr. Josep M. Bricall va rebre la

visita de Ricard Torrents, Director General deis

EUV, Montserrat Vilalta, Secretaria General i Toni

Tort, Director de I'escola de Mestres "Balmes", per

tal de mantenir un canvi d'impressions sobre la

relació deis EUV i la UB, coincidint amb I'adscripció

de la nova Facultat de Traducció i Interpretació.

El Dr. Bricall, a més d'acomplir en els próxims
mesos el segon mandat de Rector de la Universitat de
Barcelona, és Vice-President de la Conferencia de
Rectors d'Europa. De l'entrevista destaquen les
qüestions següents:

Com veu les universitats catalanes en el context
de les universitats d'Europa?

Les universitats catalanes estan forca més bé del
que ens pensem, amb un nivell acceptable. Ara bé, dir
que tenen un gran nivell o un nivell acceptabilíssim,
em sembla que és fer volar coloms. La meya idea és
que les universitats catalanes en el conjunt de les uni-
versitats europees es troben molt més ben situades que
el conjunt de la societat catalana en el conjunt de l'eu-
ropea. Perque, quina activitat social ha canviat tant
com la Universitat en aquests últims anys, sense ven-
dre's la propietat? La Universitat de Barcelona, per
exemple, actualment destina 4.500 milions de pesse-
tes anuals a la investigació, cosa que fa quinze anys era
un fet impensable. Per altra banda, la universitat
d'Europa que té més beques de mobilitat entre estu-
diants Erasmus és la de Barcelona. En definitiva, jo

*Montserrat Vilalta

Dr. Josep M. Bricall, Rector de la Universitat de Barcelona

crec que a les Universitats catalanes hi ha una bona
materia prima, com a mínirn en comparació amb la
resta de la societat.

1 les Universitats europees enfront de les ameri-
canes?

És molt difícil poder comparar el sistema europeu
i l' america. Hi ha moltes diferencies. Un fet similar a
tots dos models és la crisi del finan<;:ament públic, que
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El Dr. Josep M. Bricall i el Sr. Ricard Torrents, Director General deis EUV.

en el cas america ha estat més profunda. El que passa
és que aquesta crisi, a América, ha estat compensada
per les grans fundacions que tenen i que Europa no té.
Quantes fundacions a Europa poden mantenir una
Universirar? Hi ha un sistema diferent de societat i, en
conseqüencia, d'impostos. Aquest és el fet que explica
que les univesitats a Europa es mantenen amb recursos
públics, llevat d' aquelles universitats que no requerei-
xen grans equipaments. A Europa, difícilment troba-
rem cap facultat de Medicina que sigui de financa-
ment básicament privat.

Creu que es pot superar aquesta crisi sense modi-
ficar el sistema tradicional de financament de les
Universitats, en les quals tot prové d'una única font?

Si el sector públic no ajuda la universitat, només
queda el sector privat, per tant, aquí sobretot el sector
estranger. És així i no hi ha res més. El sector privat
només té dos camins: l'un, és el de les matrícules que
paguen els estudiants: i l'alrre, les ajudes que poden
venir del sector productiu, com ara les empreses.
Respecte a les matrícules, hi haura sempre una re-
sistencia molt forta a augmentar-les excessivament.
Pel que fa referencia al sector privat també hi ha un lí-
mito 1és que la participació de les empreses només sera
imporrant en temes en que puguin obtenir un avan-
tatge directe, com ara la investigació aplicada o la for-
mació continuada.

D'altra banda tenim el sector públic, que hauria
d' adoptar un sistema diferent de financament. Les
Universitats podrien ser financades en funció de con-

traeres de programa, és a dir, en funció de l'aportació
específica d'una determinada actuació prioritaria. Per
tant, hi podria haver una quantitat de diners a donar
en general, i una altra quantitat de diners que es con-
cedirien en funció de les activitats que realitzessin les
Universitats.

Un altre camp que la universitat pot intentar és la
venda d'usos i serveis. Les universitats en el passat han
fet serveis, per exernple han tingut sempre hospitals, ja
que les facultats de Medicina així ho requerien. A mi
em sembla que en aquests moments hi ha altres activi-
tats que pot fer la Universitat i que d'alguna manera
representen serveis addicionals. Per exemple: serveis
de documentació de les biblioteques. Qui diu aixo,
també diu l'obertura dels serveis científics a les empre-
ses, per tal d' obtenir-ne una participació a través de ta-
xes o tarifes. En definitiva, la cosa va pel camí de ven-
dre serveis i al mateix temps comprornetre's a deter-
minades gestions del sector público

També valdria la pena pensar en un sistema de di-
ferenciació de centre d'Ensenyament Superior no lli-
gades necessariament a la investigació. Cada vegada hi
ha més estudiants i la Universitat necessita més i més
professors. Si tots els professors han de ser investiga-
dors, el cost addicional de l'ensenyament superior sera
impagable. D'aquí l'existencia a Europa d'un sistema
d' ensenyament superior no universitario

La Universitat de Barcelona ha adscrit una nova
facultat de Traducció i Interpretació als EUY. Aques-
ta decisió s'emmarca en alguna política concreta de la
UB respecte de les adscripcions?

Les adscripcions van tenir en el passat la funció de
fer possible que institucions no oficials poguessin donar
un títol oficial. En aquests moments en que hi ha una
certa flexibilitat en la creació d'universitats privades, jo
entenc que l'adscripció ha passat el seu ministerio

Jo personalment m'oposo a les adscripcions. Ara
bé, nosaltres hem vist que aquestes poden ser utilitza-
des per a altres funcions. La universitat té un sistema
poc flexible i aixo planteja dificultars en el moment en
que es vol aproximar l'ensenyament a la realitat de la
vida social. L'adscripció és, en aquest cas, un sistema
més flexible d' expansió de la vida universitaria que el
sistema tradicional, decidit pels currícula, els quals a
vegades no ten en els efectes que hom voldria. Les ads-
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cripcions possibiliten la mobilitat de professors i estu-
diants i aquest és un criteri de la política d' adscrip-
cions de la UB. També n'hi ha algun altre. A vegades
les adsctipcions vénen donades per situacions que re-
solen problemes concrets.

... com ara els desitjos de moltes ciutats de tenir
estudis universitaris?

Per exemple. Pero amb relació als vos tres Estudis
Universitaris el motiu ha estat perque ens ha semblat
que valia la pena, i no tant perque sigui una població
determinada, ja que les poblacions canvien. No és que
la Universitat us faci un favor només a vosaltres, sinó
al conjunt de la societat. A mi em sembla que la
Universitat de Barcelona continua pensant que té unes
responsabilitats addicionals en el conjunt del sistema
universitari catala. Si ningú més ho entén, jo almenys,
ho he entes així.

Per altra banda, i referent a l'úlrima adscripció que
heu fet, si haguéssiu demanat una cosa diferent, segu-
rament haguéssim dit que no. Pero, en el tema de
Traducció i Inrerpretació, s'havia de dir que sí. Arnés
no ha estat tant facilitar uns estudis a Vic, sinó el fet de
facilitar uns estudis als EUV Si Vic hagués demanat
una cosa fora dels Estudis Universitaris de Vic no hau-
ríem esrat gens sensibles. És veritat que al cornenca-
ment, I'acció riostra als Estudis Universitaris de Vic va
ser per poder resoldre el problema de massificació de
la carrera d'Empresarials. En aquests moments hem
pogut coneixer més bé la realitat dels EUV, i em sem-
bla que la nova Facultat la podreu tirar endavant per-
fectament.

