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Salutació del president  
de la Fundació Universitària Balmes

L’any 2007 el Patronat de la Fundació Universitària Balmes (FUB) ja va 
acordar la creació d’un Consell Consultiu de la UVic i el 2009 en va apro-
var les Normes d’Organització i Funcionament (NOF). Amb la voluntat 
d’ampliar la representació territorial i de la societat civil al Patronat i la 
necessitat d’adaptar-se als canvis del llibre tercer del Codi Civil de Ca-
talunya es van aprovar uns nous Estatuts de la FUB el gener del 2010. 
Aquest fet va implicar l’adaptació de les NOF del Consell Consultiu, que 
es van aprovar el desembre de 2010 i que defineixen el Consell Consultiu 
com un òrgan d’implicació de la societat en la UVic i de relació d’aquesta 
amb la societat, conformat per persones amb perfils representatius dels 
àmbits d’activitat de la UVic. 

Paral·lelament, en reunió de 13 de juliol de 2010, el Patronat de la FUB 
va prendre l’acord de nomenar el professor emèrit Ricard Torrents, prin-
cipal impulsor dels estudis universitaris a la ciutat, primer rector de la 
Universitat de Vic i medalla d’or de la ciutat de Vic, com a president del 
Consell Consultiu. 

Ara, a juny de 2011, puc adreçar la meva salutació a tots els membres 
d’aquest Consell Consultiu de la Universitat de Vic, i desitjar-los molt 
d’encert en les seves aportacions al Patronat de la Fundació Universitària 
Balmes, al Rectorat de la Universitat de Vic i al conjunt de la institució, 
com a representants que són d’un ampli espectre de la nostra societat.

Gràcies, conselleres i consellers de la vostra generosa col·laboració a fer 
de la nostra UVic, amb la seva singularitat, una universitat d’excel·lència 
al servei de Catalunya i del món.

Josep	M.	Vila	d’Abadal
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Salutació del rector  
de la Universitat de Vic

Em plau enormement de saludar la constitució del Consell Consultiu de 
la Universitat de Vic, i em plau especialment per la diversitat i la qualitat 
dels consellers i conselleres que el conformen. Que el conjunt de la Uni-
versitat de Vic i el Patronat de la Fundació Universitària Balmes comptin 
amb un organisme d’aquestes característiques, d’aquest nivell i d’aquesta 
capacitat de representació social per fer de pont entre la Universitat i 
la societat és una garantia d’equilibri, d’equanimitat i de qualitat de les 
seves aportacions, suggeriments i propostes.

La Universitat de Vic, que ja compta amb el Patronat de la Fundació 
Universitària Balmes per a exercir les funcions de govern, administra-
ció, representació i gestió que li són pròpies com a entitat titular de la 
Universitat, comptarà d’ara endavant amb el Consell Consultiu com un 
òrgan complementari i de suport, no tan condicionat pels avatars del 
funcionament quotidià, sinó obert tant a un cercle social i instucional 
ampli i divers com a la pròpia comunitat universitària.

Estic convençut que amb la constitució d’aquest Consell Consultiu, a 
més d’exercir una de les competències del Patronat que estableixen els 
Estatuts de la FUB, ens hem dotat d’un organisme que aportarà qualitat, 
equilibri i penetració social a la nostra universitat.

Jordi	Montaña	
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Sempre he vist que el món universitari és protagonista a primera línia 
dels canvis d’època. Si, d’una banda, en pateix el trasbals i s’hi acomo-
da, també, de l’altra, n’impulsa les transformacions, les dirigeix, els dóna 
ànima. 

Per això la Universitat és una institució mil·lenària incessantment actual, 
entre l’abans i el després. Per això mateix a cada nova conjuntura sap 
trobar les vies de mediació interactives entre el seu àmbit d’Educació 
i Ciència i l’àmbit de la Política i l’Economia de la societat que la sosté.

No voldria caure en el cofoisme, però em sembla que la nostra UVic és 
una concreció màximament representativa de la sostenibilitat de la ins-
titució universitària en el segle XXI. Tant els seus orígens com la seva 
trajectòria demostren que existeix i prospera gràcies al seu compromís 
amb el projecte d’una societat en cerca de l’excel·lència.

Entenc que el Consell Consultiu de la UVic, creat en el marc del canvi 
d’època, està plantejat com una resposta a l’envit del nostre temps d’im-
bricar universitat i societat. No pas com un Consell Social equivalent als 
de les universitats públiques, que seria redundant a la nostra, sinó com 
un fòrum dialògic permanentment disponible per als òrgans de govern 
de la UVic, el Claustre i les institucions implicades en el seu progrés.

