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Entrada de l'Espai UVic-UCC Barcelona a la Via Augusta, 123. Foto: Xavier Calero.

La UVic-UCC obre seu a Barcelona
en el seu vintè aniversari

P.03

Actes commemoratius del
20è aniversari de la UVic

L’equip Vilabots guanya la
FIRST Lego League

Patentat un bioestimulant
del creixement vegetal

La UVic celebra el vintè aniversari del seu
reconeixement per part del Parlament de
Catalunya amb un conjunt d’actes acadèmics, culturals i de remoració històrica que
es desenvolupen aquest curs 2016-2017.

L’equip Vilabots de Sant Pere de Vilamajor
va ser el vencedor de la cinquena edició del
torneig FIRST Lego League (FLL) que es va
disputar el 18 de febrer a la Facultat de
Ciències i Tecnologia.

La UVic-UCC ha obtingut una patent que
protegeix el procés de producció d’un bioestimulant del creixement vegetal elaborat
a partir de microorganismes bacterians no
perillosos.
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CAMPUS
El Patronat de la FUBalmes
va aprovar la liquidació del
pressupost del curs passat
amb superàvit

Comencen els actes de commemoració
del vintè aniversari de la UVic-UCC

Reunió plenària del Patronat de la FUBalmes.
La conferència del Dr. Bonaventura Clotet “Erradicar la sida ara és possible”, que va tenir lloc el 28 de
febrer, va marca l’inici dels actes de commemoració del vintè aniversari de la UVic-UCC.

El Patronat de la Fundació Universitària
Balmes (FUBalmes) va aprovar l’1 de
desembre la liquidació del pressupost
del curs 2015-2016. Era el tancament
definitiu dels comptes del curs passat
que han registrat un lleuger superàvit.
Els ingressos finals d’aquest pressupost
van ser de 34.970.720 euros i la despesa
es va situar en 34.787.355 euros.
En la mateixa reunió del Patronat es va
presentar la proposta de pressupost
definitiu de l’exercici 2016-2017. Aquests
comptes preveuen uns ingressos de
36.867.525 euros, quasi 1,9 milions més
que el curs passat i unes despeses de
36.755.789 euros, quasi 2 milions d’euros més respecte a les del curs 20152016. El superàvit previst és de 111.736
euros i les inversions que s’hi comptabilitzen ascendeixen a 1.843.441 euros,
310.974 euros corresponen a l’àrea TIC i
1.482.537 euros a l’àrea d’infraestructures i serveis generals.
Segons el director general de la FUBalmes, Joan Turró, aquests comptes
“busquen l’equilibri, no el romanent,
i aquesta és una cultura que volem
consolidar”.
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El dia 21 de maig de 1997 el Parlament
de Catalunya aprovava per unanimitat
de tots els grups parlamentaris la Llei de
reconeixement de la Universitat de Vic.
Vint anys després, la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya —amb
nom compost arran de la federació amb
la Fundació Universitària del Bages—,
ho celebra amb un conjunt d’actes acadèmics, culturals i de rememoració històrica
que es desenvolupen durant aquest curs
acadèmic 2016-2017.
Entre els actes detacats, el 30 de març
se celebra la taula rodona “Reptes de
futur de la Universitat”, amb els quatre
rectors que la Universitat ha tingut fins
ara, Ricard Torrents (1997-2002), David

Serrat (2002-2006), Assumpta Fargas
(2006-2010) i Jordi Montaña (2010-fins
avui). El 21 de maig tindrà lloc l’acte
acadèmic central amb una conferència
de Francesc Xavier Grau, exrector de la
Universitat Rovira i Virgili sobre “Universitat i desenvolupament territorial”.
A l’espai UVic-UCC Barcelona inaugurat aquest curs, hi té lloc el cicle de
conferències “Salut i societat. 7 visions”,
amb vuit experts en diversos àmbit de la
salut i la seva relació amb l’ambit social:
Marina Geli, Jordi Varela, Francesc
García Cuyàs, Salvador Simó, Xavier
Gómez Batiste, Carlota Riera i Òscar
Dalmau i Bonaventura Clotet.

La UVic-UCC entre les universitats més
respectuoses amb el medi ambient
La UVic-UCC és el quart centre universitari català més respectuós amb
el medi ambient. La dada es desprèn
del rànquing mundial UI Greenmetric
Ranking, que analitza el compromís de
les universitats amb el desenvolupament
d’una infraestructura sostenible. D’acord
amb aquest llistat, la UVic-UCC també
ocupa el catorzè lloc d’entre el total de
27 universitats analitzades a tot l’Estat
espanyol.
A nivell internacional, la UVic-UCC es
troba a la posició 191, just al centre d’un
rànquing que ha analitzat 516 universitats
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de 65 països. Aquesta situació suposa una
millora de la Universitat en el rànquing,
ja que l’any passat el mateix baròmetre
va situar-la a la posició 209 d’un total de
400 centres analitzats.
L’UI Greenmetric Ranking està elaborat per la Universitat d’Indonèsia i mesura sis indicadors principals: l’energia,
el canvi climàtic, el medi ambient, els
residus, l’aigua i el transport. El rànquing
ha valorat de manera especialment positiva la gestió dels residus i de la despesa
energètica de la UVic-UCC.

CAMPUS

La UVic-UCC obre seu a Barcelona per
acollir l'oferta de formació contínua

Andreu Mas-Colell formarà part del Consell de
Mecenatge de la FUBalmes

Andreu Mas-Colell durant la inauguració de l’Espai UVic-UCC Barcelona.
Albet Pérez, secretari del Consell Escolar de l'Ajuntament de Barcelona, Anna Erra, alcaldessa de Vic; Jordi
Montaña, rector; Andreu Mas-Colell, ponent; Valentí Junyent, alcalde de Manresa, i Mercè Jou, secretària
general del Consell Interuniversitari de Catalunya.