Seria partidari d'una llei d'universitats catalanes?

En els aspectes que per Constitució no siguin re-
servats al poder central, no veig perque no s'hauria de
fer. Pero tinc més confianca no tant en un sistema jurí-
dic basat en anar fent lleis, sinó en un sistema jurídic
basat en anar fent realitats. Estic segur que les possibi-
litats actuals donarien molt de sí. Pero, no crec que
s'hagués de fer una llei preocupada només per diferen-
ciar-nos lingüísticament, o perque quedi bé fer-la, si-
nó que seria molt més interessant de veure els proble-
mes concrets i buscar la forma jurídica perque es
puguin resoldre. Cada cop em sento més incapac de

fer normes generals i en canvi més interessat en veure
quins són els problemes, buscar-ne la solució, i si cal
una norma jurídica, fer-la.

Voste creu en la reforma de la LLRU?

Sempre he pensat que una llei nova és millor que
una llei vella. Pero també les lleis s'han fet perque du-
rin. Per tant, abans d'aabordar una reforma global,
s'ha de fer una reforma molt concreta dels punts que
semblen que no funcionen, i llavors veure de quina
manera es pot corregir. Si la LlRU s'hagués de corregir,
crec que s'hauria de fer en alguns punts, no en els que
pretenia el ministeri, sinó en allo que permetés a les
universirats d' exercir l' autonomia amb una major res-
ponsabilitat, incorporant en l'exercici d'aquesta auto-
nomia persones alienes a la universitat.

La meya idea era fer una disposició molt senzilla
que digués que les Universitats es podrien regir
d'acord amb dos regims: A: La universitat que vulgui
podrá crear un Consell Social format per represen-
tants nomenats per les institucions públiques (és a dir,
les Administracions Públiques cornperents), les quals
faran deprendre d' aquest consell social els aspectes ad-
ministratius, econornics i pressuposraris de la Uni-
versitat; i B: les que prefereixin un Consell Social com
fins ara, amb les cornpetencies actuals. En les del ti pus
A, no s'aplicaria cap norma amb rang inferior de de-
cret. El tipus B seguiria com ara.

Voldria afegir una cosa que em sembla important,
i és que les universitats han de ser autonornes en la
contractació del professorat. Si no és així, ja m' explica-
ran que vol dir autonomia. Lexernple el tenim a
Europa, on les universirats no són tan aurónornes en
els aspectes financers, pero en canvi, sí que ho són en
la contractació de professors. Aleshores han de tenir
molta cura que la selecció del professorat es basi en cri-
teris de l'interes general de la Universitat, és a dir que
no segueixi la tradició absolutament corporativista,
que és el llegat més negatiu de la dictadura passada i
d'una gran part de I'oposició a aquesta dictadura que
hi va haver en aquest país.

*Montserrat Vilalta

Secretaria General deis EUV
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Previsions de
l'Escola Universitaria
de Mestres Balmes
per al nou curs
Aquest any sortlrá la primera promoció d'estudiants

de l'Escola Universitaria de Mestres "Balmes" que

segueixen els nous plans d'estudis. És un motiu

prou engrescador com per comenc;:ar un curs pie de

novetats.

Indefectiblement des de fa una temporada hem de
fer esment de la progressiva consolidació dels nous
plans d' estudis. En aquesta breu ressenya de previsions
hem de fer notar que durant el curs acadernic 93-94 es
completara la irnplantació del nou pla d' estudis en tres
de les quatre especialitats que es cursen a l'Escola
Universitaria de Mestres Balmes. Aixo vol dir que el
mes de juny de 1994 apareixeran els primers especia-
listes d'Educació Infantil, Educació Primaria i Edu-
cació Especial del nostre centre. El curs següent sera el
torn dels especialistes en Llengua Estrangera.

Aquest fet suposa que durant el curs que ara co-
mencem s'impartiran noves assignatures obligatories i
optatives en les quals comptarem amb la participació
de professionals nous; nous en tant que col-laboradors
de l'Escola, pero a la vegada reconegurs en el seu arnbit
laboral. Aquest increment sera molt sensible en l' espe-
cialitat d'Educació Especial.

Un altre aspecte rellevant és la presencia de profes-
sors convidats i professors extraordinaris. Aquesta ini-
ciaitiva, que esperem que es pugui anar realitzant cada
any, es concreta al curs 93-94 amb la presencia, en
qualitat de professor extraordinari, de Raimon Panik-
kar, professor ernerit de la Universitat de California,
que impartid la part central de 1'assignatura oprativa
de "Filosofía de l'Educació".

Voldríem remarcar també que el proper curs sera
el primer en que ja no tindrem alumnes de "Pla
Especial per a Educadores d'Escola-Bressol". Tarima-

*Antoni Tort

Raimon Panikkar, professor extraordinari de l'Escola de Mestres.

teix, durant el mes de serernbre s'hauran celebrat a
l'Escola un seguit d'actes de cloenda i de comiat d'a-
quest Pla que s'ha dut a terme al llarg de vuit anys.
Finalment i a banda dels cursos per a estrangers, cur-
sos de postgrau i cursets que 1'Escola organitza habi-
tualment, voldria destacar la participació de professors
de l'Escola Universitaria de Mestres "Balmes" com a
docents a la nova Facultar de Traducció i Interpretació
a la qual desirgern un bon camí.
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Totes aquestes propostes acaderniques són encara
en l'árnbit de les intencions i de les expectatives. No
sera fins que comptem amb la presencia real dels nous
alumnes de primer curs i dels vells-nous alumnes de
segon i tercer quan aquestes activitats adquiriran llur
sentit. Efectivament, preveure un nou curs significa
pensar sobretot en els estudiants que, en aquest procés
constant de renovació que és l' ensenyament, tornaran
a les nos tres aules i són els destinataris i la finalitat últi-
ma de totes les iniciatives i planificacions previstes.

En un text del professor Suchodolski, publicat per
EUMO Editorial' aquest pedagog remarca que en
educació cal una doble estrategia: d'una banda, una es-
trategia que permeti d'organitzar la realitat material i
social tot dirigint-la cap a objectius establerts i, de l'altra,
una estrategia que orienti la vida interior de l'home i

l. SUCHODOLSKI, B., Pedagogia de l'essencia i pedagogia de l'existéncia. EUMO

Editorial, Vic, 1986. Col-lccció Textos Pedagogics, n. 9., 182.

El treball deis
"Fils Conductors" a
l'Escola d'lnfermeria
Fa qüestió de dos anys que els professors de

l'Escola d'lnfermeria treballen en un nou marc

conceptual per a dotar els programes docents

d'una orientació més humanista. Anna Bonafont,

Directora de l'Escola d'infermeria explica el

resultat d'aquest treball.

Abans de la implantació del nou pla d'estudis, a
l'Escola d'Infermeria vam decidir elaborar un nou
marc conceptual del nostre centre i revisar els progra-
mes docents del currículum, per tal d'oprimitzar les
hores lectives i redefinir el perfil professional de l'in-
fermer/a que estem formant.

l'enriqueixi, una estrategia que podríem qualificar d'bu-
manista. Per la primera el que és important és allo que
l'home fa i com ho fa. La segona es refereix a allo que és.
El que compta en elprimer cas és la capacitat i l'eficacia;
en el segon, és el valor de la vida i de l'estil de vida. Tot i
que aquestes paraules es refereixen a l' educació des
d'una perspectiva global, cree que poden aplicar-se a
les finalitats més discretes i especifiques d'un centre
com el nostre. D'una banda, la competencia científi-
ca, didáctica i organitzativa; de 1'altra, un clima i un
taranná enriquidors. Seguint l' autor esmentat, nos al-

tres també posem les nos tres es-
perances en l' associació d' aques-
tes dues estraregies per al curs
acadernic 1993-1994.

