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Marina Geli, directora del CESS; Ramon Pujol, degà de la Facultat, Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC, Valentí Martínez, director de la FUBages; Valentí Junyent, alcalde de
Manresa; Anna Erra, alcaldessa de Vic; Josep Arimany, president de la FESS; Joan Turró, director general de la FUBalmes; Joan Guanyabens, director general de la FESS,
i Josep Terradellas, secretari general de la FUBalmes celebrant que la Facultat de Medicina de la UVic-UCC és una realitat.

Aquest curs 2017-2018 comença el grau
en Medicina de la UVic-UCC
P.03

El rector Jordi Montaña
compareix al Parlament

Culminen els actes de celebració del 20è aniversari

“La UVic-UCC pot mirar el
futur amb optimisme”

El rector de la UVic-UCC Jordi Montaña
va comparèixer el 8 de juny al Parlament
de Catalunya per exposar els principals
projectes de present i de futur de la Universitat.

Amb una taula rodona dels rectors de
la UVic-UCC, la conferència central de
Francesc X. Grau, i la taula rodona de governança a Manresa culminen els actes de
celebració dels 20 anys de la UVic-UCC.

El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi
Baiget, va assistir a l'acte central del 20è
aniversari, on va augurar un bon futur per
a la Universitat de Vic – Universitat Central
de Catalunya.
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El Patronat de la FUB tanca
el curs amb superàvit

El Patronat de la Fundació Universitària
Balmes (FUB) va aprovar el 29 de juny la
liquidació provisional del pressupost del
curs 2016-17. Es tracta d’un tancament
en equilibri que permet mantenir la institució sense dèficit. Els ingressos han
estat de 37.312.248 euros i les despeses
s’han tancat en 37.261.146, unes xifres
que suposen uns romanents acumulats
de 269.663 euros amb un superàvit de
l’exercici de 51.102 euros.
El plenari de la FUB també va donar llum
verda a la proposta de pressupost per al
curs 2017-18, que tindrà com a prioritats
estratègiques l’impuls de la recerca i
la transferència de coneixement, que
ja representa mes del 5% del total
del pressupost, amb una cartera de
projectes actius per import de 5 milions
d’euros. Un altre eix important és el
constant impuls a la digitalització de la
UVic, que permetrà la implementació de
l’automatrícula per als alumnes de grau
i formació contínua per al curs 17-18, i
el sistema d’impressió directe des de
qualsevol lloc de fora del campus, així
com els nous serveis al núvol per a ús de
tota la comunitat.
Per al curs vinent s’han previst uns
ingressos totals de 38.579.341 euros,
un 3% més que el tancament del curs
2016-17, amb una previsió de superàvit
de 57.042 euros.
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El rector Jordi Montaña compareix al
Parlament per informar sobre la UVic-UCC

El rector Jordi Montaña davant la Comissió d'Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya.

El rector de la UVic-UCC Jordi Montaña va comparèixer el 8 de juny al
Parlament de Catalunya per exposar
els principals projectes de present i de
futur de la Universitat. Per a Montaña,
la UVic-UCC, a través de la federació
amb la Fundació Universitària del Bages, juga un paper clau en el desenvolupament del país: “vertebra universitàriament el territori per construir la
Catalunya-ciutat”.
Jordi Montaña es va referir a la “vertebració del territori” com una de les
principals missions i singularitats de
la UVic-UCC i va assegurar que treballa per fer possible la societat del coneixement a la Catalunya central”. El
projecte de la UVic-UCC “dona continuïtat a la idea de la Mancomunitat
de construir la Catalunya-ciutat pel
que fa a la formació, la investigació i la
transferència de coneixement”. L’existència actualment d’un campus a Vic
i un a Manresa i de seus a Barcelona,
Granollers i Manlleu, però també de
totes les poblacions representades en
el Patronat de la Fundació Universitària Balmes “és el retrat que més bé
explica aquesta funció i realitat de la
UVic-UCC”, va explicar.
Pel que fa a la recerca, va posar de manifest l’increment de l’activitat investigadora durant els darrers anys. “Aquest
curs hem obtingut més de dos milions
d’euros en convocatòries públiques,
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quadruplicant la quantitat en tres cursos”. També va informar que en cinc
anys la UVic-UCC ha multiplicat per
10 la quantitat de personal docent i investigador (PDI) provinent de convocatòries competitives.
Un altre dels aspectes destacats de la
seva intervenció va ser el Campus Internacional, que gestiona els programes
de mobilitat i d’intercanvi. Va destacar
l’impuls de les relacions amb el continent asiàtic “on formem part de les universitats que el govern xinès reconeix”.
Aquesta aposta que la UVic-UCC ha
fet per la internacionalització es tradueix també en el fet que un 15% dels estudiants de grau siguin internacionals.

La Facultat de Medicina
Pel que fa al darrer gran repte de la
Universitat, la Facultat de Medicina,
Montaña va explicar que començarà
pel setembre amb 80 places a les quals
s’accedirà a través del sistema de Preinscripció Universitària de Catalunya.
“Aquest grau és un pas molt important
per la Catalunya central”, va afirmar.
Per al rector, aquesta nova Facultat és
un reflex de la vocació de servei públic
de la Universitat ja que “respon a la
gran demanda d’aquests estudis i a la
manca de metges que hi haurà en els
pròxims 10 anys”.
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Aquest curs 2017-2018 comença el grau
en Medicina de la UVic-UCC

Jordi Montaña, rector; Valentí Junyent, alcalde de Manresa; Anna Erra, alcaldessa de Vic; Josep Arimany,
president de la FESS, i Ramon Pujol, degà, en l'acte de presentació de la Facultat de Medicina.

La Conferència General de Política
Universitària va donar llum verda el 29
de maig a la Facultat de Medicina de la
UVic-UCC. Aquest pas culmina un procés de cinc anys de gestació d'un projecte
de primera magnitud per a la ciutats de
Vic i Manresa i per a la Catalunya central. La Facultat de Medicina neix amb
una decidida vocació internacional i un
model pedagògic innovador, i es posarà
en funcionament pel setembre.
El Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, va atorgar 80 places de
Medicina a Vic. Aquests 80 alumnes
es repartiran en dos grups que rebran
classes en català, castellà i anglès. Els
dos primers cursos, el Grau s’impartirà
al Campus UVic i es faran activitats
de simulació a UManresa. A partir del
tercer curs, també s’impartirà al Campus
de Manresa.
Els dos objectius primordials de la

Facultat són la formació de metges i
metgesses des d’un enfocament generalista basat en els principis del professionalisme mèdic i la innovació docent. Es
tracta d’un model pedagògic innovador
que situa el pacient al centre del procés
de formació.
El projecte, liderat per la Fundació
d'Estudis Superiors en Ciències de la
Salut, satisfà la demanda dels alumnes
que volen estudiar medicina a Catalunya.
El model de finançament és privat, és
a dir, no consumeix recursos públics ni
absorbeix cap assignació del contracte
programa que té actualment la UVicUCC. S'orientarà també a la captació
d’estudiants internacionals i comptarà
amb un programa de beques propi que
garanteixi l’accés al Grau de les persones
amb menys recursos. Els alumnes hi
accedeixen per la via de la Preinscripció
Universitària de Catalunya.