Presentació del president 
del Consell Consultiu



Estic convençut que aquest Consell Consultiu no és sinó una peça, però 
peça essencial del conjunt que conforma la Universitat de Vic, la d’ara, 
però també la que ha sigut en el passat i la que vol ser en el futur. Un con-
venciment que sento compartit solidàriament amb tots els responsables 
de l’actual “governança” de la UVic. No em voldria equivocar. Al capda-
vall el motiu que m’ha fet acceptar el nou repte d’endegar a la fi aquest 
Consell temps ha previst no és sinó: saber, totes i tots, que totes i tots 
volem avançar pel mateix camí i ho podem fer. 

Per això expresso el meu reconeixement al Patronat de la Fundació Uni-
versitària Balmes per haver-me’n confiat la presidència i per això estic 
agraït de tot cor a les amigues i als amics que han acceptat de formar-ne 
part. Són gent excel·lent, que vol dir que tenen la virtut de fer bé el que 
fan, com es veu en el seu curriculum. Són gent de diversa procedència i 
diversa formació que posen en comú la voluntat d’ajudar a fer una UVic 
d’excel·lència. És amb elles i ells que el primer Consell Consultiu de la 
Universitat de Vic emprèn la ruta. Desitgem-nos Bona Ruta! 

Ricard	Torrents	i	Bertrana
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Normes d’organització i funcionament del Consell Consultiu del 
Patronat de la Fundació Universitària Balmes
(Aprovades pel Patronat de la FUB el 16 de desembre de 2010. Acta n. 156)

Preàmbul
Els Estatuts de la Fundació Universitària Balmes (FUB) la faculten per crear 
un Consell Consultiu amb funcions d’assessorament, participació i consulta a 
l’entorn de la Universitat de Vic.
A aquest efecte, el Patronat de la FUB va acordar en data 18 d’abril de 2007 la 
creació del Consell Consultiu de la FUB, designant-lo Consell Assessor, el qual 
s’havia de regir per les pròpies Normes d’Organització i Funcionament.
L’entrada en vigor de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil 
de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, que obligava a l’adaptació dels 
estatuts de la FUB, la modificació de l’article 15 dels estatuts en l’apartat e) –ac-
tualment apartat l)– que preveia la creació d’un consell consultiu que es podria 
denominar Consell Assessor, i la voluntat del Patronat d’impulsar i ampliar la 
participació social a la Universitat, van fer que el Patronat de la Fundació Uni-
versitària Balmes, en data 3 de juliol de 2009, acordés aprovar unes Normes 
d’Organització i Funcionament del Consell Consultiu del Patronat, designant-
lo Consell Assessor de la Universitat de Vic, que modificaven les aprovades en 
data 18 d’abril de 2007.
Amb posterioritat a l’aprovació d’aquestes normes, però, s’ha produït una nova 
modificació dels Estatuts de la Fundació Universitària Balmes. Aquesta modifi-
cació obliga a adaptar novament les Normes d’Organització i Funcionament del 
Consell Consultiu del Patronat de la Fundació Universitària Balmes.

Article 1. Definició
El Consell Consultiu del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, titular 
de la Universitat de Vic (UVic), és un òrgan d’implicació de la societat en la 
UVic i de relació d’aquesta amb la societat.

Article 2. Composició
El Consell Consultiu estarà format per persones amb especial rellevància aca-
dèmica, científica, empresarial, política i social que tinguin la voluntat d’aportar 
a la UVic els seus coneixements i experiència i interès per promoure-la i projec-
tar-la tant en l’àmbit universitari com difondre-la i promocionar-la en l’àmbit 
nacional i internacional.
El Consell Consultiu estarà format per un mínim de 7 membres i un màxim de 
21. Es procurarà que el conformin persones que responguin a perfils diversos i 
alhora que siguin representatives dels diversos àmbits d’activitat de la UVic.
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Article 3. Designació dels membres del Consell Consultiu
Els membres del Consell Consultiu hauran d’estar acceptats per un mínim de 
dos terços del Patronat de la FUB i podran ser proposats per qualsevol dels seus 
membres o pel president o presidenta del Consell Consultiu.

Article 4. Durada del càrrec de conseller o consellera
La designació dels consellers o conselleres tindrà una validesa de quatre anys i es 
podrà renovar indefinidament per períodes de la mateixa durada.

Article 5. Presidència i Secretaria
Així mateix, es nomenarà un president o presidenta del Consell Consultiu, que 
haurà de recaure en una persona de reconegut prestigi i trajectòria en la societat 
catalana, que aconsegueixi el consens o, com a mínim, el suport de dos terços 
dels patrons de la FUB.
Actuarà de secretari o secretària del Consell la persona que a aquest efecte de-
signi el president o presidenta. El secretari o secretària estendrà les actes i farà 
les funcions pròpies del càrrec.