La UVic-UCC va inaugurar el 14 de
febrer el seu espai docent a Barcelona.
Ho va fer amb una conferència de l’economista i exconseller de la Generalitat
de Catalunya, Andreu Mas-Colell, que
va pronunciar la ponència “Reflexions
sobre el futur de l’educació superior”.
Mas-Colell es va referir a la UVic-UCC
dient que “el seu model de governança
facilita la internacionalització dels estudis universitaris, fet que és un repte,
sobretot per les universitats privades”.￼
Segons Mas-Colell el futur de l’educació
superior passarà per trobar l’equilibri
entre una major incidència de les Tecnologies de la Informació i el Coneixement
(TIC) que substitueixen progressivament
les classes magistrals i el reforç d’aquestes amb aules presencials en format de
seminari, “perquè res pot substituir
el contacte personal entre alumne i
professor”. El ponent també va afirmar
que “la diferència entre la formació reglada i la formació permanent tendirà
a desaparèixer”, a causa de l’increment
considerable de la necessitat formativa
constant dels llocs de treball.
L’acte el va presidir el rector Jordi
Montaña, que va dir que la seu de Barcelona reforça el model d’“universitat
territorial” pel qual aposta la UVic-UCC
i va definir el nou espai com “un centre
de comunicació, de formació i de relació
personal i, simbòlicament, un punt de
trobada entre la xarxa de ciutats universitàries de la Catalunya central, és a dir
la ciutat territori, i la capital del país”.

Segons el rector, les instal·lacions que ara
s’han inaugurat satisfan les necessitats
actuals i “tenen possibilitats d’ampliació
sense gaires complicacions en cas que es
facin petites”.
Activitat acadèmica i conferències
La nova seu de la UVic-UCC a Barcelona està ubicada al número 123 de la
Via Augusta, i és un equipament pensat
per acollir les propostes de formació
contínua que la Universitat ofereix a la
capital catalana, principalment classes
de màster i de postgrau, cursos per a
estudiants estrangers així com actes institucionals, conferències i xerrades. Fins
ara la UVic-UCC comptava a Barcelona
amb una petita oficina més orientada
a l’atenció personal que a la docència.
Amb la nova instal·lació, la Universitat
centralitza en un sol espai totes les propostes formatives que fins ara impartia
a diferents punts de la ciutat.
Després de la inauguració, una de les
primeres activitats que hi tenen lloc és
el cicle de conferències “Salut i societat,
7 visions”, que imparteixen ponents
de reconegut prestigi internacional
a l’entorn de l’atenció en la salut i les
persones. El cicle va començar el 23 de
febrer amb una conferència sobre la
integració dels àmbits sanitari i social a
càrrec de Marina Geli, coordinadora del
Centre d’Estudis Sanitaris i Socials de
la UVic-UCC i s’allargarà fins el juliol.

El Patronat de la Fundació Universitària
Balmes va aprovar pel desembre la
composició del Consell de Mecenatge
i va nomenar l’exconseller d’Economia
i Coneixement, Andreu Mas-Colell,
membre d’aquest nou organisme que
serà presidit pel patró de la FUBalmes
i president i conseller delegat de La
Farga, Oriol Guixà. El Patronat de la
FUBalmes, entitat titular de la UVic-UCC,
també va aprovar la resta de membres
que integraran el Consell. Es tracta del
notari Lluís Jou, del metge i expresident
del Col·legi de Metges de Barcelona
Miquel Vilardell, i de l’administrador
del grup d’assegurances Santasusana
Francesc Santasusana. El Patronat
també va acceptar que al Consell s’hi
puguin incorporar fins a tres membres
més en un termini breu de temps.
El Consell de Mecenatge el formen
persones físiques o jurídiques
designades pel Patronat entre persones
de prestigi reconegut de la societat
civil o d’institucions i empreses amb
l’objectiu de promoure i fomentar el
mecenatge privat en les activitats de
la Universitat. Des de la FUBalmes
també es va tenir en compte que els
membres del Consell representin els
àmbits empresarial, acadèmic i de la
societat civil i que aportin el seu prestigi
personal i professional als objectius de
la Universitat de Vic – Universitat Central
de Catalunya.
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Sílvia Mas, nova vicerectora
del Campus Manresa

El Patronat de la FUBalmes va aprovar el
nomenament de la Dra. Sílvia Mas, degana de la Facultat de Ciències Socials
d’UManresa, nova vicerectora del Campus Manresa en substitució de Valentí
Martínez.
El ple també va aprovar que la nova directora de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic-UCC sigui la Dra.
M. Àngels Verdaguer, i que els professors
Dr. Ramon Pinyol i Dra. M. Carme Sanmartí passin a ser professors emèrits de
la Universitat.
El Ple del Patronat també va nomenar
Sergi Domínguez nou patró representant
del personal d’Administració i Serveis
en substitució de Carme Comas, i Antoni
Trasobares, nou director del Consorci
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Traspàs de Joan Contijoch,
membre del Consell
Consultiu de la UVic-UCC
Joan Contijoch, membre del Consell
Consultiu de la FUB/UVic-UCC des de la
seva fundació l’any 2011, va morir el 7 de
febrer. Nascut l’any 1946 a Manlleu, va ser
el continuador d’una nissaga d’impressors
–Tipografia Manlleuenca des de 1919
i Gràfiques Manlleu des de 1940. L’any
2003 va ser nomenat vicepresident primer
de Caixa de Manlleu i president l’any
2005. Va formar part del Patronat de la
Fundació Antigues Caixes Catalanes i va
ser president de la Fundació Antiga Caixa
Manlleu durant tres anys. L’any passat en
va ser nomenat president d’honor.
Va ser membre del grup fundador del
setmanari Manlleu Publicació (1977-1996).
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L’equip Vilabots de Sant Pere de
Vilamajor guanya la cinquena edició de
la FIRST Lego League de la UVic-UCC

Equip Vilabots de Sant Pere de Vilamajor, guanyador de la FIRST Lego League de la UVic-UCC.