Primer congrés de l’Acció Social a Catalunya
La consellera de Treball, Afers Socials
i Famílies, Dolors Bassa, acompanyada
pel rector de la UVic-UCC, va inaugurar
el 6 de juliol Inclusió.cat, el I Congrés
de l’Acció Social a Catalunya que va
tenir lloc a la UVic. Es tracta d’una
trobada bianual que tractarà un tema
en profunditat en cada edició.Aquesta
primera edició aprofundia sobre l’atenció integral social i sanitària des de la
perspectiva social, una temàtica que ha

estat fonamentalment abordada des de
l’àmbit de salut i que suposa un tema
estratègic davant l’actual envelliment
de la població i les perspectives de futur.
Inclusió.cat va aplegar 450 congressistes
per potenciar la innovació, el coneixement a partir de l’evidència científica i la
professionalització dels serveis socials per
tal d’enfortir el Sistema de Serveis Socials
i esdevenir una trobada de referència de
tots els actors que el configuren.

Paola Galbany, nova degana
de la Facultat de Ciències
de la Salut i el Benestar

A proposta del rector, la comissió executiva del Patronat de la Fundació
Universitària Balmes va nomenar el 9 de
març Paola Galbany degana de la FCSB,
càrrec que Mireia Subirana va deixar
vacant pel gener per centrar-se en la
direcció de Cures del Consorci
Hospitalari de Vic.
La nova degana és doctora en Ciències de
la Infermeria i llicenciada en Antropologia
Social i Cultural per la UB, i diplomada en
Infermeria per la URL. Els últims set anys
ha exercit com a docent al Departament
d’Infermeria de la Facultat de Medicina
de la UAB, i prèviament va ser professora a la URL Blanquerna i a l’Escola
d’Infermeria de la UB a Bellvitge. També
ha estat docent del Màster d’Innovació i
Recerca en Cures Infermeres de la UAB, i
ha desenvolupat un projecte d’innovació
docent sobre simulació clínica amb les
màximes dosis de realisme.
La seva trajectòria científica s’ha centrat
en l’estudi de l’evolució de les cures i el
pensament en infermeria, així com en les
bases metodològiques de la infermeria.
Forma part del grup FEBE, dedicat a la
recerca i la docència de la història de la
infermeria, i del grup de recerca interdisciplinari, interuniversitari i internacional
AFIN, centrat en la recerca bàsica i aplicada en ciències socials, humanitats i ciències de la salut. Els anys 2015 i 2016 va
fer una estada de 12 mesos a la Bloomberg Lawrence S. Faculty of Nursing de la
Universitat de Toronto (Canadà), amb una
beca postdoctoral, que l’ha dut a obrir
una línia de recerca sobre les migracions
d’infermeres espanyoles arran de la crisi
econòmica iniciada l’any 2008.
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Anna Ramon, primera vicerectora de Professorat

A proposta del rector, la comissió executiva del Patronat de la Fundació Universitària Balmes va donar llum verda el 9
de març a la creació del nou Vicerectorat
de Professorat de la UVic-UCC. El càrrec
l’ocuparà la doctora Anna Ramon, professora de la Facultat de Ciències de la
Salut i el Benestar.
El creixement exponencial que ha sofert
la recerca a la UVic-UCC aquests darrers
anys, tant pel que fa a volum de producció com a projecció dels grups de recerca, així com els nous reptes que suposa
la imminent contractació del professorat
de la Facultat de Medicina i la integració
acadèmica del professorat d’UManresa,
han fet que el rector prengués la decisió
de desvincular aquests dos àmbits. Fins
ara es trobaven sota el mateix vicerectorat, encapçalat pel Dr. Jordi Villà,
que passa a ser Vicerector de Recerca i
Transferència de Coneixement. En endavant, Anna Ramon serà la responsable
de proposar i coordinar la política de professorat, desenvolupant i incentivant la
carrera professional del PDI de la institució en estreta relació amb les facultats i
els departaments. Una altra de les seves
responsabilitats serà dirigir i supervisar
la gestió del professorat en coordinació
amb el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i l’Àrea de Gestió de Talent.
Anna Ramon és doctora en Sociologia
per la UB, màster en Ensenyament Universitari per a Professors Novells i diploma d’Estudis Avançats de Sociologia.
Ramon ha dirigit quatre tesis doctorals i
ha fet dues estades de recerca, una com
a investigadora predoctoral a la Universitat d’Arizona (EUA), on va desenvolupar
la seva tesi doctoral sobre “L’estructura
i dinàmica de capital social a Europa” i
una altra a la Universitat de Harvard.

04

Els rectors de la UVic-UCC reclamen
reconeixement a la seva funció pública

Els quatre rectors de la UVic-UCC, Assumpta Fargas, rectora de 2006 a 2010, Jordi Montaña, rector des de
2010, Ricard Torrents, rector de 1997 a 2002, i David Serrat, rector de 2002 a 2006.

La taula rodona “Reptes del futur de
la Universitat” que va reunir els quatre
rectors que ha tingut la UVic-UCC
en els primers vint anys d’existència
va destacar la funció pública que fa la
Universitat en el seu territori d’influència, que no es veu prou compensat
pel finançament públic que rep actual
ment.
Per a Ricard Torrents, el més important del seu mandat va ser la recuperació de la presència de la Universitat a
Vic, “que significa passar de 0 a 1, que
sovint és més important que passar de
1 a 100, perquè és treure alguna cosa del
no res". Sobre finançament, Torrents
ha afirmat que “idealment la Universitat ha d’aspirar a ser un ensenyament
gratuït”, i que ha de poder formar els
mateixos professors universitaris, que
no disposen d’una formació específica. Per acabar va felicitar el rector
Montaña pel fet d’haver aconseguit la
Facultat de Medicina “que completa la
tríada universitària: la salut de l’esperit
amb les Humanitats, la salut del cos
amb la Medicina i la salut del compte
corrent amb Economia i Empresa”.
En la seva intervenció Assumpta
Fargas va posar l’accent a recuperar el
valor de la docència, “perquè un bon
professor o professora no s’improvisa
i s’ha de continuar formant dia a dia”.
Sobre governança, Fargas va destacar
que “seria bo trobar una fórmula per
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assegurar que el rector o rectora pugui
ser nomenat amb el consens de Patronat i de la comunitat universitària”.
També va dir que caldria reforçar la
presència de l’Acadèmia, no necessàriament de la mateixa universitat, en
el Patronat i assegurar la independència universitària entesa com a manca
d’interferències alienes a l’interès de la
Universitat.
David Serrat va dir que “la solució racional per la universitat de Catalunya
és tenir una sola universitat seguint el
model de Califòrnia”. Va insistir que
caldria avançar cap a currículums més
oberts per tal que cadascú es faci el
seu títol a mida. També va destacar la
necessitat de garantir el reciclatge del
professorat “i l’única manera de fer-ho
és potenciant la recerca de qualitat”.
Per últim, Jordi Montaña també va
posar l’accent en la funció pública de la
UVic, “raó per la qual necessitaria un
finançament més adequat”. Segons ell,
la Universitat ha de fer atenció al curt
termini i al llarg termini de la formació dels alumnes, “se’ls ha de formar
en valors, però també perquè puguin
incorporar-se al món laboral amb rapidesa”. Montaña va tancar la seva intervenció demanant tres grans objectius
per a la Universitat: desregulació, autonomia amb rendiment de comptes i
més finançament públic.
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“La UVic-UCC pot mirar el futur amb optimisme”, afirma el conseller Jordi Baiget

Taula rodona “Models
d’universitat en un món
canviant”

Xavier Ferràs, Lander Beloki, Lluís Jofre, Ricard
Torrents i Xavier Marcet.

El ponent Francesc Xavier Grau, el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, el rector Jordi Montaña i l'alcaldessa de Vic i presidenta del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, Anna Erra.

L’acte central de commemoració el
20è aniversari de la UVic, que va tenir
lloc el 19 de maig, va comptar amb la
conferència del director de la Càtedra
Universitat i Regió del Coneixement
de la URV, Francesc X. Grau, que va
destacar la importància de les regions
i les universitats en l’estratègia del
desenvolupament econòmic i social.
Segons va dir, Catalunya no té definides regions prou consistents respecte
dels estàndards europeus de regió del
coneixement, l’estructura bàsica per al
reequilibri d’Europa. A la seva proposta
de mapa regional hi figuren 6 regions,
entre les quals la Catalunya Central,
cadascuna amb una universitat pública
investigadora.