Article 6. Funcions

Són funcions del Consell Consultiu:

a)  Promoure la participació de la societat en l’activitat de la universitat i fo-
mentar les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, 
econòmic, social i territorial

b)  Promoure vincles de col·laboració mútua entre la UVic i altres universitats, i 
centres de recerca i d’educació superior.

c)  Assessorar el Patronat de la FUB en la determinació de criteris i objectius de 
la planificació estratègica i de l’avaluació de la qualitat de la UVic.

d)  Col·laborar amb el Patronat de la FUB i amb els òrgans de govern de la Uni-
versitat en la consecució d’un finançament estable de la Universitat de Vic, 
tant per part de les administracions públiques com fomentant les aportaci-
ons d’organismes i entitats privades.

e)  Suggerir tota mena de mesures encaminades a l’adequació de la recerca i 
l’oferta formativa de la UVic a les demandes socials i, paral·lelament, estimu-
lar la transferència de coneixement.
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f)  Proposar mesures i actuacions per contribuir a difondre el model constitutiu 
de la UVic.

g)  Aportar idees i suggeriments sobre la marxa financera i la vida acadèmica i 
institucional de la UVic.

h)  Vetllar per una política de concessió de beques que no exclogui ningú de la 
UVic, i per la inserció laboral dels seus titulats.

i)  Qualsevol altra funció de caràcter consultiu o d’assessorament que li siguien-
comanada per part del Patronat.

j)  El Consell Consultiu podrà crear comissions d’entre els seus membres per 
portar a terme tasques específiques.

Article 7. Organització i Funcionament

7.1  El Consell Consultiu tindrà la mateixa seu que la Fundació Universitària Bal-
mes.

7.2  El Consell Consultiu es reunirà com a mínim dues vegades l’any, dins de ca-
dascun dels dos quadrimestres del curs acadèmic.

7.3  Les reunions tindran lloc amb la prèvia convocatòria de la presidència, que 
s’enviarà als consellers i conselleres amb un mínim de deu dies d’antelació 
a la data de la reunió. La convocatòria, que cursarà el secretari o secretària, 
contindrà l’ordre del dia i la documentació de referència dels punts a tractar.

7.4  Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots. En cas d’empat, el vot del 
president o presidenta serà diriment.

7.5  El secretari o secretària aixecarà acta de la reunió, amb el vistiplau del pre-
sident, la qual se sotmetrà a aprovació en la mateixa reunió o en la reunió 
següent del Consell Consultiu.

7.6  La presidència del Consell Consultiu pot convidar a assistir a les reunions 
persones expertes i membres de la comunitat universitària, d’acord amb la 
naturalesa dels assumptes a tractar.

7.7  El càrrec de conseller o consellera no comporta cap tipus de retribució. No 
obstant això, es podrà reemborsar als membres del Consell les despeses que 
els ocasioni l’exercici del càrrec.
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7.8  Les despeses que pugui ocasionar l’elaboració d’estudis per part de persones 
o entitats externes seran incorporades, previ acord del Patronat, al pressu-
post general de la Fundació Universitària Balmes.

Article 8. Drets i obligacions dels membres del Consell Consultiu

8.1 Són drets dels consellers i conselleres:

a)  Ser convidats a tots els actes públics de la Universitat de Vic i gaudir d’un 
tracte preferencial.

b)  Rebre les publicacions, memòries i qualsevol material informatiu que editi 
la Universitat.

c)  Ser informats puntualment de les activitats que organitzi la Universitat de 
Vic o que hi tinguin lloc.

d)  Accedir a tota aquella informació que els sigui necessària per al compliment 
de les seves funcions.

8.2 Són obligacions dels consellers i conselleres:

a)  Conèixer i respectar els fins fundacionals, d’acord amb el que disposen els 
estatuts de la Fundació Universitària Balmes i les Normes d’Organització i 
Funcionament de la UVic.

b)  Mantenir reserva sobre les deliberacions del Consell i sobre la informació 
preferent a la qual tenen accés mentre no pugui fer-se pública.Comissió per-
manent del Consell Consultiu de la UVic
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Comissió	Permanent	del	Consell	Consultiu	de	la	UVic

Ricard	Torrents	i	Bertrana	
Josep	M	Anzizu	Furest		
Joan	Contijoch		
Pere	Girbau	Pous		
Anton	Granero	i	Martínez		
Ramon	Pinyol	i	Torrents		
Eduard	Vallory	i	Subirà	

Miquel	Tuneu	i	Vila	
Secretari
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Membres	del	Consell	Consultiu	de	la	UVic

Ricard	Torrents	i	Bertrana		
President del Consell Consultiu de la UVic

Josep	M	Anzizu	Furest	
Professor, empresari, EADA

Pilar	Benejam	Arguimbau	
Geògrafa, emèrita UAB

Salvador	Cardús	i	Ros	
Sociòleg, UAB

Muriel	Casals	i	Couturier 
Presidenta d’Òmnium Cultural

Alícia	Casals	Gelpi	
Bioenginyera, UPC

Joan	Contijoch	
Vicepresident d’UNNIM / president 
del Consell Territorial de Manlleu

Daniel	Giralt	Miracle	
Crític d’art

Pere	Girbau	Pous	
Enginyer, empresari

Anton	Granero	i	Martínez	
Dissenyador gràfic, director d’Eumogràfic

Johannes	Kabatek	
Cap del Departament de Romanística, 
Universitat de Tubinga

Ramon	Pinyol	i	Torrents	
Director de la Càtedra Verdaguer 
d’Estudis Literaris de la UVic