L’equip Vilabots de Sant Pere de Vilamajor va ser el vencedor de la cinquena
edició del torneig FIRST Lego League
(FLL) que es va disputar el 18 de febrer a la
Facultat de Ciències i Tecnologia (UST)
de la UVic-UCC. Els segons classificats
va ser els 10Power de l’escola Casals
Gràcia de Manlleu, i els tercers els Team
Sure de la Miranda Global Quality School
de Sant Just Desvern.
En la competició es van atorgar tretze
premis més, que es van emportar els
següents equips: SMT Robotitzats de
Vic, premi a l’Entrenador; Els Amics
del Lego de Centelles, premi a les Joves
Promeses; Nazaret Àrea 7 de Badalona,

premi a l’Emprenedoria; VedruLegoBots, d’Artés, premi al Disseny Mecànic;
RoboGurb, de Gurb, premi a la Programació; Andimals, d’Encamps (Andorra),
premi a l’Estratègia i a la Innovació;
EVT-Team, de Tona, premi a la Investigació; Coloms Vedruna, d’Artés, premi
a la Solució Innovadora; Flashrobots, de
Sallent, premi a la Presentació; Animatronix, de Vic, premi al Treball en Equip;
GrevoLego2, de Barcelona, premi a la
Inspiració; i INS Lacetània, de Manresa,
premi a la Cortesia Professional. A més,
el jurat ha escollit l’equip EVT-Team de
Tona com el que millor ha defensat el
seu projecte científic.

La UVic-UCC és la universitat privada
més transparent de l’Estat espanyol
La UVic-UCC és la universitat privada més transparent de l’Estat espanyol. A més, és a la segona posició del
rànquing global, que inclou tots els
centres, independentment de si són de
titularitat pública o no. La llista, publicada per la Fundación Compromiso y
Transparencia, s’ha elaborat amb dades del 2015 i la UVic-UCC escala deu
posicions respecte l’any anterior.
De fet, la UVic-UCC és l’únic centre privat que compleix amb 25 dels 26
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indicadors que el rànquing avalua, un
balanç global que l’ha situat en el grup
d’universitats plenament transparents.
La Universitat destaca especialment
en l’àrea d’informació econòmica, en
general una de les més opaques, i és
l’únic centre privat que publica la totalitat de les dades sol·licitades, com els
indicadors sobre ocupabilitat. L’informe també destaca que la UVic-UCC
és una de les poques universitats privades amb portal de la transparència.

CAMPUS

Dos exestudiants de Biotecnologia
patenten un bioestimulant vegetal

Convenis amb les clíniques
Puigvert i Corachán

Josep Arimany, delegat per als estudis de Medicina a Vic; Jordi Montanya, rector; Joan Sancho,
president de la Clínica Corachan, i Bartolomé
Martínez, conseller delegat.

Marta Cullell, professora de Biociències de la UVic.

La UVic-UCC ha obtingut una patent
que protegeix el procés de producció d’un
bioestimulant del creixement vegetal
elaborat a partir de microorganismes
bacterians no perillosos que han millorat
el creixement d’algunes plantes en un
30%. La patent és propietat a parts iguals
de la Fundació Universitària Balmes,
entitat titular de la UVic-UCC, i de dos
exestudiants de la Universitat, Verónica
Mosquera, del Grau de Biotecnologia,
i Rubén Hidalgo, del Grau de Ciències
Ambientals, que van desenvolupar el
projecte en el marc dels seus Treballs
Finals de Grau. Els dos exestudiants en
comparteixen l’autoria amb la professora
Marta Cullell, que els va tutoritzar.
El bioestimulant s’aplica a través de
l’aigua de reg i augmenta el creixement

de les plantes en percentatges que poden
arribar al 30% en alguns casos. Aquest
efecte s’aconsegueix gràcies a la simbiosi
que s’estableix entre l’arrel de la planta i
el bacteri que s’hi adhereix, que es proporcionen respectivament nutrients que
altrament obtindrien en menor quantitat.
El valor diferencial de la patent rau en
l’avantatge econòmic i ecològic que representa la utilització de residus biològics
industrials en el procés d’elaboració del
bioestimulant.
La idea inicial del projecte que ha derivat en la patent la van tenir els estudiants
en el marc de l’assignatura optativa de
Biotecnologia i de Ciències Ambientals "Creació de bioempreses", i la van
aprofundir a l’Startup Programme de la
Unitat d’Emprenedoria de la UVic-UCC.

Projecte de cooperació per millorar la
gestió dels residus a Bolívia
Des del febrer de 2015, el Centre Tecnològic BETA ha treballat en un projecte de cooperació al desenvolupament per millorar la gestió dels residus
a Bolívia. Es tracta d’un encàrrec de
l’Agència de Residus de Catalunya,
que es va enllestir i presentar pel novembre, i que s’ha centrat a establir les
directrius que aquest país sud-americà
hauria de seguir per implementar una
estratègia de Responsabilitat Estesa al
Productor (REP).
En el cas de Bolívia, l’estudi elaborat
pel CT BETA va fer primer una diag-

nosi de l’estat actual de la gestió dels
residus en aquest país i va revisar les
estratègies internacionals existents en
matèria de REP abans de redactar unes
directrius per al seu desplegament.
L’informe ha treballat, entre altres, en
l’obtenció de dades oficials sobre productes al mercat, volums de generació
de residus i ubicació i capacitat de les
instal·lacions i plantes de tractament
de residus a Bolívia. Com a conclusió
recomana iniciar l’elaboració de plans
sectorials per tipologia de residus com
a pas previ per desplegar la REP.

El rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña,
i el comissionat de la Fundació
Universitària Balmes per als estudis de
Medicina, Josep Arimany, van signar el
17 de gener un conveni de col·laboració
amb el president de la Clínica Corachan,
Joan Sancho, i el seu conseller delegat,
Bartolomé Martínez. L’acord és un pas
més en la voluntat de la Universitat
de teixir aliances amb les institucions
sanitàries de referència, ja que té previst
posar en marxa el grau de Medicina el
curs vinent.
En aquesta mateixa línia, pel desembre
la UVic-UCC també va signar un conveni
amb la Fundació Puigvert per promoure
la recerca i la innovació en el camp de la
salut.