En el seu parlament, el conseller Jordi
Baiget va afirmar que “La UVic-UCC té
bona salut, un compromís ferm amb la
societat i pot mirar el futur amb optimisme", i va manifestar també “que la
UVic-UCC ha d’estar preparada per al
procés de redefinició que han de viure les
universitats” dins del Pacte Nacional per
a les Universitats que ha de dissenyar el
model universitari per al país del futur.
El rector Jordi Montaña va recordar
els tres rectors que el van precedir en el
càrrec i els cinc alcaldes presidents de la
Fundació Universitària Balmes, “gràcies
als quals va ser possible l'aventura de
portar la universitat a l’única ciutat que
no era capital de província” –i que ara,
amb Manresa, ja en són dues.

La UVic rep el fons bibliogràfic i documental
de l’escriptor Emili Teixidor
La Biblioteca Ricard Torrents de la
UVic-UCC va rebre el fons documental
de l’escriptor Emili Teixidor. Així ho va
disposar el seu hereu, seguint la voluntat
del qui fou el primer doctor honoris causa de la Universitat.La donació inclou
uns 4000 volums que formaven part de
la biblioteca d’Emili Teixidor, bàsicament assaig i novel·les, a més de llibres
que utilitzava a l’escola i a la universitat
en la seva època d’estudiant. També
formen part d’aquest fons originals manuscrits, altres documents i objectes

vinculats a la seva trajectòria personal
que el Servei de Gestió Documental,
Arxiu i Registre ajudarà a gestionar.
La donació del fons suposa, doncs, el
traspàs de titularitat a la UVic-UCC que
s’ocuparà del seu tractament arxivístic
i físic, així com de la seva catalogació i
digitalització. L’objectiu és que el fons
estigui a disposició d'estudiants, professors i investigadors. La UVic-UCC
es compromet també a valorar la cessió
del material a altres institucions per a
exposicions temporals.

El 30 de març va tenir lloc a la UVic la
taula rodona “Models d’universitat en
un món canviant” amb l’objectiu de fer
una prospectiva sobre com serà el model
universitari del futur, en el marc de la
commemoració dels 20 anys de la UVic.
L’acte va comptar amb la participació
del president de l’organització Lead to
Change, Xavier Marcet; l’exdirector general
d’Universitats, Lluís Jofre; el degà de la
Facultat d’Empresarials de la Mondragon
Unibertsitatea, Lander Beloki; el primer
rector de la UVic, Ricard Torrents; i el degà
de la Facultat d’Empresa i Comunicació,
Xavier Ferràs, com a moderador.
“Haurem de canviar el model d’universitat
enciclopèdica, perquè les professions del
futur són molt líquides, i una universitat
poc àgil no podrà assumir el repte de la
formació dels nous professionals”, va
afirmar Xavier Marcet. I Lluís Jofre va
apuntar que “la universitat ha d’avançar en
significació, impacte i presència dels grans
temes que preocupen a la societat”.
Xavier Marcet va remarcar les dificultats
que encara hi ha a fer transferència de
coneixement, i va apuntar que una de les
causes és la verticalitat de l’expertesa
universitària, mentre que “les empreses
viuen de les oportunitats i la innovació que
sorgeixen de la lateralitat”.
Ricard Torrents es va centrar en els orígens
i la trajectòria de la Universitat de Vic i
com ha anat superant els diversos reptes
per esdevenir la realitat que és ara. Per a
Torrents, “la Universitat de Vic és filla del
seixantisme, de la rebel·lió d’estudiants i
professors contra un sistema universitari
que reprimia el pensament”.
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La UVic-UCC guanya dues
medalles als Campionats
d’Espanya Universitaris

La UVic-UCC organitza el primer fòrum
europeu sobre la violència sexual en l’esport

Paula Alsina al podi d'Escalada en Bloc

L’estudiant de CAFE Paula Alsina va
guanyar la medalla d’or al Campionat
d’Espanya d’Escalada en Bloc, i Nicole
Márquez, també de CAFE, va obtenir la
medalla de plata a la categoria de -67kg
de Taekwondo. Ambdós campionats es
van celebrar a Moralzarzal (Madrid) el 22
i 23 d'abril.
Alsina ja havia quedat classificada en
primera posició en els campionats de
Catalunya Universitaris. Al Campionat de
Taekwondo també hi van participar Aleix
Orrit (categoria +87kg) i Kevin Berndorfer
(categoria -58kg), en representació de la
UVic-UCC.

L’Aula de Teatre estrena
‘A l’amor dels botxins’
L’Aula de Teatre va estrenar l’11 de
maig a l'Institut del teatre de Vic l’obra A
l’amor dels botxins, una peça de denúncia i reivindicació, que parla de les presoneres polítiques de l’Argentina durant
la dictadura de Jorge Rafael Videla.
Dirigida per Dolors Rusiñol i amb dramatúrgia de l’Aula de Teatre de la UVic, es
tà inspirada en l’obra Si un día me olvidaras, de Raúl Hernàndez Garrido, traduïda
al català per Lurdes Malgrat.
Durant el període anomenat “Proceso de
reorganización nacional” es va implantar
una dictadura de terror i es van voler
eliminar totes les persones d’ideologies
progressistes i de llibertat. A les presoneres embarassades els treien els fills i
els donaven en adopció, principalment
als mateixos militars.
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Jordi Villà, vicerctor de Recrca i Transferència de Coneixement de la UVic-UCC, i Montse Martín, investigadora de l'esport de la UVic-UCC, tercer i quarta a la foto respectivament, amb altres membres del fòrum.

El Museu de l’Esport Melcior Colet
de Barcelona va acollir el 29 de març el
primer fòrum en l’àmbit europeu que
recull el testimoni de víctimes d’abusos
sexuals en l’esport. El fòrum, sota el nom
“Trenquem el silenci en l’esport”, el va
organitzar la UVic-UCC en col·laboració
amb el Consell Català de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya, la Fundació
Vicki Bernadet i l’Institut Català de
les Dones.
La trobada va comptar amb la participació de representants de diverses
federacions i entitats esportives, clubs,
i institucions públiques i de l’àmbit acadèmic, que van fer palesa la realitat de
la violència sexual en l’esport, i que van
poder sentir en primera persona testimo-

nis relatats per les pròpies víctimes. En
el mateix marc del fòrum, entitats com
el FC Barcelona, el CAR de Sant Cugat
o la UVic-UCC van presentar bones
pràctiques ja en marxa, com codis d’ètica
i de conducta o vídeos de conscienciació
i sensibilització.
Aquest fòrum de debat forma part del
Projecte Erasmus+ VOICE for truth and
dignity, una iniciativa cofinançada per
la Unió Europea en la qual participen
vuit universitats europees entre les quals
hi ha la UVic-UCC. La Dra. Montse
Martín, professora i investigadora de la
UVic-UCC, és qui lidera aquest projecte
a l’Estat espanyol, juntament amb el
Consell Català de l’Esport i la Fundació
Vicki Bernadet.