*Antoni Tort i Bardolet

Director de l'Escola de Mestres

*Anna Bonafont

Característiques essencials del perfil professional de
l'infermerla:

• Ensenyar, ajudar i assistir les persones perque
satisfacin les seves necessitats relacionades amb la salur
i assoleixin el maxim grau d'independencia i de benes-
tar possible.
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Aula de practiques de l'Escola d'lnfermeria.

• Tenir cura de la persona que té una situació de
perdua de salut o que es troba davant la possibilitat
que aixó es produeixi.

• Ensenyar i ajudar les persones a adaptar-se a no-
ves situacions: perdues, limitacions o incapacitats que
es poden presentar després d'un problema de salut.

• Confortar, acompanyar i ajudar a morir amb dig-
nitat les persones en procés de mort.

El rol de l'infermer/a té tres vessants ben diferencia-
des:

• Rol independent. L'infermer/a, segons el seu
propi criteri, administra les seves intervencions orien-
tades a les persones i/o farnílies.

• Rol de col-laboració i vigilancia, Comparteix res-
ponsabilirats amb altres professionals en el diagnostic,
tractament i detecció precoc;:de problemes i actua per
delegació en l'execució de tasques orientades a les ma-
lalties.

• Rol delegat. Executa activitats que li són delega-
des i supervisades per altres professionals. Tasques re-
lacionades basicamenr amb procediments diagnóstics
iterapeutics.

El desenvolupament del rol projessional el duu a ter-
me:

• Donant serveis de manera estructurada, metodi-
ca i científica,

• Adaptant-se a l'evolució i avenc de les ciencies, la
tecnologia i els canvis de la societat.

• Actuant segons la legislació vigent iel codi etic.
• Comprometent-se amb la professió i amb la co-

munitat a través de les aportacions que són fruit de la
reflexió, l'análisi i la confrontació de les propies expe-
riencies idel cos de coneixements que guien la praxi,

Si bé fins aquí aquestes idees eren compartides per
tots els professors, trobavern algunes dificultats a l'ho-
ra d'aplicar-les a les diferents assignatures de la carrera
d'Infermeria, ates que els models teórics utilitzats eren
diferents en cada assignatura. Aixo es feia manifest
tant en el recull de dades com en l'analisi i interpreta-
ció posteriors. D'altra banda els professors constata-
ven algun problema per via dels estudiants, els quals
trobaven a faltar aquest meto de de treball en els cen-
tres de practiques, Sovint es desanimaven i considera-
ven que una intervenció basada no només en el rol de
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col-laboració i vigilancia, sinó tarnbé en el rol auto-
nom d'Infermeria, no era compatible amb la practica
diaria de les institucions sanitaries.

Les actiruds dels estudiants ens preocupaven més
que rnés, si tenirn en compte la durada dels períodes
de practica clínica, que és quan els estudiants adqui-
reixen "1'ofici". Amb aixó observavern que els estu-

diants estaven més interessats a adquirir el domini
d'habilitats manuals de les tasques quotidianes, que
no pas a assimilar les qüestions rnetodologiques i cien-
tífiques.

Partint d'aquesta realitat vam decidir aprofundir
en un únic model i aplicar-lo de manera funcional a
totes les assignatures d'Infermeria. Vam decidir també
d'utilitzar el model de Virginia Henderson d'orienta-
ció clarament humanista. Henderson parteix dels tre-
balls de Maslow, Thorudike i Cano.

El contacte amb Lise Riopelle, infermera i pedago-
ga canadenca, autora de nombrosos llibres sobre l'apli-
cació del model Henderson i professora de la Facultat
de Ciencies d'Infermeria de la Universitat de
Montreal (Québec), ens va ajudar a donar coherencia
a tot el currículum.

Segons Riopelle, calla formulació d'uns eixos ba-
sics sobre els quals s'estructurin tots els programes do-
cents amb un criteri de continurtar i progressió alllarg
dels tres cursos acadernics. Aquests eixos els anomena
Fils Conductors.

A l'Escola vam identificar els següents Fils Con-
ductors en relació al perfil professional que previa-
ment havíem definir:

1.- Coneixement de la persona a nivell biologic, psi-
colegie i socio-cultural i valoració de les 14 necessitats
fonamentals que Henderson descriu com a necessáries
per a garantir el benestar de la persona i en les quals es
basa la intervenció d'Infermeria.

S'acorda aquí d'urilitzar la taxonomia de la NAN-
DA (Norrh American Nursing Diagnosis Asociation)
per estudiar els problemes d'Infermeria que correspo-
nen a les respostes humanes alterades en relació a la si-
tuació que s'esta vivint.

2.- Comunicació. Linfermer/a basa la seva inter-
venció en la relació assistencial que s'estableix amb la
persona i utilirza aquesta relació amb una finalitat te-
rapeutica i educativa (educació per a la salut).

3.- Compromís professional. El professional d'Infer-
meria participa en els diferents nivells d' atenció dins
d'equips interprofessionals, d'acord amb la legislació
vigent i segons el seu codi etic; aprofundeix en el camp
de coneixements de la professió, millorant l' eficacia de
les atencions que dóna als usuaris.

4.- Metode. El procés d'atenció d'Infermeria se-
gueix l'aplicació del rnetode científic per a estructurar
i administrar les intervencions, obtenir i avaluar resul-
tats.

A partir d' aquests "fils conductors" i durant dos
anys de treball de tot l' equip de professors, hem pogur
revisar, coordinar i modificar tots els continguts del
currículum, i crear una base de discussió per tal d' ela-
borar properament els objectius globals de cada curs i
donar conrinurtar a elements fonamentals durant tota
la carrera, ja que si només ens guiéssim per criteris
d' assignatures, podrien quedar arllats.

L'experiencia ha estat molt enriquidora pel fet que
ens ha servit de plataforma perque des de les diferents
disciplines trobéssim un marc de discussió i suméssim
la diversitat en l' assoliment dels objectius que previa-
ment s'han anat definint i conservant.

Cree que la feina que estern fent perrnetra que
molts dels nostres estudiants puguin deixar l'escola
adherinr-se a valors que facin avancar la professió. És
necessari que sigui així, perque en la crisi que viu ac-
tualment la Sanitat, si els infermers/eres no donem re-
sultats de les nostres intervencions autonomes, correm
el risc que els responsables del sector gestionin només
en funció del rol de col-laboració i delegació.
Per acabar, permeteu-me que citi un probervi xines:

"Totes les flors de l' avenir són dins les llavors del pre-
sent"

*Anna Bonafont

Directora de l'Escola d'lnfermeria
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Continuar avancant *JosepBurgaya

L'Escola d'Empresarials cornenca enguany el seta

curs amb una nova estructura organitzativa. Josep

Burgaya, s'estrena en el cárrec de Cap d'Estudis i

Ramon Roig, en el de Sots- Director.