Sergio Ponsá, membre
del nou grup d’experts en
sistemes de tractament de
dejeccions ramaderes del
Departament d’Agricultura
El director del Centre Tecnològic BETA,
Sergio Ponsá, forma part del nou grup
d’experts en sistemes de tractament de
dejeccions ramaderes que novembre va
constituir el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de
la Generalitat de Catalunya. El grup
l’integren especialistes de l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA), la Universitat Politècnica de
Catalunya, la Universitat de Lleida,
l’Agència de Residus de Catalunya,
el mateix Departament, i experts
independents.
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La UVic-UCC dona els beneficis de la loteria de Nadal a
l’associació Tapís

La UVic, coorganitzadora del Màster
interuniversitari per a la millora de la
formació dels mestres

Els membres de l’Associació Tapís Josep Freixa,
Antoni Cumeras i Casimir Ros amb el rector Jordi
Montaña, al centre.

El rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña,
va lliurar en nom de tota la comunitat
universitària, els 3.745 euros de benefici
de la loteria de Nadal a l’associació
Tapís. L’associació Tapís, que l’any
passat va celebrar els 30 anys, és una
entitat sense ànim de lucre que treballa
per fer front a les necessitats de joves
en condicions de risc psicosocial.
Actualment l’entitat també dona
resposta formativa a persones de
la comarca d’Osona que pateixen
dificultats derivades de l’exclusió
sociolaboral.

Eduard Vallory presenta el
projecte Escola Nova 21
L’analista social, expert en la gestió del
canvi i membre del Consell Consultiu
de la FUB/UVic-UCC, Eduard Vallory,
va presentar l’1 de febrer als futurs
mestres i al professorat de la Facultat
d’Educació, Traducció i Ciències
Humanes el projecte Escola Nova
21, que es proposa impulsar un canvi
qualitatiu a tot el sistema educatiu de
Catalunya.
Segons va explicar Vallory, el sistema
actual d’ensenyament basat en la
transmissió de coneixements unilateral
s’ha demostrat ineficaç després
de cent anys d’universalització de
l’educació. “Volem formar mestres per
a l’escola que tenim o per a l’escola
que volem?” es va preguntar Vallory,
que aposta decididament per un model
educatiu més centrat en l’infant i en
el desenvolupament de competències
transversals.
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Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC; Meritxell Ruiz, consellera d’Ensenyament; Jordi Baiget, conseller
d’Empresa i Coneixement, i Josep A. Planell, rector de la UOC.

La Generalitat va presentar el 10 de
febrer a Vic el Màster interuniversitari
en Millora dels ensenyaments d’educació infantil i primària, una formació
impartida per la UVic-UCC i la UOC.
La presentació va anar a càrrec dels consellers d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, i
d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget,
i dels rectors de la UVic-UCC i la UOC,
Jordi Montaña i Josep A. Planell.
El Màster comença de forma pilot
amb dues edicions i 50 participants en
cadascuna. Els mestres participants són
docents en actiu de centres educatius de
titularitat pública de la Catalunya Central. El principal objectiu del programa
és millorar les competències docents i els
coneixements dels mestres, i afavorir la
innovació educativa per tal que tinguin

incidència final en el centre i en els
aprenentatges dels alumnes.
El Màster defineix les competències
dels mestres i els ofereix eines per fer
possible el desenvolupament del currículum competencial, i estableix com ha
de ser la formació universitària per donar
resposta al desenvolupament d’aquestes
competències.
Els àmbits competencials inclosos al
programa són, entre altres: competència
matemàtica, comunicativa, lingüística
i audiovisual, d’autonomia, emocional,
social i ciutadana, o artística i cultural.
Els participants també hauran de dissenyar i gestionar projectes educatius,
fer pràctiques externes i un treball final
d’intervenció de millora educativa.

El projecte de l’Ecomuseu del Blat es
constitueix com a Xarxa de Patrimoni Rural
El 7 de febrer es va signar l’acta fundacional de l’associació Xarxa de Patrimoni Rural. Ecomuseu del Blat, una
associació sense ànim de lucre nascuda
per iniciativa d’un conjunt d’institucions, entitats i persones que vetllen per
la recuperació, l’estudi, la conservació i
la difusió del patrimoni rural, sigui material o immaterial.
L’associació vol generar, difondre i
consolidar projectes que vetllin per
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la memòria del patrimoni rural i que
contribueixin al desenvolupament sostenible del territori. “Som conscients
de la vàlua de compartir projectes en
xarxa que relacionin iniciatives a escala
local amb projectes d’un abast territorial més ampli”, afirmava el secretari de
l’associació, Dr. Santi Ponce, professor
de la UVic-UCC, fent referència a una
de les missions que tindrà l’associació.

CAMPUS

Ramon Pujol serà el primer degà de la
Facultat de Medicina de la UVic-UCC

Ramon Pujol, degà de la Facultat de Medicina, i Joan Guanyabens, director general de la Fundació d’Estudis Superiors de Ciències de la Salut.

Ramon Pujol, doctor en Medicina i especialista en Medicina Interna, va ser
nomenat degà de la Facultat de Medicina pel Patronat de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut
(FESS), l’entitat titular de la Facultat,
a proposta del rector de la UVic-UCC,
Jordi Montaña. Pujol compta amb una
àmplia trajectòria en l’exercici de la medicina, la docència mèdica, la recerca i la
gestió sanitària, i amb el seu perfil dotarà
la Facultat d’experiència en el procés de
posada en funcionament del projecte.

La Fundació d’Estudis Superiors en
Ciències de la Salut també va escollir
Joan Guanyabens per ocupar el càrrec de director general. Llicenciat en
Medicina i Cirurgia per la UB i màster
en Gestió Hospitalària per ESADE, la
trajectòria professional de Guanyabens
ha estat relacionada amb l’ús i l’aplicació
de les tecnologies de la informació i
la comunicació per innovar en l’àmbit
sanitari, tant en el sector públic com en
l’empresa privada.

Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA CX
donen trenta ajuts a estudiants de la UVic
El desembre de 2016 es van lliurar les
Beques FACM i BBVA CX per a programes d’estudis a l’estranger. En total
es van destinar 19.500 euros en ajuts a
la mobilitat. Una part d’aquests ajuts,
15.000 euros, són per a 24 estudiants
de grau i un de doctorat que s’acullen a
programes de mobilitat d’estudi i pràctiques. Els altres 4.500, bequen cinc

estudiants de grau que enguany participaran en un programa de cooperació
internacional amb destí a Nicaragua
o Camerun, per als estudiants de la
Facultat de Ciències de la Salut; o bé
a Guatemala, Nepal i Marroc, per als
estudiants de la Facultat d’Educació,
Traducció i Ciències Humanes.