Recuperats dos estanys a l’Alt Empordà
Un projecte de IAEDEN – Salvem l’Empordà i de la UVic-UCC ha permès recuperar dos estanys a la serra de l’Albera,
a l’Alt Empordà. Es tracta del projecte
“Seguiment, gestió i recuperació de basses temporànies a la finca vitivinícola de
La Gutina al Mas Torres", que es desenvolupa en aquesta explotació ecològica,
amb un acord de custòdia agrària amb
IAEDEN des del 2011.
En aquesta finca s’hi troben diferents
ambients d'interès natural com prats
de dall i les dues basses temporals de
la Gutina (la Cardonera i la Rajoleria).
A causa de la seva singularitat, aquests
ecosistemes representen uns hàbitats
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prioritaris a nivell europeu amb una
riquesa florística i faunística molt important però que es troben altament
amenaçats. El projecte s’ha centrat en la
recuperació d'una tercera bassa temporal
(anomenada Prat dels Rosers) en el sistema de la Gutina que va ser dessecada
a principis del segle XX. Això també
ha permès la identificació d’una quarta
bassa (anomenada l’estany d’en Negre),
on també s’ha intervingut. La restauració
amplia la presència d'aquest hàbitat tan
particular i afavoreix les metapoblacions
del conjunt de les basses. La recuperació
de les basses evitarà la inundació de les
vinyes adjacents en episodis de pluja.

CAMPUS

“Captar i retenir talent és la clau per a una
bona governança a la universitat”

Josep Terradellas, Antoni Castellà, Màrius Rubiralta i Francesc Solé-Parellada durant la seva intervenció
al campus de Manresa.

“El millor model de governança universitària és aquell en què tota l’organització està enfocada a la captació, creació
i retenció de talent”. Així encetava la
taula rodona sobre la governança a les
universitats Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca del 2011 al
2015, el 12 de juny a la FUB de Manresa.
Aquesta reflexió es va completar amb
les de Màrius Rubiralta, rector de la
Universitat de Barcelona del 2005 al
2008 i secretari d’estat d’Universitats
del 2009 al 2012, que va alertar que
el sistema universitari públic no és
sostenible i que cal una revisió a fons
del seu finançament, assegurant-lo a

llarg termini i vinculant-lo a contractes-programa i a una avaluació amb
conseqüències. També Francesc SoléParellada, director acadèmic de la Unitat de Valorització de la Recerca i del
Parc UPC de Recerca i Innovació, va
intervenir-hi subratllant la importància que la universitat defineixi clarament quin és el seu model d’aportació
de valor al desenvolupament econòmic
i social del seu entorn.
L’acte, inclòs dins del programa de
commemoració dels 20 anys de la
UVic-UCC, va ser moderat pel secretari general de la FUBalmes, Josep Terradellas.

Ramon Pastor, vicepresident d’HP, explica la
revolució de la impressió 3D
El vicepresident d’HP i director general del negoci d’impressió 3D de la
companyia, Ramon Pastor, va ser el
ponent de la dotzena Àgora d’opinió,
que el 5 de maig va reunir una vuitantena
de persones vinculades a l’empresa, la
universitat i l’administració. Amb la
ponència “Impressió 3D: Una nova revolució industrial?”, Pastor va desgranar les
transformacions que aquesta tecnologia
4.0 provocarà en el panorama industrial.
Segons el ponent, “la forma actual de
produir fa de fre d'algunes tendències

com la personalització dels productes
i els serveis, l’acceleració dels cicles de
desenvolupament o la consciència per
un medi ambient més sostenible”, i va
detallar que els costos de producció,
d’emmagatzematge, les mermes o la
despesa energètica són hàndicaps per a
l’evolució del sistema productiu actual.
“Tot això és susceptible de canviar amb
la impressió 3D, que no té costos fixos,
i que pot personalitzar cada peça, si
cal amb tirades curtes, sense despeses
afegides produint-la en qüestió d’hores”.

Pere Condom: “Les spin-off
són molt actives adquirint
patents a les universitats”

Pere Condom, director del programa
Catalunya Emprèn, va presentar el 3
de maig a la UVic l’estat de la transferència tecnològica entre la universitat i
l’empresa. Condom va explicar els dos
models bàsics a través dels quals es
transfereix la recerca des de les universitat, amb la creació d’spin-offs, amb
accions d’emprenedoria sorgides de la
investigació, o amb processos de gestió
d’investigació relacionats amb la creació
de patents, llicències o drets d’autor. Tenint en compte l’estructura empresarial
i universitària de Catalunya, el model de
transferència que practica el Regne Unit,
amb una tendència orientada a la creació
d’spin-offs, seria el model d’acció més
practicable i natural. D’altra banda, països com els Estats Units tenen més tendència a generar patents. Condom també
va deixar molt clar, però, que cal protegir
amb patents la recerca pròpia. “Si el que
fem serveix per alguna cosa, protegim-ho
abans de publicar-ho, perquè després ja
no serà possible”, va explicar.
Des del punt de vista de l’empresa, Condom va destacar que “les empreses i
els sectors empresarials són diferents i
tenen una dependència de la tecnologia
i de la R+D (i per tant de la Universitat)
molt diferent”. L’existència de diferents tipus d’empreses defineix quin
és l’impacte que té la intervenció de la
universitat. Condom va explicar que “les
empreses basades en ciència són les
que més s’interessen per la recerca, i les
dedicades a la biotecnologia en són el
millor exemple.”
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La UVic-UCC entre les
millors universitats de
l’Estat en ocupabilitat

La UVic adequa els espais formatius
d’acord amb el seu model pedagògic

Laboratori d’Anàlisi de l'Esport a l'edifici de CAFE de la zona esportiva de Vic.

La cinquena edició de l’U-Ranking sobre
el sistema universitari espanyol, publicat a finals de maig, situa la UVic-UCC
a la sisena posició pel que fa a nivell
d’ocupabilitat de l’Estat, i a la tercera de
Catalunya. Aquest informe, que elabora
anualment la Fundació BBVA juntament
amb l’institut Ivie, ha incorporat en
aquesta edició un índex d’ocupabilitat
amb dades d’un estudi fet pel Ministeri
d’Educació sobre la inserció laboral dels
graduats entre el 2010 i el 2014 (basat
en xifres de filiació a la Seguretat Social),
calculant un indicador homogeni d’ocupabilitat que corregeix l’efecte de les
diferents taxes d’atur regionals.
El rànquing posa de manifest que les
universitats que ocupen els primers llocs
de la taula, i per tant ofereixen millors
resultats quant a docència, recerca i
transferència de coneixement, no són
necessàriament les que ofereixen més
sortides laborals.
Pel que fa a docència, la UVic-UCC es
col·loca per sobre de la mitjana en els
indicadors de professorat per cada cent
alumnes; taxa d’èxit (nombre de crèdits
superats respecte dels crèdits presentats) i també taxa d’avaluació (crèdits
avaluats respecte el total de crèdits
matriculats).
En l’àmbit de la recerca, la UVic-UCC es
troba en la mitjana pel que fa a l’indicador de contractes de personal doctor,
beques d’investigació i suport tècnic
sobre el pressupost total.
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Davant de la transformació de les formes
d’aprenentatge i de la diversificació de
les propostes formatives, la UVic ha
creat un model de formació propi que
vertebra tota l’acció formativa a través
de la digitalització, la multimodalitat i
la centralitat de l’aprenentatge en l’estudiant.
També ha apostat per una metodologia d'aproximació al coneixement més
competencial i aplicada, més participativa per part de l’estudiant i molt més
integradora del conjunt d’habilitats i
sabers propis de l’exercici professional,
com l’aprenentatge basat en problemes,
l’aprenentatge basat en la simulació o el
desenvolupament de projectes mitjançant la resolució de casos pràctics, l’anàlisi

i el seguiment de casos i l’aprenentatge
cooperatiu.
Finalment, ha dut a terme una reorganització d’espais, entorns i processos
d’aprenentatge coherent amb aquest
model formatiu. Uns espais que també
suposen un increment i una major optimització dels entorns virtuals d’aprenentatge, i una generació d’espais específics
anomenats laboratoris de formació, que
permeten la simulació de casos reals.
Amb el títol “Metodologia i espais. Tota
la Universitat al servei de l’aprenentatge”,
la UVic ha aplegat en un catàleg tots
aquests espais d’aprenentatge per mostrar
com es converteixen en vertebradors de
les habilitats que desenvolupa l’estudiant.