Cornencant el seré curs de l'Escola d'Empresarials,
encara no ens podem permetre de parlar d'un llarg re-
corregur, pero sí d'una trajectoria ja prou amplia com
per a poder-ne avaluar l' aportació amb una certa pers-
pectiva, Després d'haver donat sortida a quatre pro-
mocions de diplornats, no hem perdur la connotació
d' escola jove, pero hem guanyat el distintiu de centre
consolidat, tant pel que fa al nivell acadernic com a la
configuració d'un cos de professorat relativament ex-
perimentat i estable, En aquest sentir no és pas casual
que hagim estat proposats per convertir-nos en un dels
tres centres d'Empresarials de Catalunya en que es fara
l'experiencia pilor d'avaluació de la qualitat de l'en-
senyament universitari, auspiciada per la Direcció
General d'Universitats de la Generalirat.

Aquest curs que cornenca, com de fet gairebé cap,
no és pas un curs més. Els reptes que tenim plantejats
són transcendentals alhora que estirnulants. És 1'any
clau pel que fa a la implementació del nou pla d' estu-
dis. Tot i haver-lo inrroduit el curs anterior en el pri-
mer curs, sera ara, quan arriba al segon nivell i aparei-
xen innovacions com l'optarivitat els blocs
configuradors -especialitats-, el moment en que el
pla com a tal sera posat a prova. Un desplegament que
comporta una certa cornplexitat organitzativa i que re-
querira d'un esforc d' adaptació tant del Consell de
Direcció a 1'hora de plasmar-lo i de gestionar-lo, com
del professorat que ha de preparar noves assignatures i
immergir-se en una nova estructura académica i do-
cent, com tarnbé, per part dels estudiants que han
d' assumir no només una nova terminologia, sinó
adoptar una nova actitud, ja que fixar una adequada
estrategia d' estudis se'ls fa cabdal.

La renovada estructura organitzativa de 1'Escola
rarnbé té, pero, alguns reptes plantejats més enlla dels
específicament acadernics. Caldrá avan~ar en alguns

Aula de l'Escola d'Empresarials.

aspectes, fer passos endavant, especialment en tres
qüestions primordials: potenciant les relacions amb
les empreses i l' entorn, fomentant les acrivitats de re-
cerca i promovent la formació continuada del profes-
sorat. En el primer cas es tractaria d'arnpliar l'arnbit i
el ventall de la col-Iaboració que ja existeix ara a través
de la comissió Escola-Empresa i que se centra básica-
ment en l'establirnent de convenis de cara a la realitza-
ció de practiques per part dels estudiants. No és només
per la potenciació que les practiques en empreses re-
ben en el nou pla d'estudis, sinó per la necessitar d'es-
tablir ponts amb 1'entorn econornic i empresarial que
perrnetin d' adequar continuadament la formació de
diplomats a les necessitats i les demandes de les empre-
seso
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Pel que fa a la recerca, no cal dir que és un aspecte
indispensable de tata activi tat universitaria, fins al
punt que el binomi docencia-recerca s'ha de conside-
rar indestriable. En aquest camp ens cal anar cap a una
certa institucionalització d'una activitat que ja s'esta
fent individualment, de cara a respondre a necessitats i
demandes externes, igual com per poder fer front a
projectes d'una certa envergadura.

Quant a la formació permanent del professorat,
aquesta és una opció que, tor i tenir essencialment una
significació individual, s'ha de facilitar i de promoure.
Una part del professorat, que esta cursant estudis de
tercer cicle, disposa d'una certa flexibilitat horaria.

Nous Plans
d'Estudis, per al
curs 93-94 a la
Polltécnlca
La implantació deis Nous Plans d'Estudis a les

carreres de la Polltécnlca és, sens dubte, la

principal novetat del nou curs que comenca.

L'Escola Politecnica d'Osona encera el curs 93-94
amb tot un desafiament davant la seva organització i la
seva infrasrrucrura.

La posada en funcionament dels nous plans d' es-
tudis a les tres titulacions que ofereix la Politecnica,
sera sens dubte la novetat més important dins aquesta
escola el proper curso Els trets comuns dels nous plans
d' estudis són l'organització de les assignatures en qua-
drimestres, la incorporació de major optativitat i
l'existencia d' assignatures de lliure elecció. També és
comuna la filosofía dels nous plans pel que fa a segui-
ment i arenció de l'alumne. S'incorporen nous models
d' avaluació i una fase de selecció en la qual es valorara
el rendiment global de l'alumne. Aquesta fase de selec-

Caldria, pero, avan<;:aren la línia d'una major conne-
xió i incorporació del professorat en el món científic
de les diverses disciplines i arees de coneixement, el
que comportaria ser més presents en congressos, semi-

naris, jornades. Aixo redunda-
ria, sens dubte, en benefici dels
currículums individuals, pero
tarnbé en benefici de la projec-
ció de la institució.

*Josep Burgaya

Cap d'Estudis de l'Escola d'Ernpresarials

*Antoni Susín

Laboratori de l'Escola Potitecruca.
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ció compren els dos primers quadrimestres i l'alumne
haura de superar en un maxim de dos anys totes les as-
signatures d'aquesta fase per a poder continuar els es-
tudis.

Pel que fa a les singularitats dels plans d' estudis de
les tres ritulacions que s'irnparteixen a la Polirecnica,
cal destacar la transformació de l'actual Diplomatura
d'Inforrnatica en una Enginyeria Técnica en
Informática de Gestió. L'adquisició d'aquest rang
d' enginyeria porta associada l'obligarorierat de realir-
zar un treball de fi de carrera que fins ara no era obliga-
tori per als esrudiants d'inforrnática.

Pel que fa a I'Enginyeria técnica en Sistemes de
Telecomunicació, hem de destacar el pes que adquirei-
xen en el nou pla les assignatures més propiament de
Telecomunicacions, en detrirnent de les assignatures
d' electrónica.

L'Escola d'ldiomes O
la voluntat de donar
una formació
plurilingüe de qualitat
L'Escola d'ldiomes és un servei deis Estudis
Universitaris de Vic, creat ara fa quatre anys, per

tal d'afavorir I'aprenentatge de les lIengües

estrangeres entre estudiants, professors i

personal de serveis de dintre i fora deis EUV.

L'Escola d'Idiomes dels Estudis Universitaris de
Vic té dos vessants principals. En primer lloc, impar-
teix classes a les diferents escoles dels EUV que tenen
l'assignatura de llengua estrangera dins deis seus plans
d' esrudis. En segon lloc, ofereix cursos d' angles i ale-
many, i, si s'escau, d' al tres llengües (árab, rus, japonés)
per a tot el personal dels EUV (professors, PAS i alurn-
nes), així com rarnbé per al públic en general. La fina-

Finalment, respecte a I'Enginyeria Técnica en
Indústries Agraries i Agroalimentaries voldríem desta-
car l' oferta d'un diploma d'Especialista en Tecniques
Medioambientals destinar a formar tecnics que, rnit-
jancant la seva formació dins l' enginyeria i l'economia
empresarial, sigui n capac;:os d' aportar solucions als
problemes d'aigües residuals, gestió de residus solids i
contaminació atmosferica.

*Antoni Susín

Cap d'Estudis d'Informátíca

*Fina Guix

Íitat d'aquests cursos és avancar en el coneixement de
llengües estrangeres i contribuir a la formació plurilin-
güe de tots els membres dels EUV. Al mateix temps,
serveixen de suport a tots aquells alumnes que necessi-
tin reforcar els seus coneixements.