El professor Bernard Aucouturier participa a la tercera
Jornada de Psicomotricitat

El professor Bernard Aucouturier, creador del concepte de pràctica psicomotriu
aplicada a l’educació, va obrir el 25 de
febrer la tercera Jornada de Psicomotricitat de la UVic-UCC.
Aucouturier va oferir la conferència inau
gural, que es va desenvolupar al llarg
de tot el matí i que es va convertir en un
espai de reflexió sobre el futur de l’educació. Més de 200 professionals i estudiants del camp de l’ensenyament van
seguir la seva xerrada i van participar als
tallers que es van dur a terme a la Facultat de Ciències i Tecnologia.

La UVic-UCC col·labora amb
la Poltava V.G. Korolenko
National Pedagogical
University d’Ucraïna
La UVic-UCC ha donat suport a l’organització de la 1st Ukrainian Students’
Scientific-Practical Conference, que va
tenir lloc a la ciutat de Poltava els dies 21
i 22 de febrer de 2017.
D’una banda, l’alumne Nil Freixa Parareda, del Grau de Mestre de Primària, hi
va presentar la comunicació Innovation
in teaching and learning past tenses in
foreign languages: links between theory
and practice in a globalized world. D’altra
banda, els professors Llorenç Comajoan
i Núria Medina, i la professora Núria
Camps, van presentar la comunicació
Academic writing in an EAP course in
Education at the University of Vic: opportunities and challenges en el seminari
“The basics of English academic writing”
organitzat en el marc del mateix congrés.
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CAMPUS

Imatge de la comunitat universitària de la UVic-UCC presa amb motiu de
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CAMPUS

la celebració del 20è aniversari de la recuperació de la Universitat de Vic
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CAMPUS

Lliçó de jubilació de la
Dra. Carme Sanmartí

La UVic-UCC ocupa la quarta posició
en el rànquing de reputació online
de les universitats catalanes

Pilar Godayol, Carme Sanmartí i Eduard Ramírez.

La Dra. Carme Sanmartí va llegir la lliçó
de jubilació “Correspondència femenina
1870-1939” en un acte presidit pel degà
de la Facultat d’Educació, Traducció i
Ciències Humanes, Eduard Ramírez el 15
de novembre de 2016. Sanmartí va estar
acompanyada pels professors i investigadors Marcos Cànovas i Pilar Godayol
que li van fer l’encomi.
Marcos Cànovas va destacar l’entusiasme amb què l’homenatjada ha viscut la
professió docent des que va començar a
impartir classes l’any 1978. Segons Cànovas, “la seva capacitat de comunicació
i d’empatia, juntament amb un domini
profund de les estratègies docents,
feien possible un entorn d’aprenentatge
ideal”. En l’àmbit de la gestió, Cànovas va
qualificar de brillant l’aportació que Sanmartí ha fet a la UVic, des dels diferents
càrrecs que ha desenvolupat durant els
vint-i-un anys de servei a la institució.
Pilar Godayol va explicar els orígens intel·
lectuals de Sanmartí. Nascuda en ple
règim franquista, va dir Godayol “és simbòlicament filla de les dones silencioses
i silenciades, a qui ensenyaven a viure i
resistir en temps adversos”.
Com a historiadora, Godayol va destacar-ne l’“obsessió gloriosa” per recuperar de l’oblit la memòria femenina per tal
de construir una genealogia femenina
catalana. Va explicar les seves aportacions en el marc del grup de recerca GETLIHC i el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona, avui convertit en el Centre
d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere.
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Segons l’estudi que ha fet públic la
consultoria de comunicació Sibilare, la
UVic-UCC se situa en quarta posició
pel que fa a notorietat a les xarxes socials, només per sota de la UB, la UAB i
la UPF. La UVic-UCC demostra doncs
el seu potencial en la comunicació online, tenint en compte que per nombre
d’alumnes, ocupa la desena posició.
L’estudi també conclou que la UVicUCC és la tercera en nombre total de
mencions a la xarxa (34.187), la que més
utilitza el català (en un 75% de les converses) i ocupa la novena posició pel
que fa a la seva presència en mitjans
de comunicació online. Segon Sibilare,

“les universitats petites, com la UVicUCC, tenen a les xarxes un percentatge molt superior a la cobertura que reben dels mitjans convencionals”.
En general es detecten diferències força notables entre el nombre de
seguidors dels comptes oficials de
les universitats a Twitter i el nombre
d’usuaris que participen en la conversa digital. La UVic-UCC, juntament
amb la UB, són els centres on la relació
entre usuaris i seguidors és més proporcionada, “la qual cosa demostra que
la institució disposa d’un canal viu de
relació amb el seu públic”.

Mel Ainscow parla d’aprenentatge cooperatiu
i educació inclusiva a la UVic
El professor emèrit de la University of
Manchester, Mel Ainscow, un dels referents mundials de l’educació inclusiva,
va ser els dies 27 i 28 de gener a la UVic
per participar en un seminari del projecte de recerca “Claus per al desenvolupament de l’aprenentatge cooperatiu
com a eina per a la cohesió, la inclusió i
l’equitat”, liderat pel Grup de Recerca
en Atenció a la Diversitat (GRAD).
A més dels 22 membres que treballen
en el projecte, al seminari hi van participar assessors dels centres de Galícia, País Basc, Aragó, Illes Balears i
Catalunya, a més de professors de les
universitats del País Basc, Illes Balears, UVic-UCC i altres membres de la
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Xarxa Khleidon per a l’Aprenentatge
Cooperatiu.
El seu investigador principal, José
Ramón Lago, va presentar el projecte
i la professora Mila Naranjo la primera part de la recerca. Després es va fer
una anàlisi de la fase pilot, en la qual
van participar tres centres de Galícia,
sis del País Basc, tres d’Aragó, tres de
Catalunya i tres de les Illes Balears.
El Dr. Ainscow va fer una presentació
dels instruments que es fan servir en
investigacions sobre inclusió realitzades a Manchester i Austràlia, per analitzar la “línia de canvi” en el centres i
per incorporar-les en el Projecte del
GRAD.