Nani Roma i Albert Bosch presenten el
grau en Enginyeria de l'Automoció
El 30 de maig es va presentar a Vic el
nou grau en Enginyeria de l’Automoció
que la UVic-UCC té previst d’implantar
el curs 17-18 a Granollers. L’acte comptà
amb dos convidats d’excepció, el pilot
Nani Roma i l’aventurer Albert Bosch,
que van donar el seu punt de vista sobre
cap on apunta el futur de l’automoció i
de la indústria automobilística.
La degana de la facultat de Ciències i
Tecnologia, Laura Dempere, va posar
molt d’èmfasi en el fet que es tracta del
primer grau d’enginyeria de Catalunya
que s’ofereix en format dual, amb una
metodologia innovadora que, sense per-
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dre de vista el motor de combustió té
la mirada posada en motor elèctric del
futur, així com en la indústria convencional, la connectivitat i la indústria 4.0.
“En aquesta enginyeria ens hem atrevit a
qüestionar els ensenyaments tradicionals,
gràcies al treball per projectes que es podrà fer des de l’empresa i mantenint viva
la motivació de l’estudiant des del primer
dia”. També va explicar que els estudis
tindran la seu central a Can Muntanyola
de Granollers “per estar més a prop del
teixit industrial que es concentra a la
comarca del Baix Llobregat i també del
Circuit de Catalunya.”

CAMPUS

Linda H. Aiken, investigadora en
infermeria, nova doctora honoris causa

Mireia Subirana, exdegana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar, Jordi Montaña, rector, Linda
H. Aiken i Paola Galbany, degna de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar.

El 29 de maig va tenir lloc a l'Aula
Magna de la UVic la investudura solemne de la Dra Linda H. Aiken com
a Doctora Honoris Causa per la UVicUCC "per la decisiva contribució de
la seva recerca a prestigiar la professió
infermera a tot el món, a valorar la seva
contribució a la recuperació i la qualitat de vida dels pacients i a reconèixer
el seu paper en el bon funcionament de
la institució hospitalària".
Com explicava la Dra. Mireia Subirana, exdegana de la Facultat de Ciències
de la Salut i el Benestar de la UVicUCC, en la seva Laudatio, "la recerca
pionera de la Dra. Aiken ha creat tota
una sèrie d’evidències que demostren la
importància del fet que les infermeres
tinguin cura de menys pacients, que la
majoria de les infermeres siguin llicenciades o amb qualificacions més altes,
i que es millorin els ambients laborals
d’aquest col·lectiu. La Dra. Aiken va
documentar que la mortalitat 30 dies
després dels procediments quirúrgics
habituals s’incrementava en un 7 % per
cada pacient addicional que s’afegia a la
càrrega de treball d’una infermera i que
per cada increment del 10 % en infermeres amb llicenciatura hi havia d'un 5
a un 7 % de reducció de la mortalitat
ajustada pel risc.
La Dra. Aiken és professora d’infermeria al Claire M. Fagin Hall (Universitat de Pennsilvània), professora

de Sociologia, directora i fundadora
del Penn Nursing’s Center for Health
Outcomes and Policy Research i membre sènior del Leonard Davis Institute
of Health Economics de la Universitat
de Pennsilvània. L’any 1976 va ser escollida com a membre de l’Acadèmia
Americana d’Infermeria (FAAN) i
l’any 1998 va esdevenir membre honorari del Royal College of Nursing del
Regne Unit gràcies al seu lideratge i
les seves contribucions excepcionals
en l’àmbit de la infermeria i els serveis
sanitaris.
El rector Jordi Montaña es va adreçar
a la Dra. Aiken amb aquestes paraules:
"heu retornat l'orgull professional a un
col·lectiu fonamental en el bon funcionament de la salut, però que per raó
d'una formació mai prou a l'alçada de
la responsabilitat pràctica en els centres de salut i d'una falta de la valoració
adequada de la seva aportació en procés global de recuperació dels pacients,
sovint no se sentia prou ben valorat ni
prestigiat professionalment i socialment."
L'acte va comptar també amb la presència del regidor de Ciutat del Coneixement, Josep Arimany, i de la degana
de la Facultat, Paola Galbany, que en
va fer l'apadrinament. L'emblema del
Doctorat va ser una caplletra de l'artista Marià Dinarès, una lletra L construïda a partir de dos plans superposats.

Jane Austen centra la II edició del simposi Dones traduïdes, dones traductores

Amb el títol “Jane Austen. Dos-cents
anys després” es va celebrar el 5 de
maig a la UVic el II Simposi Dones
Traductores, Dones Traduïdes, coorganitzat pel Grup de Recerca en Estudis de
Gènere: Traducció, Literatura, Història
i Comunicació (GETLHIC), de la UVicUCC, i el Grup d’Estudi de la Traducció
Catalana Contemporània (GETCC), de la
UAB. L’objectiu era celebrar el bicentenari de la mort de Jane Austen i estudiar i difondre les traduccions al català
d’aquesta autora universal.
El simposi va comptar amb la participació d’alguns estudiosos d’Austen, com
ara el professor David Owen, que va obrir
l’acte amb una conferència de presentació de l’autora a través de la recepció
que ha tingut al llarg del temps a Europa.
Aquest inici va enllaçar amb la segona
conferència del matí, pronunciada per
la professora Victòria Alsina, autora del
llibre Llengua i estilística en la narrativa
de Jane Austen. Les traduccions al català (Eumo, 2008). Altres investigadors,
com les professores Judit Fontcuberta i
Teresa Julio i el professor Josep Marco
van presentar en breus ponències estudis exhaustius de traduccions com la
de Pride and Prejudice d’Eulàlia Presas,
pel que fa a Fontcuberta, o les de
Persuasion i Northanger Abbey, per Jordi
Arbonès, analitzades per Marco. Julio
va presentar la seva investigació sobre
una traducció desconeguda de Pride and
Prejudice feta per Irene Polo.
Al simposi no hi van faltar els traductors,
en una taula rodona moderada per Bel
Olid, hi van participar algunes traductores d’Austen al català, com ara Alba
Dedeu, Xavier Pàmies, Dolors Ventós i
Dolors Udina.
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Jorge Wagensberg destaca
la importància dels sensors
en l'observació científica

La 13a edició de l’E-Week, la setmana
digital de la UVic, es va inaugurar amb
una conferència del doctor en Física
i professor de Teoria dels Processos
Irreversibles a la UB, Jorge Wagensberg.
A la seva ponència, Wagensberg va
reflexionar sobre la necessitat de
comprendre els cinc sentits que es
reconeixen en l’ésser humà i totes
aquelles informacions que se'n deriven i
que després intervenen a l’hora de crear
coneixement, a través de tres conceptes
clau: l'observació, la comprensió i la
intuïció. “Els sensors ens permeten
observar, i observar no és descriure, sinó
comparar dues realitats que s’assemblen
molt i mirar què tenen de diferent entre
elles”, exposava Wagensberg.