Jaume	Porta	Casanellas 
Catedràtic d’Edafologia de la 
Universitat de Lleida

Josep	Pujadas	Gil 
President de la Delegació a Osona 
de la Cambra de Comerç

Emili	Teixidor	
Escriptor

Josep	M	Terricabras 
Director de la Càtedra Ferrater 
i Mora de la UdG

Joaquim	Triadú	Vila-Abadal	
Soci-director del Departament de Dret 
Públic de PricewaterhouseCoopers

Eduard	Vallory	i	Subirà	
Director general de la Barcelona 
Graduate School of Economics

Miquel	Vilardell	i	Tarrés	
President del Col·legi de 
Metges de Barcelona)
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Ricard	Torrents		
i	Bertrana	
Folgueroles, Osona, 1937
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Ricard	Torrents	i	Bertrana		
President del Consell Consultiu de la UVic

Filòleg i pedagog, assagista, traductor i crític literari. Director del col·legi Sant 
Miquel de Vic (1970-1976). Líder de l’equip fundador de l’Escola Universitària 
de Mestres d’Osona (1976), d’Eumo Editorial (1979) i del taller de disseny Eu-
mogràfic (1984); primer rector de la Universitat de Vic (1997-2002) i primer di-
rector de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris (2002-2008). És membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans (1999), del consell fundador de la revista de poesia 
“Reduccions” (1976), president de la Societat Verdaguer (1991) i fundador i re-
dactor de la revista científica “Anuari Verdaguer” (1986). Primer president del 
Consell Consultiu de la Universitat de Vic (2010). 

La seva obra s’ha centrat en l’estudi de Jacint Verdaguer, sobre el qual ha escrit 
nombrosos estudis crítics especialitzats i monografies generalistes en la pers-
pectiva de fer valer l’autor de L’Atlàntida i de Canigó com a primer poeta naci-
onal, als orígens fundadors de la literatura contemporània catalana. També ha 
escrit nombrosos assaigs i articles sobre el món universitari, en especial sobre 
la universitat catalana. 

Ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Pensament 
i Cultura Científica per la Generalitat de Catalunya i amb la Medalla d’Or de la 
Ciutat de Vic.

Algunes	publicacions:

1989: Acotacions al procès universitari de Catalunya
1993: Les raons de la Universitat
1995: Verdaguer: estudis i aproximacions
1995: Verdaguer, un poeta per a un poble
1995: Edició crítica: Jacint Verdaguer. Dos màrtirs de ma pàtria 
1999: La universitat en el món actual
2002: Noves raons de la Universitat 
2002: Jacint Verdaguer. Autobiografia literària
2004: «Sobre la indivisibilitat de la cultura: idees, llibres, universitat».
2005: A la claror de Verdaguer: nous estudis i aproximacions
2006: Art, poder i religió. La Sagrada Família en Verdaguer i en Gaudí
2007: Què és la Universitat o de la conveniència de rellegir Humboldt
2008: Puntes i Punters
2008: A les envistes del Ter: Jacint Verdaguer i Miquel Martí i Pol 
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Casat amb Jean Terry Roberts, viu a Sant Pol de Mar 
i està molt vinculat a Castellterçol on és propietari 
del castell que dóna nom a la vila. La Fundació Josep 
M. de Anzizu, constituïda el 1987, té com a objectiu  
la consevació i millora del castell de Castellterçol i 
promoure l’activitat cultural i social de la comarca.

Va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona i des-
prés al College Europeen des Sciences Sociales et 
Economiques (París); a la Faculté Internationale de 
Droit Comparé (Strasbourg); al City of London Co-
llege i a la University of Cambridge (UK); a les uni-
versitats de Pisa i Trieste (Itàlia) i a la Harvard Uni-
versity i el MIT (Estats Units).

Assessor i director d’empreses tant a Espanya com 
a l’estranger, és propietari d’una empresa centenària 
de serveis immobiliaris a Barcelona i membre de di-
versos consells d’administració.

Va ser professor ajudant a la Facultat de Dret i pro-
fessor a ESADE i a l’IESE i EADA. Ha donat classes 
o seminaris de gestió a: Venezuela, Colòmbia, Argen-
tina, Perú, França, Estats Units, Txèquia, Bulgària i 
Xina. De 1970 a 1975 va ser secretari general d’ESA-
DE i actualment és membre del patronat d’EADA. 
El 1987 va fundar el Center for Organisational Studi-
es (COS), entitat no lucrativa de caire internacional 
ara integrada a EADA, per a l’estudi dels aspectes 
humanistics de les organitzacions. 

Ha publicat nombrosos articles sobre gestió i els 
llibres “Las funciones directivas” (Ed. Labor, 1976); 
“Cambio en las organizaciones españolas. Textos y 
casos” (Ediciones de Gestion 2000, 1991) i “Dirigir 
empresas sostenibles” (Ediciones de Gestion, Gru-
po Planeta, 2008).