Tots els estudiants dels EUV i de I'Escola
d'Idiomes tenen la possibilitat de fer ús de I'Aula
d'Autoaprenentarge, on disposen d'una serie de mate-
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Aula d'Autoaprenentatge de l'Escola d'ldiomes

rials didacrics per aprofundir d'una manera auto noma
en el coneixement de la llengua escollida. L'Aula conté
3000 fitxes de catala per tal de treballar diversos aspec-
tes de la llengua: gramatica, ortografia, lexic, expressió
escrita, comprensió oral, i de material inforrnátic, amb
més d'una vintena de programes, Una serie de jocs de
llengua i serveis de consulta de premsa escrita i de
préstec de llibres de lectura en completen l' oferta bási-
ca de material.

Setmanalment s'organitzen grups de conversa per
tal que els alumnes puguin posar en practica les seves
habilitats i estrategies comunicatives i millorar l'ex-
pressió i comprensió orals. O' enea del curs 1992-93
I'Aula també disposa de material en francés i alernany,
que sera convenientment arnpliat durant el present
curs.

I.:Escola d'Idiomes ofereix altres serveis cornple-
mentaris, com ara el d'informació i orientació per a
tots aquells alumnes que desitgin fer estades lingüísti-
ques a l'estranger. A més a més, I'Escola ofereix als
alumnes interessats en l' obtenció d'un diploma que
acrediti els seus coneixements de llengües, la possibili-

tat de presentar-se als següents exarnens: Preliminar y

English Test, Cambridge First Certifica te, i angles i
francés comercial de la British Chamber ofCom merce i
de la Cambra de Cornerc i Indústria Francesa de
Barcelona respectivarnent. En aquest sentir, cal desta-
car que a I'aula d'autoaprenentatge es poden trobar
models de tots aquests exárnens, igual com fitxes de
ESP (English flr Specific Purposes).

Al llarg del curs, i de manera periódica, I'Escola
d'Idiornes organitza conferencies sobre temes d' actua-
litat i activitats, com teatre o cinema, en francés,
angles i alernany, d'interes per a tots els membres dels
EUV.

I.:Escola d'Idiornes ofereix, en resum, una oportu-
nitat més per a I'increment de la
formació plurilingüe dels uni-
versitaris.

*Fina Guix

Directora de l'Escola d'ldiomes
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Que són els Eumos? *MiquelTuneuiTonGranero

Eumo Editorial i Eumo Grafic són dues empreses

complementártes deis Estudis Universitaris de Vic

dedicades a la producció, I'edició i la

comercialització de llibres. Els seus directors

expliquen I'evolució d'aquestes empreses, ja

consolidad es.

Amb els noms d'Eumo editorial i Eumo grafic, ac-
tuen, complementant els Esrudis Universitaris de Vic,
dues empreses de serveis dedicades la primera a l'edi-
ció i comercialització de llibres i la segona al disseny
grafic, la fotocomposició i el tractament global de la
imatge dels EUV.

Eumo editorial va néixer l'any 1979 fruit de la ne-
cessitat de l'Escola de magisteri creada dos anys abans
d' oferir al professorat i als alumnes del centre una via
de publicació de recerques i treballs d'interes amb la
voluntat de posar a l'abast dels mes tres material didác-
tic i pedagogic en catala. El mateix nom d'Eumo és un
acrostic d'Edicions de 1'Escola Universitaria de
Mestres d'Osona. Un altre dels objectius de I'editorial
era de publicar materials d'interes per a la comarca
d'Osona i divulgar estudis comarcals en tot l'ambit ea-

Col·lecció "Didáctica" d'Eumo Editorial.

Catáleg de l'exposíció "El doble hermético". Trofeu Laus'92 de bronze de diseny
grañc editorial.

tala. Pero la frase que resumeix més bé la filosofia de
l'editorial és la voluntat de "Contribuir activament a
la catalanització de tots els nivells de l' ensenyament
oferint llibres i materials en catalá de totes les mate-
. "nes.

Per tal d' aconseguir aquests objectius, la política
dels EUV és invertir els guanys dels llibres de molta
venda en llibres que presumiblement tindran poca
sortida pero que són importants per a la recuperació
cultural del país. En aquest sentir cal destacar l'edició
del metode Pont pensat per a l'ensenyament de la llen-
gua catalana als alumnes procedents d'un medi fami-
liar castellanoparlant amb una forta pressió del cas-
tella. Alguns exits com el d'aquest material van
permetre d' autofinancar l'editorial i van facilitar-ne el
creixement a d'altres ambits amb 1'ampliació del ven-
tall de publicacions.
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L'any 1983 s'incorpora a l' editorial el primer equip
de fotocomposició, la qual cosa permet controlar el
procés dels llibres fins al fotolit i estalvia errades i pas-
sos en falso 1,'any 1990 va néixer Eumo grafic com l' ex-
pressió més clara del creixement intens que durant uns
anys van tenir les edicions i el taller de disseny i foto-
composició , hns al punt que es va creure convenient
de diferenciar-los en dues empreses per tal que, conti-
nuant la col-laboració pel que fa a l'árnbit editorial, el
taller grahc és pogués desplegar amb més plenitud en
l'ambit del disseny en general, és a dir, que no s'hagués
de circumscriure únicament al món delllibre i de les
necessitats grahques dels Estudis Universitaris. Aquest
desplegament ha portat Eumo grafie a treballar per al
mercat i li ha perrnes de fer-se un lloc destacat entre els
millors tallers de disseny.

Eumo Editorial ha crescut paral-lelarnent als
Estudis Universitaris i ha anat arnpliant col-leccions a

Servei d'Estudiants:
la plataforma
d'informació i cohesió
deis alumnes deis EUV
Isard Vila i Montserrat Bosch són els nous

responsables del Servei d'Estudiants. A més de

continuar amb la tasca engegada pels seus

predecessors, els qui s'estrenen en el cárrec hauran

de ter passos per aconseguir que el Servei

d'Estudiants esdevingui un veritable punt de trobada

de tots els alumnes deis Estudis Universitaris.

Fou creat ara fa quatre cursos amb la finalitat de
donar resposta a les necessitats extra-acaderniques dels
estudiants pero lligades a qüestions inherents a la seva
vida universitaria: treball, habitatge, beques, oci, es-
pon ...

Alllarg d'aquest temps, tal com es recull en la Me-

mesura que s'anaven implantant les diferents carreres
universitáries. Avui disposa d'un cataleg que, entre
edicions própies i coedicions amb alrres universitats,
consta de més de cinc-cents tírols que abasten des de
l' ensenyament universitari, passant per revistes espe-
cialitzades, col-leccions literáries i de divulgació, fins a
llibres de text de l' ensenyament primari i secundario

*Miquel Tuneu *Ton Granero

Director d'Eumo Editorial Director d'Eumo Grafic

* Montserrat Vilalta

moría de cada curs, el nombre de consultes ha crescut
progressivament. Cada vegada són més els esrudiants
que s'adrecen al servei a sol-licitar assessorament, apun-
tar-se a activitats o suggerir-ne d'altres, intercanviar im-
pressions amb els seus responsables sobre la vida interna
dels EUV o participar en la redacció de la revista LAA-
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Montse Bosch i Isard Vila, responsables del Servei d'Estudiants.