Andrea Sunyol rep la 10a
Beca Segimon Serrallonga
de l’Ajuntament de Torelló
El 17 de juny de 2017 es va fer lliurament
de la 10a Beca Segimon Serrallonga
d'ampliació d'estudis a l'estranger
a Andrea Sunyol i Garcia-Moreno,
llicenciada en filologia anglesa i
catalana i màster en estudis anglesos
avançats per la UAB. Actualment cursa
el doctorat en filologia anglesa. El
projecte d’ampliació d’estudis a què
dedicarà la beca a la Universitat de
Monash (Austràlia) és l’estudi etnogràfic
“Multilingüisme, elitisme i ideologies de
globalisme en escoles internacionals a
Catalunya”. En el mateix acte, Manuel
Guerrero va impartir la conferència "La
veritat vol l'embriaguesa a dintre. Sobre
Segimon Serrallonga i Josep Palau i
Fabre".
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Tretzena edició de l’E-Week amb una
quarantena d’activitats

Despertant instruments adormits. Tecnologies 3D de fabricació additiva. Oportunitat per desenvolupar.

Una conferència del director d’Empreses
Catalunya Telefònica, Enrique Santiago, va tancar el 28 d'abril la tretzena
edició de l'E-Week. La setmana digital
de la UVic va agrupar una quarantena
d’activitats entre conferències, taules
rodones, tallers i accions interactives
digitals repartides entre Vic, Manresa,
Granollers i Barcelona, que han donat
a conèixer les novetats tecnològiques
digitals centrades en els sensors i en les
seves aplicacions.
El vicepresident de Màrqueting i Comunicació del FC Barcelona, Manel Arroyo,
va ser a la UVic per explicar les claus del
màrqueting digital del club. Arroyo va
defensar l’elecció de Rakuten, la primera
plataforma de compra online del Japó,
com a nou patrocinador de la samarreta

del primer equip de futbol de l’entitat.
El mateix dijous es va presentar el projecte “Despertant instruments adormits.
Tecnologies 3D de fabricació additiva.
Una oportunitat per desenvolupar”, que
va incloure l’audició “Instruments de la
bíblia de pedra de Ripoll”.
Durant la setmana també es va desplegar el projecte de Parelles Digitals, i es
va celebrar una conferència sobre SENTILO, la Plataforma de Sensorització
de la Diputació de Barcelona. A més,
es va dedicar un bloc temàtic als mitjans
de comunicació amb la participació de
TV3 i Catalunya Ràdio, es van presentar
diversos tallers sobre la tecnologia punta
amb el disseny 3D al capdavant, i es va
comptar amb un espai obert d’experimentació amb realitat virtual.

Dos nous MOOC de la UVic-UCC
La UVic-UCC va llançar pel juny dos
nous MOOC (Massive Open Online
Courses), es tracta de “Nutrición y dietética aplicada al ejercicio físico” i “La
economía del absurdo“. Els cursos es
podien seguir a través de la plataforma
MiríadaX.
El MOOC “Nutrición y dietética
aplicada al ejercicio físico”, preparat
per un equip docent liderat per la Dra.
Míriam Torres, dota els alumnes dels
coneixements i recursos per afrontar la
pràctica de l’exercici físic amb garanties d’èxit i actualitzar els coneixements
dels professionals de l’àmbit.

L’altre curs, “Economía del absurdo”,
preparat pel Dr. Josep Burgaya, planteja la dimensió econòmica actual que
porta a la deslocalització de les activitats industrials i els serveis, la desindustrialització progressiva dels països
industrialitzats i la dinàmica de desigualtat que genera a tot el món, fent
que hi hagi societats cada vegada més
fràgils i precàries.
El curs reflexiona sobre la societat del
segle XXI, en què els àmbits socials,
econòmics, polítics i mediambientals
s’interrelacionen cada vegada més i on
queda en dubte el sentit de l’economia.
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“Els 20 anys de la UVic-UCC i la Facultat de
Medicina marquen la nostra majoria d'edat”

Judit Caro rep la Beca a
l’Excel·lència Comtal Vila de
Ripoll

Berta Vila, Jordi Montaña, Judit Caro i Jordi Munell

Jordi Montaña durant la seva intervenció a l'Aula Magna.

El 13 de juliol va tenir lloc l'acte oficial
de clausura del curs acadèmic 2016-17
en què el rector va repassar-ne els fets
principals. Per a Montaña, el curs ha
estat marcat per dues efemèrides, el
20è aniversari del seu reconeixement i
la consecució de la Facultat de Medicina “que ens han portat a la majoria
d’edat”.
En docència, va destacar la feina feta
pel Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica per la posada en marxa dels graus
de Medicina i Enginyeria de l’Automoció. En l’àmbit de la recerca, va posar
èmfasi en els 16 doctorats industrials i
les 79 tesis llegides. Durant aquest curs
es van aconseguir més de dos milions i
mig d’euros en convocatòries competi-

tives, i 700.000 euros en convenis de
transferència de coneixement.
També va manifestar que “l’aposta
per a la internacionalització és un punt
que ens defineix”, tenint en compte
que un 15% dels estudiants en títols
oficials són estrangers. Va destacar les
relacions amb la Xina i amb els països
amb els quals hi ha convenis de cooperació, que cada dia prenen més importància.
Per al curs vinent caldrà consolidar
Medicina, Enginyeria de l’Automoció
i la funció territorial de la Universitat,
mantenir i augmentar la recerca i la internacionalització, reforçar els projectes Diversity i UAlumni, i millorar la
governança de la institució.

Estat ecològic dels rius d’Osona 2016
El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – UVic-UCC ha publicat l’estudi
que avalua l’estat ecològic dels cursos
fluvials d’Osona amb dades del 2016.
Aquest és el quinzè any consecutiu que
es duu a terme el seguiment de forma
regular.
En l’estudi del 2016 es van mostrejar
un total de 23 trams fluvials. Es mesuren
paràmetres generals com el cabal, i es
determinen la qualitat de l’hàbitat fluvial i del bosc de ribera, la qualitat fisicoquímica i la qualitat biològica de l’aigua, fent servir els macroinvertebrats
aquàtics com a indicadors de qualitat.

De l’avaluació se’n desprèn que el
conjunt dels rius i rieres d’Osona mantenen una bona qualitat biològica. El
2016, tot i tractar-se d’un any sec i amb
cabals molt baixos arreu, la qualitat
dels rius es va veure poc afectada i, en
general, es considera bona. Les dades
generades mostren un patró de distribució geogràfica molt clar, on el curs
principal del riu Ter i els seus afluents
que circulen per àrees forestals (riu
Ges i rieres de les Gorgues, Major, de
Sora, de la Foradada i de Rupit) mostren una qualitat molt bona.

L’estudiant del grau de Mestre en
Educació Infantil, Judit Caro Hurtado, va
obtenir la III Beca a l’Excel·lència Comtal
Vila de Ripoll. El rector de la UVic-UCC,
Jordi Montaña, i l’alcalde de Ripoll, Jordi
Munell, l’hi van lliurar el 28 de març al
Rectorat de la UVic-UCC.
A aquesta beca anual, valorada en 2.500
euros, hi poden accedir els estudiants
residents al municipi de Ripoll que
tinguin un bon expedient acadèmic i que
necessitin una empenta econòmica per
continuar els seus estudis.
El rector Jordi Montaña va agrair l’esforç
econòmic que l’Ajuntament de Ripoll fa
per premiar el talent “i que és exemple
del compromís que aquest Ajuntament
té amb els seus ciutadans, el territori i
la Universitat”. El rector va fer una crida
a altres ajuntaments a sumar-se a la
iniciativa. Per la seva banda, l’alcalde de
Ripoll, Jordi Munell, va declarar que amb
aquesta beca “volem ajudar a assolir
l’excel·lència acadèmica dels nostres
estudiants, alhora que posem en valor el
que representa tenir una universitat de
prestigi tan a prop del municipi”.
Judit Caro va expressar el seu agraïment
a l’Ajuntament de Ripoll per la beca i va
afirmar que aquests diners li permetran
plantejar-se anar a fer un Erasmus i continuar els seus estudis amb un Màster.
L’acte va comptar també amb la presència de la coordinadora del grau de Mestre
en Educació Infantil, Berta Vila, que va
animar la guanyadora a continuar estudiant i a tenir sempre present el compromís que té amb la societat.
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La UVic-UCC és la tercera
universitat de l’Estat que
més ha contribuït al desenvolupament regional