Parla català, castellà, francés, anglès i italià. Ha prac-
ticat diversos esports i és president de la Federació 
Catalana de Pitch and Putt, esport al qual juga i del 
qual ha estat promotor.

Josep	Maria	de	
Anzizu	Furest
Barcelona 1933
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Va estudiar magisteri i va fer les llicenciatures en 
Pedagogia i en Geografia i Història. És va doctorar 
en Pedagogia a la Universitat Autònoma. Va guanyar 
per oposició la càtedra d’escola universitària el 1985 
i la càtedra d’universitat el 1994. Es va jubilar el 29 
de febrer de 2004 i va tenir contracte de Catedràtic  
Emèrit de la UAB fins a setembre de 2008.

Va ser mestre  de Primària i de Secundària a les Es-
coles de Renovació Pedagògica Talitha i Costa i Llo-
bera de Barcelona, on va ensenyar geografia i història 
des de 1964 fins a 1975. En la mateixa època va donar 
classes a les escoles d’hivern i d’estiu de Rosa Sensat 

El curs 1971-72 va ser contractada pel Departament 
de Geografia de la UAB. Quan la Universitat Autò-
noma va fundar l’Escola Normal va demanar dedicar-
se a la formació del professorat. Va formar part de 
l’equip de direcció de l’Escola de Mestres del 1974 
fins al 1979. 

Ha estat vicerectora adjunta de Programació Do-
cent; directora del Departament de Didàctica de la 
Llengua, la Literatura i les Ciències Socials; coordi-
nadora de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Bar-
celona (1988-1991); i directora de l’ICE (1994-1998). 

Entre altres distincions ha rebut la Medalla de bron-
ze de la Universitat Autònoma de Barcelona conce-
dida als firmants del Manifest de Bellaterra; la Dis-
tinció Jaume Vicens Vives a la qualitat de la docència 
universitària atorgat per les universitats catalanes; el 
Premi Ramon Llull en reconeixement d’una vida de-
dicada a la docència i a la formació del professorat, 
concedit pel Consell de Govern de les Illes Balears; 
la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalu-
nya pel mateix concepte i el Premi Emili Darder de 
l’Obra Cultural Balear.

Pilar	Benejam	i	
Arguimbau 
Ciutadella, 1937
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És Doctor en Ciències Econòmiques per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (1981). Ha estat 
investigador visitant a la Universitat de Cambridge, 
la Universitat de Cornell (EUA) i el Queen Mary 
College de la Universitat de Londres. És professor 
Titular de Sociologia a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i actualment és el degà de la Facultat de 
Ciències Polítiques i Sociologia. 

Ha treballat en els camps de la sociologia de la reli-
gió i de la cultura, l’anàlisi dels mitjans de comunica-
ció i l’estudi de les identats nacionals. Ha publicat, 
entre altres, Plegar de viure (1981) amb Joan Estruch, 
Saber el temps. El calendari i la seva significació a la soci-
etat moderna (1995), El desconcert de l’educació (2000), 
Estalvi, ciutat i progrés (2001), l’Informe Propostes d ’in-
tervenció per a la conciliació d ’horaris familiars, escolars 
i laborals (2003) i Ben educats (2003). Els darrers anys 
ha estudiat els processos de dissolució de la con-
dició d’immigrant a Catalunya, que ha donat lloc, 
entre d’altres, a Els catalans del segle XX, una recerca 
feta per a l’IEMed (Institut Europeu de la Mediter-
rània) el 2005. Acaba de publicar El camí de la inde-
pendència (2010).

En el camp del periodisme va crear i dirigir la revista 
Crònica d ’Ensenyament (1987-1988) i ha estat subdi-
rector del diari Avui (1989-1991). Col·labora regular-
ment a l’Avui, La Vanguardia, Diari de Terrassa i Cata-
lunya Ràdio. A més, ha estat assessor de programes 
de Televisió de Catalunya. 

Entre 2005 i 2008 va ser president de FUNDACC, 
la fundació que promou el Baròmetre de la Comunica-
ció i la Cultura. Des de 2002, és director de l’Anuari 
de l’opinió publicada. 

Des de 2008 és membre numerari de l’Institut d’Es-
tudis Catalans.

Salvador		
Cardús	i	Ros	
Terrassa, 1954
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Catedràtica de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya des de 1991 i cap del Programa de Recerca 
Robòtica i Imatge Mèdica de l’Institut de Bioengi-
nyeria de Catalunya, des de 2006. La investigació 
s’orienta a la incorporació de la percepció visual i 
d’altres tipus a la robòtica, especialment orientada 
a la interacció persona-robot i a la robòtica mèdica. 
En aquest camp ha desenvolupat diferents projectes 
i prototips de sistemes robotitzats d’ajuda a perso-
nes amb discapacitat i de suport als procediments 
quirúrgics en cirurgia mínimament invasiva. 