CAMPUS

Inaugurat el nou laboratori d’Anàlisi de
l’esport per als estudis de CAFE

Lliçó de jubilació del
Dr. Ramon Pinyol i Torrents

M. Àngels Verdaguer, Ramon Pinyol, Eduard Ramírez i Pere Quer.

Un moment de l’acte d’inauguració del laboratori d’anàlisi de l’esport situat al Centre d’Estudis en Esport i
Activitat Física.

La UVic-UCC va inaugurar el 23 de novembre el seu nou laboratori d’Anàlisi
de l’esport, ubicat al Centre d’Estudis
en Esport i Activitat Física (CEEAF)
amb una conferència de Xesco Espar.
El laboratori consta d’ordinadors d’altes
prestacions i una pantalla tàctil equipada
amb la versió professional del software
Eric Sports, un programa de referència
d’anàlisi del rendiment esportiu, utilitzat
pels equips d’handbol, futbol sala i hoquei del FC Barcelona, així com l’equip
de waterpolo femení del CN Sabadell,
entre d’altres.
Amb aquest equipament, la UVic-UCC

es converteix en la primera universitat
catalana que incorpora l’anàlisi de dades
al pla docent de CAFE (Ciències de
l’Activitat Física i de l’Esport) i a la seva
activitat investigadora. “Som i volem ser
pioners en l’anàlisi de l’esport en l’àmbit
acadèmic, i estem convençuts que tenim
molt de camp per recórrer”, va afirmar en
el transcurs de la inauguració el director
del CEEAF, Javier Peña. Segons Peña,
tan important és “dotar els futurs professionals d’uns coneixements i recursos
molt valorats en un mercat laboral que
cada vegada els demanda més, com apostar per la recerca en l’anàlisi de l’esport”.

L’ajuntament i les entitats de Manlleu
visiten les instal·lacions de la UVic

Amb l’objectiu de compartir projectes
i crear sinergies institucionals, el 30 de
novembre va tenir lloc una nova trobada FEM UVic-UCC Territori, amb

Manlleu com a ciutat convidada. Una
delegació formada per representants
del teixit social, econòmic i polític
de Manlleu, encapçalada per l’alcalde Àlex Garrido i altres membres del
consistori, va poder visitar les instal·
lacions de la Universitat i compartir
els principals projectes que en aquests
moments la institució té en marxa. La
Fundació Universitària Balmes (FUB)
organitza aquestes trobades per estrènyer lligams amb totes les ciutats que
tenen representació en el seu patronat.
Àlex Garrido és membre del Patronat
de la FUB i del Consell d’administració
de Creacció.

Ramon Pinyol i Torrents va pronunciar
el 18 de gener la seva lliçó de jubilació
“La literatura popular: comentaris i
algunes reivindicacions”. L’encomi va
anar a càrrec dels doctors Pere Quer i M.
Àngels Verdaguer. El primer va destacarne la vocació docent com a professor
d’Institut a Esparreguera. Del seu pas
per la UVic en va subratllar la voluntat
de contribuir a consolidar el projecte
universitari de Vic des dels càrrecs de
gestió que va desenvolupar, com a cap
d’estudis, vicerector o director de la
Càtedra Verdaguer.
Àngels Verdaguer va explicar com
ha excel·lit com a investigador de
l’obra i la figura de Jacint Verdaguer
i com a investigador de la història de
la traducció i la recepció literària a
Catalunya. Del vessant verdaguerià
va destacar-ne la participació en la
redacció de l’Anuari Verdaguer i la
creació de la Societat Verdaguer,
des d’on ha promogut els Col·loquis
Verdaguer i l’Obra Completa. En
història de la traducció, Pinyol hi ha
fet aportacions novedoses que són de
referència.
Ramon Pinyol va dedicar la lliçó a la
importància de la literatura popular “una
de les poques coses que encara no he
pogut explicar mai a classe”. Amb un
discurs farcit d’exemples de diversos
gèneres populars a Catalunya, Pinyol
va reivindicar la cultura i la literatura
populars com a “indispensables per a la
supervivència de la llengua catalana”.
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RECERCA

Sport Performance Analysis Research Group
aplicades per a la millora del rendiment esportiu. A mode d’exemple,
actualment s’estan portant a terme
recerques relacionades amb el control
de càrrega i lesionabilitat amb equips
esportius d’alt nivell, també es fan estudis relacionats amb el lideratge i la
cohesió dels equips esportius i s’està
intentant identificar la importància
relativa per al rendiment d’algunes
variables condicionals, fisiològiques i
biomecàniques en esports individuals
i col·lectius.
Rendiment esportiu dels estudis de
CAFE

Els membres del Grup. D’esquerra dreta: Javier Peña, Martí Casals, Ernest Baiget, Jordi Coma, José Luis
López, Antoni Caparrós, Francesc Marín, Albert Altarriba i Xantal Borràs.

L’Sport Performance Analysis Research Group és un grup de recerca
vinculat als estudis de Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport (CAFE)
i reconegut com a emergent per la
Generalitat de Catalunya (2014 SGR
621). Els seus principals objectius són
analitzar els diferents paràmetres que
influencien el rendiment esportiu i
determinar l’eficàcia de mètodes, mitjans i sistemes d’entrenament i prevenció de lesions per incrementar el
rendiment esportiu.

tres perfils com poden ser un metge
de l’esport o un especialista en bioestadística. Del perfil dels membres del
grup SPARG cal destacar que bona
part dels investigadors tenen un contacte directe amb l’entrenament i la
competició esportiva i experiència
com a entrenadors i preparadors físics en diferents esports individuals i
col·lectius, fins i tot amb esportistes
d’alt nivell internacional, medallistes
olímpics, campions del món o plusmarquistes mundials.