MORAL, órgan de difusió dels estudiants que gaudeix
d'una gran acceptació entre ells,

A les pones d'un nou curs acadernic no és pas mo-
ment de fer balances, sinó de presentar projectes i
prendre compromisos. Els responsables del Servei du-
rant aquest curs, s'estrenaran en el carrec; l'Isard Vila
és estudiant d'E. T. Agrícola i atendrá el Servei les tar-
des de 4 a 8, i la Monterrat Bosch, estudiant d'Em-
presarials, hi sera els matins de 9 a l. A més de les tas-
ques propies del Servei, se'ls planteja un repte que
encara no ha estat superat: aconseguir la participació,
o encara rnés, el compromís directe de tot el col-lectiu
d' estudiants, ja sigui particularrnent, mitjancant els
seus representants de curs, ja sigui a través d' alguna as-
sociació a la qual penanyin.

Fins a aquest moment el moviment associacionista
dels nos tres estudiants ha estat molt feble i algunes de
les iniciatives sorgides no han prosperat (recordem
l'experiencia d'AIESEC a l'Escola d'Ernpresarials).
No hi ha dubte que amb el supon del Servei
d'Estudiants moltes d' aquestes iniciatives poden tirar
endavant. Amb informació suficient per pan dels seus
prornotors, els responsables del Servei poden facilitar
informació entre les persones interessades i oferir su-
pon logístic: ús del relefon, llocs per a celebrar reu-
nions, realització de canells ... , qüestions que poden
resultar cabdals per a la consecució dels objectius pre-
tesos.

En un altre ordre, els representants o delegats de
curs han de saber aprofitar els avantatges que suposa
disposar d'un Servei d'Estudiants. Ben sovint es pro-
dueix una manca d'informació entre ells per la no
coincidencia d'horaris. Encara més, no s'estableixen
contactes amb delegats de centres diferents: els
d'Empresarials no coneixen els d'Infermeria ni aquests
els de Telecomunicacions per posar un exemple. Els
representans dels centres als organs de govern dels
EUV, com ara la Junta de Govern, no solen assistir a
les reunions i, quan hi van, es nota que no hi ha hagur
cap contacte previ entre ells.

És aquí on el Servei d'Estudiants pot jugar un pa-
per imponant facilitant la comunicació, posant en
contacte els diferents delegats i ajudar a difondre in-
formació.

En definitiva, es tracta que torhorn entengui el pa-
per dinamitzador del Servei: no ha de ser només un
Servei que la Institució crea per a la realització d'unes
tasques molt concretes. Els estudiants són els qui en
definitiva han de saber aprofitar allo que a més a més
els pot oferir i definir allo que volen que sigui i repre-
senti. El Servei sera més Servei i més dels Estudiants
quan siguin aquests els que s'hi impliquin i impliquin
el Servei en totes les activitats dels EUV.

*Montserrat Vilalta

Secretaria General deis EUV
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Nova etapa del SART

Des de I'any passat, Jordi Viver és el nou director

del SART. La vocació d'aquest Servei és crear

especialistes experimentats i fomentar la recerca

entre els professors i els alumnes deis EUV.

El SART, Servei d' Assaigs i Recerca Tecnológica,
té els seus orígens al Serernbre de 1990. En aquesta da-
ta, tot i que encara no s'anornenava aixÍ, el SART, a
través del seu primer Director, Josep Turer, va posar en
marxa un conveni signat entre el Consell Comarcal
d'Osona i la Fundació Universitaria Balmes (FUB).

Aquest primer conveni va ser seguir per altres tre-
balls convingurs entre la FUB i diferents empreses i
organismes de la comarca d'Osona i de la seva zona
d'influencia. El SART ja va quedar definir com un
laboratori que realitzava els convenis signats per la
FUB.

En aquesta primera etapa es va estructurar el SART
en quatre seccions: residus ramaders, aigües potables i
industrials, indústries agro-alimenráries i sois i adobs.
Aquestes quatre seccions estan íntimamenr relaciona-
des, per la seva temática, amb l'Escola d'Enginyeria
Técnica Industrial Agraria dels EUY, adscrita a la
UPC, per la qual cosa el personal del SART estava for-
mat majoritáriarnent per professors d'aquesta escola.

EIs laboratoris del SART estan reconegurs per la
Generalitat de Catalunya a través del Laboratori
Agrari del Departament d'Agricultura Pesca i Ali-
mentació, per tal de poder fer análisis d'aliments, i per
la Junta de Sanejament del Departament de Medi
Ambient (en rrarnit) com a laboratori auxiliar en la fi-
xació del canon de sanejament. Amb aquestes dues
institucions el SART segueix programes periodics de
control de qualirar,

El SART, en la nova etapa que ara s'inicia, passa a
ampliar la seva oferta des de la totalitat de les escoles i
les carreres dels Estudis Universitari de Vic. Si fins ara
I'area d' activitats del SART es restringia a les vincula-
des amb l'Escola d'Enginyers Tecnics en Indústries
Agraries i Alimenraries, d' ara endavant s'estén a les

*Jordi Viver

vinculades amb les carreres d'Inforrnática i Teleco-
municacions, de ciencies de l'Empresa, de ciencies de
l'Educació i de la Salut. En poques paraules, el SART
esdevé tan ampli com ho sigui l'ámbit de formació i
Recerca dels EUY. El SART continua, dones, amb el
proposit de ser un centre que promogui el desenvolu-
pament científic i tecnic al nostre país, tant a nivell
d'empresa com a nivell personal d'alumnes i profes-
sors. Fent servir una paraula potser massa traginada,
podem dir que el SART intenta contribuir a millorar
la cornpetirivitat dels organismes i de les persones.

Aquest proposit significa l'aporració dels mitjans
material s disponibles i dels coneixements tecnics del
personal del SART i dels EUY, per tal de dur a terme
el treball convingur (esrudis, controls, optimitzacions,
recerques, etc) entre una empresa, una institució o un
particular i el SART.

A nivell personal el SART esta interessat en la for-
mació d' especialistes experimentats, Continua i re-
forca la tasca docent dels ElJV gracies a la possibilitat
que ofereix als alumnes de cursos avancats sobre les di-
ferents línies de treball que el SART té en marxa i que
poden donar peu a la realització del treball de final de
carrera de l'alumne implicar. El SART esta interessar
també en la formació continuada i en l'estimulació de
la recerca entre els professors dels mateixos EUY, po-

sant a la seva disposició les ins-
ral-lacions i instrurnents de que
disposa.