Ha estat coordinadora de l’Área: Education and Trai-
ning, de la xarxa d’Excel·lència Europea, EURON 
(EUropean RObotics Network) (200-2008). Ha es-
tat vicepresidenta de l’Associació Enginyeria i Cul-
tura Catalana (2002-2007). És Distinguished Lecturer 
de la IEEE Robotics and Automation Society i vicepre-
sidenta d’aquesta mateixa Societat. Membre d’altres 
societats i entitats nacionals i internacionals. 

Ha rebut el Premio al Invento más Social (Mundo 
Electrónico) 1987, el Premi Internacional de Tecno-
logia, Barcelona 1992, i el Premi Ciutat de Barcelona 
1996. El 1999 rep la Medalla Narcís Monturiol de la 
Generalitat de Catalunya a la investigació tecnolò-
gica. Des de 2007 es membre numerari de l’Institut 
d’Estudis Catalans.

Es autora de nombroses publicacions internacionals 
i participa en nombrosos comitès de programa naci-
onals i internacionals de congressos de robòtica. Cal 
destacar la presidència de la 2005 IEEE Int. Confe-
rence on Robotics and Automation, celebrada a Barce-
lona. 

Alícia	Casals	
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Presidenta d’Òmnium Cultural
Professora d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de 
Barcelona
Departament d’Economia i Història Econòmica

Professora d’Economia a la UAB. Ha fet diverses es-
tades a universitats britàniques: Edinburg University, 
London School of Economics, University of Wales at 
Bangor.
Temes d’interès: Reconversions industrials, Història 
del pensament econòmic, Economia europea.
Fa tasques de divulgació a través de col·laboracions al 
setmanari “El Temps”, al programa “Economia i em-
presa” de Catalunya Informació i en cursos d’extensió 
universitària.
Ha estat vicerectora de Relacions Internacionals i Co-
operació de la UAB (2002-2005) i representant de la 
Xarxa Vives d’Universitats (2002-2009).
Va ser membre del Consell de la CCRTV (1983-1988), 
de la Junta de l’Ateneu Barcelonès (2003-2007), presi-
denta de l’Opinió Catalana fins al 2009 i membre del 
Consell Català del Moviment Europeu.

Algunes	publicacions:

La indústria a Catalunya. Tèxtil i confecció (en col·la bo-
ració amb V. Fabregat, F. Balcells i O. Homs), Dpt. In-
dústria i Energia, Generalitat de Catalunya, 1992.
“Crisi i reconversió del tèxtil: La diversificació de la 
base econòmica” dins Sabadell: Indústria i Ciutat. 1800-
1980, J.M. Benaul, E. Deu, J. Calvet (eds.) Abadia de 
Montserrat, 1994.
“La cultura, el mercat i la política”, dins Informe per a la 
Catalunya del 2000. Societat, Economia, Política i Cultura. 
Fundació J. Bofill. Ed. Mediterrània.
“Women and Work in Catalonia: Is Catalonia still a 
working society?” dins: Networking Europe. Essays on 
Regionalism and SocialDemocracy. E. Bort and N. Evans 
(eds.) Liverpool University Press, 2000.
“Solving the ‘national’ problems of Europe”, dins: Eu-
ropean Union, the Next Fifty Years. (FT-LSE, 2007).
“Per una Europa Oberta”, dins: Onze de Frankfurt, I.R. 
Llull, 2007.

Muriel	Casals	i	
Couturier	
Avignon, Fr. 1945



19

Trajectòria	professional

Estudià a La Salle Manlleu i, de ben jove, s’integrà 
en l’art de la tipografia en el negoci familiar, del qual 
assumí la gestió i la direcció als 23 anys.
Empresari, continuador d’una nissaga d’impressors 
(Tipografia Manlleuenca des de 1919; Gràfiques 
Manlleu des de 1940). Actualment Gràfiques Man-
lleu és una empresa capdavantera en la impressió 
d’etiquetes per al sector agroalimentari especialit-
zada en impressions complexes i d’alta qualitat.
És membre de la Junta Directiva del Gremi d’Indús-
tries Gràfiques de Catalunya.

Historial	a	Caixa	Manlleu:

Des del 2003 fins al 2005: Vicepresident primer
Des de l’11 de maig de 2005 fins l’actualitat:
President de Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu
President de la Fundació Caixa Manlleu
President de la Fundació Mil·lenari

Historial	a	Unnim:

Vicepresident d’Unnim
President del Consell Territorial de Manlleu
President de la Fundació Caixa Manlleu
President de la Fundació Mil·lenari

Altres	càrrecs

Fou membre del grup fundador del setmanari Man-
lleu Publicació (1977-1996).
Entre 1982 i 1985, ocupà la presidència del Consell 
d’Administració de Premsa d’Osona SA (editora 
d’El 9 Nou) 
Des del 1987 fins a 1991, va ser regidor de l’Ajun-
tament de Manlleu pel grup Progrés Municipal 
d’Osona.
Entre 1987 i 1991 ocupà el càrrec de conseller del 
Consell Comarcal d’Osona
És president de la societat Foment Mercantil I In-
dustrial de Manlleu.