Membres del Grup

Principals accions de recerca

El grup està format fonamentalment
per doctors en Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport especialitzats en l’àmbit de coneixement de l’entrenament
esportiu, la biomecànica i la fisiologia
de l’esport, no obstant això, i degut a
la necessitat d’observar l’esport des
d’una perspectiva transversal, també
en formen part investigadors amb al-

Les principals accions de recerca del
grup són portar a terme anàlisis biomecàniques, fisiològiques, tècniques,
tàctiques i condicionals en situacions d’entrenament i de competició.
També és un àmbit prioritari del Grup
la innovació en la preparació física, les
noves tendències en l’entrenament
esportiu, i les últimes tecnologies
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A banda dels objectius científics principals i propis de l’SPARG de generar recerca d’excel·lència en esport a
Catalunya, la internacionalització i la
transferència de coneixement, aquest
grup també té com a objectiu potenciar la línia de rendiment esportiu dels
estudis de CAFE i tenir presència en
màsters vinculats a la línia de recerca
del Grup. En aquest sentit pretén ser
un referent de recerca per als alumnes
de l’àmbit de l’entrenament esportiu
i donar un ús adequat al laboratori de
l’esforç situat al Centre d’Estudis en
Esport i Activitat Física (CEEAF).
El laboratori de l’esforç
El nou laboratori de l’esforç, el grup
SPARG i el CEEAF com a entitat coordinadora presten serveis i assessoraments relacionats amb l’entrenament
esportiu a diferents clubs i esportistes
tant d’àmbit nacional com internacional. També és un àmbit prioritari del
Grup constituir aliances estratègiques
amb entitats esportives. En aquesta
línia ha establert convenis amb federacions esportives per col·laborar en la
generació de nou coneixement i en la
recerca específica i aplicada.

RECERCA

El Centre Tecnològic BETA lidera un projecte europeu Interreg Mediterranean

Els membres del projecte Interreg Mediterranean SYNGGI al Centre Tecnològic BETA.

La UVic-UCC va reunir la primera setmana de març tots els socis del projecte
europeu SYNGGI (Synergies for Green
Growth Initiative), finançat pel programa Interreg Mediterranean, que lidera
i coordina el Centre Tecnològic BETA.
SYNGGI té com a objectiu donar suport
als projectes modulars de la branca green
growth del programa Interreg Mediterranean, és a dir, actuar de coordinador,
construir una comunitat en xarxa, avaluar
i capitalitzar els resultats obtinguts i trobar sinergies entre projectes.  ￼
La primera part de la trobada va aglutinar diverses reunions de coordinació entre els cinc socis del SYNGGI: a banda

del CT BETA, el projecte l’integren la
University Consortium for Industrial
and Managerial Economics (Itàlia), el
Regional Council of Durres (Albània), la
consultoria Dynamic Vision PC (Grècia)
i la Fondazione Ecosistemi (Itàlia).
La segona part va obrir-se als partners
dels sis projectes modulars que ja s’han integrat al SYNGGI, tots en els àmbits de
la indústria agroalimentària, el green manufacturing o la sostenibilitat energètica.
En total, es va comptar amb una trentena
de persones de set països de l’arc mediterrani europeu, entre les quals la representant del Joint Secretariat de l’Interreg
Mediterranean, Maria Groueva.

Vuit investigadors de la UVic-UCC, entre els
primers 5.000 científics de l’Estat amb més
citacions a Google Scholar
Diversos professors i investigadors de
la UVic-UCC, o vinculats a la institució, formen part del quart Rànquing de
Científics a les institucions espanyoles
a partir de les citacions aparegudes als
perfils públics de Google Scholar.
Entre els investigadors vinculats a
la UVic-UCC, el més ben posicionat
és el director de la càtedra de la Sida i
Malalties Relacionades, Bonaventura
Clotet (posició 28), amb un índex h de
90 i amb 36.355 referències indexades.
Altres membres de la càtedra que hi figuren: Christian Brander (posició 67),
Javier Martínez Picado (555), Roger

Paredes (849) i Julià Blanco (1.084).
El vicerector de Recerca i Professorat, Jordi Villà, es troba al lloc 2.576
del rànquing, seguit per Lluís Agulló al
3.215 i per la professora d’investigació
ICREA Sandra Brucet al 3.969. Més
avall trobem la catedràtica i doctora
en Matemàtiques Malu Calle, a la posició 7.607, la directora de la càtedra
d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris
Marta Guadalupe Rivera, al lloc 8.010,
i el professor i investigador de la línia
de recerca en Ecologia Aquàtica del
CT Beta - Xarxa Tecnio, Lluís Benejam, al 8.311.

Convocada la 10a Beca
Segimon Serrallonga
d’ampliació d’estudis a
l’estranger

L’Ajuntament de Torelló ha convocat la
desena edició de la beca Segimon Serrallonga d’ampliació d’estudis en universitats estrangeres per al curs acadèmic
2017-2018, que compta amb el suport i la
col·laboració de la Xarxa Vives d’Universitats i de l’Aula Segimon Serrallonga de la
UVic-UCC.
La convocatòria estarà oberta fins al 21
d’abril de 2017. S’adreça a persones titulades o a estudiants de darrer any d’una
titulació de les àrees d’Humanitats, Arts,
Ciències Socials i Ciències de l’Educació,
que hagin cursat o cursin els estudis
en alguna universitat o en algun centre
d’educació superior dels Països Catalans.
Els aspirants a la beca no poden haver
complert els 35 anys el dia 1 de gener de
l’any en curs, han de conèixer la llengua
del país on se sol·liciti l’ampliació d’estudis, i no poden ser beneficiaris de cap
altra beca o ajuda econòmica concedida,
per al mateix període, per una institució
pública o privada en el moment de formalitzar la sol·licitud.
La beca serà adjudicada per una Comissió de Selecció, formada per l’alcalde de
Torelló, Santi Vivet, com a president; la
regidora de Cultura, Núria Güell, com a
secretària; la filòloga i professora de la
UB, Rosa Sayós; el doctor en Història de
l’Art i professor de la UVic-UCC, Miquel
Pérez; la doctora en Filologia i professora
de la UAB, Montserrat Bacardí; la doctora en Història i Arqueologia Medieval i
professora titular de la UB, Imma Ollich,i
el doctor en Comunicació Audiovisual
i Publicitat, director de l’Escola d’Art i
Superior de Disseny de Vic i professor col·
laborador de la UOC Felip Vidal.
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COMUNITAT

Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC

Parlem d’economia amb els
joves
Casulleras, Enric (2017)
Vic: Eumo Editorial
ISBN: 978-84-9766-585-8

Política per a hipopòtams.
Dotze anys a l’Ajuntament de Vic
(2003-2015)
Xavier Tornafoch Yuste

Maçanet de la Selva: Gregal, 2016
ISBN: 978-84-946490-2-8

Enric Casulleras intenta donar un cop
de mà a les famílies parlant d’economia
amb un llenguatge planer, amb la intenció de promoure l’esperit crític del joves
envers el sistema capitalista que els ha
tocat viure. Com diu l’autor, un altre món
és possible i canviar-lo és a les nostres
mans.