*Jordi Viver i Fabregó

Director del SART
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Que és que / Qui
qui als EUV

.".es

Miramarges obre la nova secció "Dades", que vol

iI·lustrar la realitat deis Estudis Universitaris de Vic

a través deis gráflcs i les xifres. La secció també

dedicara una part a fer conelxer els diferents

coHectius de persones que participen en el
projecte universitario

Els temes de Dades d'aquesta edició són: l'evolu-
ció del nombre d'alumnes matriculats a les carreres
que s'imparreixen als EUY, des de la seva creació fins
al curs 92-93; l' evolució en percentatges dels alumnes
osonencs i de fora d'Osona; 1'evolució de la proceden-
cia geográfica dels alumnes; i el balanc d'adquisicions,
donacions i préstecs de la biblioteca durant el curs pas-
sato Per acabar, un organigrama presenta les persones
que formen els organs de govern dels EUV

Les dad es referents al nombre d'alumnes matricu-
lats a les carreres que s'imparteixen als EUV, donen
una visió de la seva evolució. Des del curs 1977-78,
any de creació de 1'Escola de Mestres, fins al curs pas-
sat, el nombre d'alumnes matriculats als EUV ha anat
augmentant progressivament fins a superar els 2.500
estudiants. Els grafics 1, 2, 3, 4 i 5 mostren l' evolució
de la matrícula d' alumnes a les diferents escoles des de
l'any de la seva creació.
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Griific 1. Magisteri Griific 2. Infermeria

Curs
Curs

77/78 150 81/82 50
78/79 188
79/80 276 82/83 93
80/81 271 83/84 126
81/82 330 84/85 123
82/83 348
83/84 351 85/86 137
84/85 344 86/87 137
85/86 317 87/88 157
86/87 334
87/88 300 88/89 172
88/89 244 89/90 183
89/90 177

90/91 222
90/91 175
91/92 186 91/92 263
92/93 253 92/93 296

o 50 100 150 200 250 300 350 400 O 50 100 150 200 250 300

Nombre d'Alumnes Nombre d'Alumnes

Griific 3. Empresarials Griific 4. Politécnic a

Curs Curs

87/88 244 89/90 197

88/89 577
90/91 400

89/90 782

90/91 1067 91/92 554

91/92 1242

92/93 729
92/93 1294

O 200 400 600 800 1000 1200 1400 O 100 200 300 400 500 600 700 800

Nombre d'alumnes Nombre d'Alumnes

Griific 5. Total EUV

Curs

77/78 150
78/79 188
79/80 276
80/81 271
81/82 380
82/83 441
83/84 477
84/85 467
85/86 454
86/87 471
87/88 701
88/89 993
89/90 1339
90/91 1864
91/92 2245
92/93 2557

I I I I I I
O 500 1000 1500 2000 2500 3000

Nombre d'Alumnes
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EIs grafics següents mostren ]' evolució de la procedencia geograflca dels alumnes mitjancant les 6 pobla-
cions que en els cursos més significatius en la marxa dels E, U'.V, han aportat més alumnes:

Curs 79/80 276 Alumnes

Curs 89/90 1339 Alumnes

Curs 83/84 477 Alumnes

11 Vic 30,4% 11I Vic 23,3%

11I Manlleu 13% l±Il Manlleu 9,6%

l±Il Torelló 7,2% l±Il Torelló 6,7%

l±Il Tona 3,6% l±Il Ripoll 4,2%

l±Il Centelles 3,3% D Taradell 2,5%

D RipoIi3,3% D Roda de Ter 2,1%

• Altres 39,1% • Altres 51,6 %

Curs 92/93 2557 Alumnes

11 Barcelona 17,7% 11 Barcelona 21,4%

11I Vic 13,7% l±Il Vic 8,7%

D Manlleu 4,2% D Manlleu 3,5%

D Granoliers 3,6% D Granollers 3%

D Torelló 3,4% D Manresa 2,5%

D Manresa 3,2% D Torelló 2,5%

• Altres 54,3 % • Altres 58,4 %

Hi ha una serie de Poblacions que han aportat alumnat constantment i de forma significativa des de la
creació dels E,U,y' com són: Vic, Manlleu, Torelló, Ripoll, Centelles, Roda de Ter, Toria.... , Pero a mesura
que els E, U.V, ofereixen més diversitat de carreres, apareixen les ciutats amb més demanda d' estudis univer-
sitaris, com són: Barcelona, Sabadell, Terrassa, Granollers, Mataró, Badalona, L'Hospitalet, Mollet,
Tarragona, Reus, Girona, Igualada",

Igualment passa amb les comarques encara que no d'una manera tant accentuada. Si Vic perd la supre-
macia en quantitat d'alumnes a favor de Barcelona, Osona continúa fent I'aportació més important d'alum-
nat. El curs 1992-93 totes les comarques catalanes, excepte la Vall d'Aran i el Priorat, tenen algun alumne als
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E.U.V. . Es de destacar rarnbé la presencia d'esrudiants de zones més allunyades com Albacere, Castelló, Osca
o Múrcia, a més d'alumnes procedents de cada una de les illes Balears.

Els grafics següenrs rnostren l'evolució dels percentarges d'alumnes osonencs i dels de fora d'Osona.
Aquesrs percentarges varien significarivamenr a mesura que s'han crear noves carreres. Si el curs 1979-80, els
alumnes d'Osona represenraven el 84.4% del total de matriculats als E. U.v., el curs 1992-93, només repre-
senten el 28.2%.

Curs 1979-80 Curs 1983-84

Fora d'Osona

15,58%

Fora d'Osona

15,58%

43

160

317

233

Osona

84,42%
Osona
84,42%

Curs 1989-90 Curs 1992-93

Osona

37,34%

Osona

28,24%

722

500

839 1835

Fora d'Osona

62.66%

Fora d'Osona

71,76%
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Biblioteca deis EUV:
balanc
d'adquisicions,
donacions i préstecs
durant el curs 92-93

Nombre de volums adquirits per compra durant
el curs 92/93

Politecnica: 199
... . .. . - .. . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . .. .............•.......•..•.....•.....•.

Idiomes: 28
. .. .. .. .... .. .. .. .. . .•...•..• .. . . .. . .. ... .............•.......
Empresarials: 377

. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. ... .

Magisteri: 322
", ' - .

Infermeria: 151
................ ".................... . .

Biblioteca: 192

Total: 1269

Nombre de volums adquirits per donació

Institut d'Estudis Catalans:
...........................................

Altres:
471
765

Total: 1.236

El Total de volums de que disposa actualment la
Biblioteca dels EUV és de 40.105.

Publicacions
periodiques

Increment de publicacons periodiques
del CutS92/93: 26

Total de publicacions periodiques: 327

Préstec Interbibliotecari

núm. d'usuaris: 10
170núm. sol-Iicituds:

(10 llibres i la resta arricles de revistes)

núm. documents obtinguts: 145

Préstec ordinari

Increment de préstecs respecte el CutSanterior: 2.000

Total de préstecs del 92/93: 11.000
aprox.

Biblioteca deis EUV.
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PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITARIA BALMES

Sr. Pere Girbau i Bover Sr. Ricard Torrenrs i Berrrana

Alcalde de Vic. presiden, de la Fundació Director general de la Fundació, vice-presidenr

Sr. Enric López i Ruesres

Representanr de I'Escola Universitaria de Mesrres Balmes
vocal

Sr. Anron Granero i Marrínez

Representant d'Eumo, vocal

DIRECCIÓ GENERAL

Sr. Ricard T orrenrs i Berrrana Sr. Enric López i Ruesres

Director general adjunrDirector general

Sr. Anron Granero i Marrínez Sra. Monrserrar Vilalra i Ferrer

Director d'Eurno Gráfic Secretaria general
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Sr. Enric Casrellnou i Alberch

Regidor de l'Ajunramenr de Vic, vocal

Sr. Ramon Montaña i Salvans

Represenrant vincular als Esrudis Universiraris de Vic
vocal

Sr. Jaume Punrí i Busquers

Administrador general

Sr. Xavier Alabern i Morera

Serveis generals
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ESCOLA UNIVERSITARIA DE MESTRES BALMES