Joan	Contijoch	
Manlleu, 1946
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Llicenciat en filosofia i lletres (Universitat de Bar-
celona) i en ciències de la informació (Universitat 
Autònoma de Barcelona) i diplomat en disseny i 
comunicació a Alemanya (Hochschule für Gestal-
tung d’Ulm), és un professional de llarga trajectò-
ria, que ha actuat tant en el camp de la crítica i la 
història de l’art, com en l’ensenyament del disseny i 
en l’organització d’exposicions, en l’àmbit nacional 
i internacional. També ha tingut responsabilitats en 
la gestió cultural pública i privada. 

Col·laborador habitual en diversos mitjans de co-
municació, ha comissariat més d’un centenar d’ex-
posicions i és autor de diversos llibres i monografi-
es. La seva feina s’ha vist reconeguda amb diversos 
premis ACCA i el Premi Nacional de Cultura que 
atorga el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya (2003), pel comissariat de l’Any Inter-
nacional Gaudí 2002.

És vicepresident emèrit de l’Associació Interna-
cional de Crítics d’Art (AICA) i president emèrit 
de l’Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA), 
membre corresponent de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando de Madrid i de la Reial 
Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València, 
i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Cièn-
cies i Arts de Barcelona i de la Reial Acadèmia de 
Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. 

Daniel	Giralt-
Miracle	
Barcelona, 1944
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Dades	acadèmiques:	

COU cursat a Richmond, California (EUA) 

Enginyer Industrial (ETSEIB - UPC) 

Administració i Direcció d’Empreses (ESADE) 

Carrera	professional:	

Des del 1993 vinculat a Girbau SA desenvolupant, 
entre altres, tasques de:

Responsable de desenvolupament de producte 

Cap d’Oficina Tècnica 

Director de Divisió 

Direcció General 

La meva relació amb la Universitat ha estat cons-
tant al llarg dels anys, sobretot amb el centre CDEI 
de la UPC que lidera el professor Carles Riba.

Altres	

President CEQUIP (Associació de Fabricants de 
Béns d’Equip enfocada a promocionar la innova-
ció, en la qual també participen la UPC, l’AMEC i 
la UPM) 

Membre junta Cambra Comerç Barcelona, Delega-
ció Osona 

Membre de la Junta UPM 

Patró de CeFORTEM en representació de Girbau 
SA

Pere	Girbau	Pous
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Dissenyador gràfic. 

Director de l’estudi de disseny Eumogràfic amb 
seus a Vic i Barcelona.

Ha estat professor de Disseny als Estudis de Comu-
nicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, 
de la Universitat de Vic i ha impartit classes a les es-
coles de disseny Elisava i BAU.

Ha estat membre de la junta directiva d’ADG-FAD 
(Associació de Dissenyadors Gràfics, vinculada a 
ICOGRADA) i dels patronats de la Universitat de 
Vic i de l’Institut Municipal d’Acció Cultural de Vic.

És membre del consell de redacció de Reduccions (re-
vista de poesia) i ho ha estat de Transversal (revista 
de cultura contemporània).

Ha estat president d’H. Associació per a les Arts 
Contemporànies.

Ha estat secretari del Consell d’Administració de 
Premsa d’Osona, editora d’El 9 Nou.

Ha estat membre de diversos jurats, entre els quals 
dels Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya.

Ha realitzat, juntament amb Miquel Pérez, les ex-
posicions de fotografia «NY. Ciutat després. Con-
juncions», dins la Primavera Fotogràfica de 1990, 
«Pneumàtics», 1992 i «Itineràncies», 1996. Amb 
Víctor Sunyol «Manresa Vic. Retorns d’un retorn», 
2004. Amb Albert Cano l’exposició «Llibres, mar-
ques i cartells», 1994, i «vint dissenys d’eumogràfic», 
2004 i “25 mirades, 25 notícies. Eumogràfic”, 2010.

Ha publicat treballs de disseny en diversos llibres i 
revistes especialitzats.

Llibres publicats: Llibres, marques i cartells, Pneumà-
tics, Itineràncies, Manresa Vic. Retorns d ’un retorn.


Anton	Granero		
i	Martínez	
Manresa, 1954
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Catedràtic de filologia romànica, Universitat de Tu-
binga. 

Temes d’investigació: Lingüística romànica; gallec, 
català.

Llibres	publicats:

–Die Sprecher als Linguisten. Interferenz- und Sprac-
hwandelphänomene dargestellt am Galicischen der Gegen-
wart, Tübingen: Niemeyer 1996. XI+434 S. (Suple-
memt de la revista Romanische Philologie 276). 