Segons el rànquing de la Fundación
Conocimiento y Desarrollo (CyD) de l’any
2017, la UVic-UCC és la tercera universitat de l’Estat espanyol que més ha
contribuït al desenvolupament regional,
gràcies als indicadors d’alt rendiment
que fan referència a “Publicaciones
regionales” i “Fondos de investigación
regionales”. En l’edició de l’informe d’enguany, la UVic-UCC repeteix una posició
destacada en aquest àmbit. L’informe
destaca també que la Universitat ha
obtingut 8 indicadors situats a la franja
d’universitat d’alt rendiment, que la
situa al lloc 40 de les 69 universitats
espanyoles avaluades.
La UVic-UCC ha millorat també en l’àmbit d’internacionalització respecte del
curs passat, i se situa en el lloc 13 del
rànquing, gràcies als resultats obtinguts en els indicadors d’alt rendiment
“Titulaciones impartidas en un idioma
extranjero”, “Movilidad de estudiantes” i
“Profesorado extranjero”.
Pel que fa a als indicadors d'Ensenyament i aprenentatge, la universitat
sobresurt en la "Tasa de Graduación"
i "Estudiantes de otras CCAA". Això la
situa, per aquest àmbit, en la posició
30-35 de 69, empatada en punts amb
les universitats de València, Santiago de
Compostela, Oviedo, Rey Juan Carlos,
Pablo de Olavide.
D'altra banda, la UVic-UCC ha aparegut
com a universitat de baix rendiment en
Recerca i Transferència de Coneixement
en diversos indicadors. En aquest àmbit
les dades recollides corresponen a les
mitjanes calculades entre els cursos
2012 i 2015, majoritàriament.
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El poeta Lluís Solà, homenatjat en la
inauguració de la Universitat d’Estiu

El rector Jordi Montaña fa entrega del diploma commemoratiu al poeta Lluís Solà.

Lluís Solà va fer una elogi de la llengua
durant l’homenatge que li van retre la
ciutat i la Universitat amb motiu de la
inauguració de la 22a edició de la Universitat d’Estiu, celebrada el 8 de juny
a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic.
Solà va afirmar que “cada llengua
té moltes llengües” per referir-se a la
llengua com una part constituent de la
condició humana. “El passat ens parla
a través de la llengua i ens transmet
paraules plenes de sons, imatges i sabers”, va afirmar. El poeta, pensador i
assagista, però també emparaulador,
tal com el va definir Francesc Codina
en el seu encomi, va acabar el seu parlament instant a “abandonar el relaxament i a ser valents i assenyats per no
cedir” en aquest moment polític que
viu el país.

El professor de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes,
Francesc Codina, va glossar la figura
de l’homenatjat fent “un repàs als
molts serveis que Lluís Solà ha fet a la
cultura, a la ciutat de Vic i al país”. Va
afirmar que els dos volums que acaba
de publicar Poesia Completa i Llibertat i sentit “el consagren com d’un dels
poetes catalans més importants del s.
XXI”, del qual va destacar “la radicalitat poètica, la riquesa expressiva i formal i la capacitat de comunicar”.
Moments abans el vicerector de
Relacions Internacionals i Formació
Contínua, Joan Masnou, va presentar
la XXII edició de la Universitat d’Estiu, organitzada des de la UVic-UCC
amb la col·laboració d’una setantena
d’institucions de diversos àmbits.

Sant Hilari Sacalm visita la UVic
Una delegació de Sant Hilari Sacalm,
encapçalada per l'alcalde, Joan Ramon
Veciana, i formada per vint-i-cinc representants del teixit associatiu, econòmic i cultural de la vila, va visitar la
UVic i Creacció el 23 de maig, en el
marc del programa Fem UVic-UCC
Territori.
L’objectiu de la trobada era compartir projectes, fomentar les relacions
institucionals i explorar i aprofundir
noves vies de col·laboració.
L’alcalde Veciana va apuntar que “per

Sant Hilari Sacalm, la UVic-UCC és
una gran oportunitat educativa i econòmica” i que un dels interessos que
té el consistori en aquests moments és
poder oferir noves oportunitats de negoci i de formació, gràcies a la proximitat que ofereix la C-25. L’alcalde de
Sant Hilari també es va mostrar molt
satisfet del projecte de la Càtedra de
l’Aigua, Natura i Benestar, que té la
seu al municipi, impulsada per l’Ajuntament, la UVic-UCC i la UdG.

RECERCA

Estudiants de l'escola Carme Karr del centre penitenciari Els Lledoners visiten la UVic

Dinovens Premis UVic als
millors treballs de recerca
de batxillerat

L'acte va ser conduït pel Dr. Enric Casulleras.

Un moment de la trobada entre estudiants de la UVic i del l'escola Carme Karr d'Els Lledoners.

Alumnes de tercer curs dels graus de
Mestre d'Educació Infantil i Mestre
d'Educació Primària de la UVic, amb
Menció d’Educació Inclusiva, van portar a terme un projecte d’aprenentatgeservei amb l’escola Carme Karr del centre
penitenciari Els Lledoners de Sant Joan
de Vilatorrada. El 3 de maig, sis presos del
centre, acompanyats de dos professors i
el director de l’escola, van visitar la UVic
per fer balanç de l’experiència i conèixer
la Universitat.
Els sis estudiants van poder visitar la
Universitat i conèixer el funcionament
d’algunes de les seves instal·lacions, com
el plató de televisió o el laboratori de si-

mulació d’Infermeria. La segona part de
la visita va ser fer balanç del projecte.
La professora del centre penitenciari i
exalumna de la UVic, Saray Gómez, va
explicar que “la idea de tirar endavant
aquest projecte va sorgir de la inquietud
de poder aplicar allò que s’estudia a l’assignatura d’Educació Inclusiva en un centre de les nostres característiques”. Per
la seva banda, la professora de la UVic,
Olga Pedragosa, va destacar el fet que els
estudiants de la UVic tinguessin l’oportunitat de treballar aspectes d’aprenentatge
multinivell i treball cooperatiu, “que són
estratègies que han de tenir els mestres
en escoles inclusives”.

Nutrition Seminars, una nova iniciativa d’intercanvi de coneixement en nutrició i dietètica
El grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de la
Salut i el Benestar (FCSB) de la UVicUCC ha impulsat aquest curs els Nutrition Seminars, un espai de trobada
entre alumnes, professors i professionals de l’àmbit de la Nutrició Humana
i la Dietètica on poder conèixer i compartir projectes, iniciatives, experiències o temes d’actualitat. Aquestes
sessions, que s’han celebrat els mesos
de març, abril i maig, han anat adreçades tant als estudiants com als professors del Grau.
El primer seminari es va celebrar el
29 de març a càrrec de Cleofé Pérez,

de l’Acadèmia Espanyola de Nutrició
i Dietètica, amb el títol “La professió del Dietista-Nutricionista. D’on
venim, on som i cap a on anem?”; el
segon seminari, celebrat el 26 d’abril,
el va encapçalar Toni Solà, que va presentar l’app Anthropometric iTool
en una xerrada sota el títol “L’emprenedoria i la innovació aplicades a la
professió del Dietista-Nutricionista”;
finalment, el dietista i nutricionista
Julio Basulto va parlar de la pràctica
professional basada en l’evidència científica en l’última sessió dels Nutrition Seminars el 17 de maig.