Sr. Antoni Ton i Bardoler

Director

Sr. Enric Lopez i Ruesres

Director

ESCOLA UNIVERSITARIA D'INFERMERIA OSONA

Sr. Sebasria Riera i CusÍ

Cap d'Esrudis

Sra. Anna Bonafont i Castillo

Directora

ESCOLA UNIVERSITARIA POLITECNICA D'OSONA

Sr. Xavier Alabern i Morera Sr. Antoni SusÍn i Sánchez

Cap d'Esrudis Cap d'Estudis

Sra, Monrserrar Faro i Basco

Cap d'Esrud¡s

Sr. Josep Illa i Alibés

Cap d'Esrudis

ESCOLA UNIVERSITARIA D'ESTUDIS EMPRESARIALS D'OSONA
FACULTATDE

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ D'OSONA

Sr. Josep Terradellas i Cirera

Director

ESCOLA D'IDIOMES

Sra. J osefina Guix i Soldevila

Directora

Sr. Ramon Roig i Solé

Sors-director Degana

Sra. Marrha Tennent i Hamilron Sr. Ramon Pinyol i Torrens

Cap d' Estudis
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EUMOGRÁFIC

Sr. Ton Granero i MartÍnez

Director

Sr. josep Burgaya i Riera

Cap d'Esrudis

BIBLIOTECA EUMO EDITORIAL

Sr. Segimon Serrallonga i Morer Sr. Miquel Tuneu i Vila

Director Director
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Enric Castellnou

"La principal
inversió de futur de
Vic és la
Universitat"
Enric Castellnou és, a més de membre del Patronat

de la Fundació Universitaria Balmes, regidor de

l' Ajuntament de Vic i Diputat al Parlament de

Catalunya, de la mesa del qual és Secretari tercer.

Des d'aquestes tres vessants, totes estretament

implicades en I'evolució deis Estudis Universitaris

de Vic, Enric Castellnou ens parla del present i del

futur deis EUV.

Voste, com a regidor de I'Ajuntament és membre
de la Fundació Universitaria Balmes. Com es viu des
de l'Ajuntament l' evolució deis Estudis Universitaris
de Vic?

Es viu amb il-Íusió i amb e!s peus a terra. La meva
opinió és que la principal inversió de futur de Vic és la
universitat. En e! curs que ara cornenca hi haura uns
3.000 estudiants i centenars de professors; tot un po-
tencial que genera noves dinárniques culturals i eco no-
miques a tots nivells que van impregnant Vic i Osona.
Ens estern convertint en una ciutat universitaria, que
vol dir una ciutat viva i en creixement. D'aquí ve la
il-lusió de I'Ajuntament i l'esforc que fa. Per parlar no-
més de l' etapa Girbau, és bo de recordar que s'inicia
amb dues carreres universitaries i ara ja n'hi ha set, va
cornencar amb les naus de la Hivissa i ara disposa de
nous solars i edificis, entre ells la casa Bojons, que és
un parrimoni historie, noble, de gran valor i consti-
tueix l' edifici ernblernáric que ha de tenir la Univer-
sitar de Vic.

També, la veritat, estem preocupats perque l'Ajun-
tament ha arribat allímit de les seves possibilitats i ara
cal un salt qualitatiu important: passar deIs Estudis
Universitaris a Universitat. Un salt que I'Ajuntament

*Merce Rocafiguera

Enric Castellnou.

sol, o la FUB sola, no pot fer ni econornicament ni ju-
rídicament. Hem dotat els Estudis Universitaris de
més terrenys per créixer i en e! seu moment també de!
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Seminari Vell, pero el plantejament financer i jurídic
ha de ser un altre. Estem tarnbé neguitosos pel cost
que representa per a cada alumne en l'actual etapa.

En el procés de creació de la FACTI i la seva instal-la-
ció a la casa Bojons, quins són els principals entre-
bancs que ha calgut superar?

Acabo de dir que la Universitat de Vic, l'actual i la
futura, requeria un edifici com la casa Bojons. Aquesta
raó ens va fer decidir des de l'Ajuntament. És just as-
senyalar les facilitats donades pel Departament de
Cultura de la Generalitat i tarnbé que el Servei de
Biblioteques ha compres el superior interés de la nova
facultat a Vic. Si les instancies polítiques várern res-
pondre, també ho ha fet l'Agrupació de Pessebristes
que ocupaven una part de l'edifici. S'ha produit,
doncs, una conjunció de voluntats admirable que
l'Ajunrarnent agraeix.

Naturalment, la dificultar principal radicava en els
dos mesos escassos per acabar les obres, i aquí l'esforc
ha estat elevadíssim per part de torhorn, tecnics muni-
cipals i de l'obra i professionals que hi han particpar,
perque s'ha remodelat la casa, s'ha refet en part, s'han
restaurat les pintures del s. XIX, s'ha netejat la faca-
na.... I a més Vic esta recuperant un edifici esplendid,
que desirjo que els vigatans el puguin coneixer per
dins.

Quin és el proper pas en el camí de la Universitat
Lliure de Catalunya?

Els Esrudis han de fer el pas per a convertir-se en
Universitat. 1 es fara. Pero en aquests moments no em
sento autoritzat a indicar res més llevat de recordar les
paraules del M. H. President de la Generalitat a Vic,
en la inauguració del curs 89-90, quan afirma -cito
de memoria- que només Vic pot esdevenir una nova
universitat a Catalunya, la propera universitat.

De quina manera la ciutat de Vic i la comarca
d'Osona s'impliquen en l' expansió dels EUV?

La ciutat de Vic molt, la comarca d'Osona cada ve-
gada més, pero no encara en el grau desitjable i neces-
sari que cal esperar. Es tracta d'un procés análeg al
d'altres indrets. Des del meu punt de vista, cal un cert

temps, és a dir noves promocions de titulats universi-
taris de Vic i la mentalització que els efects positius
d'una bona universitat són enormes i s'expandeixen
molt més enlla de la ciutat on és ubicada.

Quin paper ha de tenir Vic en el mapa universita-
ri catalá?

Per a mi és molt clar i em permeto remarcar una
nova coincidencia amb el M. H. President de la
Generalitat: cal reequilibrar el territori de Catalunya,
també en l'arnbit universitario Vic és ideal i ho sera en-
cara més amb l'Eix transversal. I al costat de les grans
universitats, ofereix la possibilitat d'un ensenyament
més personalitzat i en molts aspectes més creatiu, tant
per al professorat com per als alumnes.

La creació i el reconeixement d'Universitats es fa
per Llei del Parlament de Catalunya. Voste, com a di-
putat, com veu que en la present legislatura el parla-
ment aprovi la llei de la Universitat a Vid

S'esta treballant per trobar la formula que faci pos-
sible la Universitat que volem a Vic. Una nova univer-
sitat a Catalunya implica un pla de viabilitat econornic
i acadernic, requereix superar uns condicionaments le-
gals i respectar l'autonomia de les universitats exis-
tents. Tot aixo és possible, si es fa bé. Vull dir que cal
tenir tots els requisits preparats, els jurídics i els
econornics, i esperar el moment indicat. El trárnir par-
lamentari és el més solemne i indispensable, pero els
altres són previs. També em sembla oportú d'exposar
que, a parer meu i repeteixo que és a parer meu, no
prosperarien ni proposicions de llei ni proposicions no
de llei sinó només un projecte de llei del govern. És a
dir, si les condicions es donen, sera el propi govern qui
actuara; mentre no es donin, sera inútil logicament
qualsevol altra iniciativa.

*Merce Rocafiguera

Secretaria de Direcció General
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