Traducció i franquisme

A cura de Montserrat Bacardí i Pilar
Godayol (2017)
Amb capítols d’Eusebi Coromina, Pilar Godayol i Teresa Juilo
Lleida: Punctum
ISBN: 978-84-945790-5-9
Vuit històries de traduccions, traductors
i traductores que van sortejar els embats
de la dictadura anihiladora del general
Francisco Franco i que, per diferents raons, van subvertir els valors i les restriccions censores que el règim inflingí.

Edades en transición. Envejecer
en el siglo XXI: edades, condiciones de vida, participación e
incorporación tecnológica en el
cambio de época
Sandra Ezquerra, Mercè Pérez Salanova i Margarida Pla i Joan Subirats

Les solidaritats amb ulls
d’infant
Collet, Jordi (2016)

Barcelona: Mediterrània
ISBN: 978-84-9979-528-7
Un estudi sobre més de 1000 contes escrits per nenes i nens sobre la solidaritat
en el marc del Premi Pilarín Bayés, organitzat per l’Editorial Mediterrània i l’Obra
Social de Sant Joan de Déu.
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Barcelona: Ariel, 2016
ISBN 978-84-344-2443-2

Mirar nunca fue gratis. Apuntes
sobre teoría de la imagen

L’obra trenca amb concepcions de la
vellesa com una etapa de dependència,
mancances i declivi, i mostra l’envelliment com una realitat eterogènia i diversa. En definitiva, situa el tema de les
edats i l’envelliment en el nou escenari
social, econòmic, tecnològic i polític en
què el fet que les persones visquin més
temps ha de ser vist com una oportunitat.

Llibre digital, desembre de 2016
ISBN: 978-84-617-6285-9
http://hdl.handle.net/10854/4731

Navarro Güere, Héctor
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Mirar mai no ha estat fàcil. Mirar sempre
comporta un fer-se notar i un retorn. No
hi ha imatges innocents. La neutralitat
no existeix. Conscient o no, sempre hi ha
implicació amb el que mires. No podem
deixar de mirar, observar, admirar, fullejar i advertir que tot el que ens envolta és
visible i intel·ligible en diferents graus.

Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC

Conservation of Mediterranean yew forests. Best practice
handbook
Jordi Camprodon Subirachs

Solsona: Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya, 2016.
ISBN 978-84-617-6902-5

El treball cooperatiu: una estratègia per ensenyar i aprendre
des de les ciències socials

Joan Callarissa Mas i Jacint Torrents
Buxó
Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Servei de Publicacions. Vic: UVic-UCC. Servei
de Publicacions, Eumografic, 2016
ISBN 978-84-9455643-2

Comarques gironines

Llorenç Soldevila
Col·lecció Geografia Literària
Barcelona: Proa, 2017
ISBN: 978-84-9809-385-8

Tecnologias e processos inovadores na educação

Tània Maria Hetkowski, Maria Altina
Ramos (organ.)
Ruth S. Contreras-Espinosa, Jose
Luis Eguia Gómez, Luis Solano Albajes: Ferran Alsina el juego: una
experiencia didáctica para alumnos
de quinto y sexto de primaria.
Editora CRV
ISBN: 978-85-444-1126-1

Education Policy
La difusión preventiva del
patrimonio cultural
Guillem Marca Francès, Santos M. Mateo
Rusillo, Oreste Attardi Colina
Gijón : Trea, 2016
ISBN 978-84-9704-896-5

L’ensenyament del català als
territoris de parla catalana.
Estat de la qüestió i
perspectives de futur
Mariona Casas Deseuras

Vic: UVic-UCC. Servei de Publicacions,
Eumografic, 2016
ISBN 978-84-945564-0-1

Democracia y educación en la
formación docente
Isabel Carrillo Flores

Vic: UVic-UCC. Servei de Publicacions,
Eumografic, 2016
ISBN 978-84-945564-1-8

Terapias Ocupacionales desde
el Sur. Derechos humanos,
ciudadanía y participación
Salvador Simó Algado

Santiago de Chile: Universidad de Santiago de Chile, 2016
ISBN 978-956-303-309-0

Eventos y protocolo. La gestión
estratégica de actos corporativos e institucionales

116 anys de pintura catalana

Barcelona: UOC, 2017
ISBN 978-84-9116-699-3

Vic: Ajuntament de Vic. Regidoria de
Cultura i de Museus, 2016.
ISBN 978-84-608-6238-3

Julio Manuel Panizo Alonso

Anna Maria Palomo Chinarro

Stephen Ball (Ed.)
Alegre, Miquel Àngel, Jordi Collet, and
Sheila González (2017): How Policies
of Priority Education Shape Educational Needs: New Fabrications and
Contradictions
Routledge, London. (Vol. 3). Col·leció “Major themes in Education”.
ISBN: 978-1-138-82781-3
Una obra sobre la política educactiva que
recull en quatre volums les aportacions
dels autors i autores més rellevants a
nivell mundial.

El verbo y su enseñanza. Hacia
un modelo de enseñanza de la
gramática basado en la
actividad reflexiva
Mariona Casas i Anna Camps
Barcelona: Octaedro, 2017
ISBN 978-84-9921-895-3
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Formació
contínua
Ser el que
vols ser

→ Màsters i postgraus
→ Doctorats
→ Cursos i jornades
→ Formació a mida
www.uvic.cat/formacio-continua
infofc@uvic.cat