El 22 de juny es van lliurar els dinovens
Premis de recerca de Batxillerat, que
promouen la incorporació dels estudiants de Batxillerat a la formació superior
i fomenten la cultura científica i el gust
per la recerca. Va presidir l'acte la secretària general de la UVic-UCC, Àngels
Crusellas, i va comptar amb la presència
de representants les institucions que
patrocinen els premis: la presidenta
de l’Institut Català de les Dones, Núria
Balada; el cap de Comunicació i Màrqueting de Bon Preu, Manel Prat; la gerent
de Certis, Noemí Blàzquez; el director
d’Eumo_dc, Jordi Cano; i el vicepresident d’Osona Contra el Càncer, Eduard
Batiste-Alentorn.
Els premis estan dividits en cinc categories: Premi Bon Preu, dotat amb 2.000
euros, als millors treballs en l’àmbit de
les Ciències Socials i Humanitats; Premi
Certis, dotat amb 2.000 euros, als millors
treballs en l’àmbit de les Ciències; Premi
Eumo_dc, dotat amb 2.000 euros, als millors treballs en l’àmbit de les arts; Premi
específic Osona contra el Càncer, dotat
amb 3.000 euros, i el Premi específic
Institut Català de les Dones, dotat amb
1.500 euros, als millors treballs sobre
perspectiva de gènere, aportacions de
les dones al món dels sabers, prevenció
de violències masclistes i igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Aquesta dinovena edició va rebre 148
treballs, provinents de 114 centres de
34 comarques. En total es van premiar
31 treballs: 7 en la categoria Bon Preu,
6 en la categoria Certis, 7 en la categoria Eumo_DC, 7 en la d'Osona Contra el
Càncer i 4 en la d'Institut Català de les
Dones.
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COMUNITAT

Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC

Plouen poemes!

Vanesa Amat, M. Carme Bernal,
Isabel Muntañà (eds.)
Il·lustracions de Morad Abselam
Vic: Eumo Editorial, 2017
ISBN: 978-84-9766-591-9

Estudi sobre els mitjans de
comunicació digitals socis
d’AMIC
Ignasi Coll Parra
Héctor Navarro Güere

Barcelona: Associació de Mitjans
d’Informació i Comunicació (AMIC), 2017
ISBN 978-84-617-9104-0

Escola, famílies i comunitat
Jordi Collet Sabé
Antoni Tort Bardolet

Barcelona: Octaedro i Diari de l’educació,
2017
ISBN 978-84-9921-917-2
Versió en castellà:
ISBN 978-84-9921-902-8

Desfer la teranyina del gènere
des de l’educació
Isabel Carrillo Flores

Vic: Eumo Editorial, 2017
ISBN 978-84-9766-598-8

Educación permanente.
Experiencias emancipadores y
prácticas educatives de libertad
Anna Gómez Mundó

Xàtiva: Ediciones del Instituto Paulo
Freire, 2017
ISBN 978-84-9412-139-5

“The Poetized Peopling of
Nineteenth-Century Spain/s”
Ronald Puppo

Dins: The Routledge Companion to
Iberian Studies
Javier Muñoz Basols, Laura
Lonsdale, Manuel Delgado (eds.)
London: Routledge, 2017.
ISBN: 978-1-315-70989-5

Tres escritoras censuradas
Simone de Beauvoir, Betty
Friedan y Mary McCarthy
M. Pilar Godayol Nogué
Granada: Comares, 2017
ISBN 978-84-9045-489-3
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Es tracta d’un estudi sobre la mirada
social en la poesia gallega de Rosalía
de Castro, complementada per la de
Jacint Verdaguer.

Llibres de la comunitat universitària UVic-UCC
“Promoting active citizenship
against poverty through a
participatory community
intervention”

Jordi San Eugenio Vela, Xavier
Ginesta Portet, Salvador Simó Algado
Dins: Occupational Therapies
Without Borders: integrating justice
with practice
Sakellariou, Dikaios; Pollard, Nick
(eds.)

“International Challenges
of Catalonia: defining its
public diplomacy through
parliamentary debates”

Jordi San Eugenio Vela, Xavier
Ginesta Portet, Mireia Canals
Botines
Dins: The Routledge Handbook of
Soft Power
London: Routledge, 2017
ISBN: 978-1-13-894581-4

“Experiencia sinérgica para
mejorar las competencias en
investigación y nutrir un grupo
emergente en una universidad
pequeña”

Ester Goutan, Elisabet Sarri, Montse
Masoliver, Núria Obradors, Elisabet
Dachs, Marta Otero
Dins: Actas de las Jornadas TFM/
TFG RED-U 2016
Madrid: Red Estatal de Docencia
Universitaria, 2016
ISBN 978-84-69722-89-3

“Catalonia’s public diplomacy
and media relations strategy:
A case study of the Eugeni
Xammar Programme of
International Communication
and Public Relations”
Jordi San Eugenio Vela, Xavier
Ginesta Portet, J. Xifra

Dins: International Public Relations.
Perspectives from deeply divided
societies
Somerville, I.; Hargie, O.; Taylor, M.;
Toledano, M. (eds.)
London: Routledge, 2017
ISBN 978-1-138-86013-1

“El juego como medio natural de
desarrollo y aprendizaje”
Pla Campàs, Gil

Dins: Psicomotricidad educativa:
avanzando paso a paso
Mas, Maite; Anton, Montserrat (coord.)
Octaedro, 2017
ISBN 978-84-9921-975-2

“Dificultades de los
universitarios para
representarse la escritura”
Jordina Coromina Subirats

Dins: Nuevos escenarios en la
docencia universitària
Pedro Membiela, Natalia Casado i
M. Isabel Cebreiros (eds.)
Educación Editora, 2016
ISBN 978-84-15524-32-8

“Consenso con la técnica Delphi:
las Nic más usadas en la UCI.”
Xavier Palomar Aumatell, Mireia
Subirana Casacuberta, Raimon Milà
Villarroel

“Valoración del miedo, ansiedad
y estrés utilizando indicadores
Noc en la simulación clínica”
Montserrat Faro Basco, Olga Isern
Farrés, Maria Carme Sansalvador
Comas, Xavier Palomar Aumatell

“Uso de un Indicador Noc, para
valorar la cinetosis”
Xavier Palomar Aumatell

Dins: E-Health and Nursing:
Knowledge for patient care
Sheerin, Fintan; Martín Iglesias,
Susana; Romero Sanchez, José
Manuel; Paans, Wolter (eds.)

Amsterdam: Elsevier, 2017
ISBN 978-0-7020-5920-9

“Experiencias subversivas.
Confianza y libertad en
educación”
Anna Gómez Mundó

Dins: Educación permanente.
Experiencias emancipadoras y
prácticas educativas de libertad
Corella, Iolanda; Borox, Paqui (eds.)
Xàtiva: Ediciones del Instituto Paolo
Freire, 2017
ISBN 978-849-4121-39-5

“Conquering the Digital
Customer: How Zara Is
Confronting the Digital
Innovation Revolution”
Petra Nylund, Eric Viardot

Dins: Socio-Economic Perspectives
on Consumer Engagement and
Buying Behavior
Kaufmann, Hans-Ruediger; Khan
Panni, Mohammad Fateh Ali (eds.)
Hershey: IGI Global, 2017
ISBN 978-1522521396

“Eco-social occupational
therapy: Towards occupational
ecology”
Simó Algado, Salvador

Dins: Occupational Therapies
Without Borders: integrating justice
with practice
Sakellariou, Dikaios; Pollard, Nick (eds.)
Amsterdam: Elsevier, 2017
ISBN 978-0-7020-5920-9

ACENDIO/AENTDE, 2017
ISBN 978-1-78808-551-9
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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

