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Ainhoa Moral guanya la Beca 
Ciutat de Vic a l’excel·lència 
Vic L’estudiant Ainhoa Moral ha obtingut la 
quarta Beca Ciutat de Vic a l’Excel·lència Uni-
versitària, que convoca l’Ajuntament, dotada 
amb 2.500 euros. La beca està destinada a estu-
diants de la UVic-UCC residents a la ciutat i 
es valora en funció del currículum acadèmic. 
El lliurament de la beca el va fer la regidora 
d’Educació i Joves, Elisabet Franquesa, en un 
acte president pel rector Josep-Eladi Baños a la 
Casa de Convalescència. La guanyadora de la 
beca estudia el quart curs d’Infermeria i com-
pagina estudis i feina. El rector va anunciar 
que el proper curs s’obrirà un nou programa 
de beques. A la fotografia, d’esquerra a dreta, 
Eva Rovira, coordinadora d’Infermeria, Baños, 
Franquesa i Moral. 
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Estudiants de 
Psicologia ajuden 
alumnes en risc 
d’exclusió de Vic

Vic Alumnes de Secundària 
del col·legi del Sagrat Cor de 
Vic en risc d’exclusió rebran 
el suport d’11 estudiants 
del grup de Psicologia de 
la UVic-UCC, gràcies a un 
conveni entre el centre i la 
Facultat d’Educació. Durant 
aquest segon semestre, els 
futurs psicòlegs assisteixen 
presencialment al Sagrat Cor 
una hora i mitja cada setma-
na per fer la seva tasca, dins 
del programa Jove x Jove, 
impulsat per l’Ajuntament.  

Beques d’UAlumni 
per a estudiants del 
Campus Professional 
de Vic i Granollers

Vic UAlumni, l’entitat 
que agrupa exalumnes de 
la UVic-UCC, ha concedit 
enguany cinc beques per 
valor de 500 euros cada 
una a estudiants del Centre 
Teknós. Repartit entre Vic 
i Granollers, aquest centre 
imparteix cicles formatius 
en animacions 3D, màrque-
ting digital i aplicacions 
multiplataforma. Dues 
de les beques s’han pogut 
donar gràcies al suport de 
CaixaBank i de l’empresa 
Artyplan.

La Càtedra de l’Aigua 
premia els treballs de 
recerca d’estudiants 
de Batxillerat 

Sant Hilari Sacalm Coinci-
dint amb el Dia Internacio-
nal de l’Aigua, el passat 22 de 
març, la Càtedra de l’Aigua, 
Natura i Benestar va donar a 
conèixer els treballs d’estu-
diants de Batxillerat guanya-
dors dels ajuts que concedeix 
anualment. Són Josep Farrés, 
per un estudi sobre la pre-
sència de gas radó a l’interior 
d’habitatges de Sant Hilari, 
i Maria Aguilera, per un tre-
ball sobre els microplàstics a 
la riera d’Osor. 

Un informe revela 
que les solucions 
digitals no satisfan 
del tot els cuidadors

Vic Un informe coordinat 
per la UVic-UCC en el marc 
del projecte Co-Care, que 
implica cuidadors de malalts 
d’Alzheimer en la creació 
d’eines tecnològiques, revela 
que moltes de les que estan 
actualment disponibles no 
cobreixen totes les seves 
necessitats. Es constata que 
falten solucions TIC sobre 
aspectes com la salut física 
dels cuidadors o la regulació 
legal de la cura.

La Salle Manlleu representa la 

UVic-UCC a la Lliga de Debat

Manlleu L’institut La Salle de Manlleu repre-
sentarà la UVic-UCC a la final de la Lliga de 
Debat de Secundària i Batxillerat, que comença 
el proper dimarts a la Universitat Miguel Her-
nández d’Elx (Alacant). Els manlleuencs van 
classificar-se després de guanyar la fase local 
de Vic, on participaven cinc equips d’Osona i el 
Bages. Els estudiants que en formen part són 
Anna Nogué, Xantal Parés, Elisenda Puig, Gina 
Rierola, Oriol Valls, Pol Balmes, Aina Parés i 
Martí Clusella (a la fotografia), amb el professor 
Jaume Planas com a capità de l’equip. Tots ells 
estudien el quart curs d’ESO. En la classificació, 
el tema sobre el qual van debatre era la compati-
bilitat del creixement global i el medi ambient.
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La UVic-UCC farà el grau de 

Podologia en semipresencial

Manresa La UVic-UCC impartirà a partir del 
proper curs des del campus de Manresa el grau 
de Podologia en modalitat semipresencial. 
Aquesta serà la primera vegada a Catalunya 
que un grau de salut de l’àmbit clínic es podrà 
seguir sense assistència diària a les aules. Tota 
la formació pràctica, però, sí que serà en for-
mat presencial. S’ha escollit aquesta opció per-
què Podologia acostuma a ser un grau comple-
mentari per a professionals de la salut que ja 
exerceixen en altres àmbits com la infermeria 
o la fisioteràpia. Les pràctiques (a la fotogra-
fia) es duran a terme a la Clínica Universitària, 
on es realitzen prop de 8.000 intervencions 
podològiques cada any. 
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Una exposició per trencar amb 

la normativitat del cos femení

Vic Mireia Marcó, de Barcelona, i Rebeca 
Molero, de Súria, totes dues estudiants de 
Periodisme a la UVic-UCC, són autores de l’ex-
posició “@Cuerposindomables”, que es podrà 
veure al campus de Miramarges des del proper  
divendres i fins al dia 1 de juny, al vestíbul de 
l’edifici B. El seu projecte té l’objectiu de tren-
car amb la imatge normativa del cos que impo-
sen els cànons estètics i que afecta sobretot les 
dones. La fotografia serveix per portar a esce-
na una diversitat de cossos que no responen a 
l’esquema, “i fer veure a l’espectador que els 
cossos femenins als quals estem acostumats 
no són la realitat, i cada un és únic, i per això 
bonic”. A la fotografia, una de les imatges. 
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