–’’Die Sachen sagen, wie sie sind...’’. Eugenio Coseriu im 
Gespräch, Tübingen: Narr 1997. X + 312 S. 

–Os falantes como lingüistas: Tradición, innovación e in-
terferencias no galego actual. Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia, 2000 (Serie universitaria). 

–Lengua medieval y tradiciones discursivas en la Penín-
sula ibérica: descripción gramatical - pragmática históri-
ca - metodología. Coord. per Daniel Jacob i Johannes 
Kabatek. Madrid: Iberoamericana; Frankfurt: Ver-
vuert, 2001. 

–Die Bolognesische Renaissance und der Ausbau romanisc-
her Sprachen - Juristische Diskurstraditionen und Sprac-
hentwicklung in Südfrankreich und Spanien im 12. und 13. 
Jahrhundert. Tübingen: Niemeyer, 2005. (Suplement 
de la revista Romanische Philologie; 321).

–Las lenguas de España. Política lingüística, sociología 
del lenguaje e ideología desde la Transición hasta la actu-
alidad. Editat en col·laboració amb Mónica Castillo 
Lluch. Iberoamericana Editorial Vervuert, S.L.

–Sintaxis histórica del español y cambio lingüístico: nue-
vas perspectivas desde las Tradiciones Discursivas. Ibero-
americana Editorial Vervuert, S.L.

Johannes	Kabatek
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Doctor en Filologia Catalana. Professor Titular a la 
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes 
de la UVic. Ha estat vicerector d’Extensió Universi-
tària i Vicerector d’Afers Acadèmics. Actualment és 
el director la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris. 

Especialista en literatura catalana contemporània, 
la seva tasca de recerca s’ha centrat de manera es-
pecial en l’obra de Jacint Verdaguer (autor a qui va 
dedicar la seva tesi doctoral) i en la història de les 
traduccions i la recepció literària a Catalunya. Ha 
participat en nombrosos col·loquis nacionals i in-
ternacionals d’aquestes temàtiques. 

Ha participat en diversos projectes d’investigació 
competitius i actualment és el coordinador del grup 
de recerca consolidat i finançat per la Generalitat 
(SGR) “Textos literaris contemporanis: estudi, edi-
ció, traducció” així com l’investigador principal del 
projecte de recerca “Jacint Verdaguer: edició crítica 
i projecció hispànica i internacional”, finançat pel 
Ministeri de Ciència i Innovació. 

És autor o coautor d’una quinzena de llibres i d’una 
setantena d’articles publicats en revistes especi-
alitzades. És vicepresident de la Societat Verda-
guer i membre, des de 1989, del consell editorial 
de l’Anuari Verdaguer. Ha estat assessor de diver-
ses col·leccions, com ara “El Garbell”, “Textos per 
a l’ensenyament”, “Textual” (totes tres d’Edicions 
62) i “Enciclopèdia de Barcelona” (d’Enciclopèdia 
Catalana i Ajuntament de Barcelona), i ho és de “Ja-
cint Verdaguer. Obra completa”, “Llengua i text” i 
“Biblioteca de Traducció i Interpretació” (totes tres 
d’Eumo Editorial).

Ramon	Pinyol		
i	Torrents
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Doctor enginyer agrònom i catedràtic d’Edafologia 
de la Universitat de Lleida, de la qual ha estat rector 
del 1993 al 2003. Entre altres projectes va impulsar la 
Commemoració del 700 aniversari de la primera Univer-
sitat a Catalunya i la construcció del campus univer-
sitari de Cappont. Ha estat director de l’ETS Engi-
nyers Agrònoms i de l’EUETA de Lleida, moment en 
què es van implantar els ensenyament d’enginyeria 
tècnica de forest i on prèviament havia contribuït a 
la creació del departament de sòls. Ha dirigit el de-
partament de Medis de la Producció Agrària del Mi-
nisteri d’Agricultura a Coruña, Zaragoza i Madrid. 
Ha dut a terme activitats de recerca a diferents cen-
tres estatals i estrangers becat pel Govern francès, la 
Fundación Juan March i la Generalitat de Catalunya. 

És autor o coautor d’una amplia bibliografia, des-
taquen els llibres Edafología para la agricultura y el 
medio ambiente, Técnicas y Experimentos en Edafología, 
Introducció al coneixement dels Sòls dels Països Catalans, 
Introducció a l’Edafologia, ús i protecció del sòl, i, en una 
altra vessant: Cómo reformar la Universidad en 15 días, 
La Universidad en el cambio de siglo, Doctorat Honoris 
Causa al l’Exili Català, entre altres publicacions. 

Ha dirigit el projecte de l’espai web de l’IEC sobre 
Protecció de Sòls. Ha estat el coordinador del treball 
lexicogràfic que va donar lloc al Lèxic de la Ciència del 
Sòl (UPC, 1989) i al Vocabulari Multilingüe de la Ciència 
del Sòl, català, espanyol, anglès i francès (IEC, 2010) en 
el marc del Diccionari de ciència i tecnologia de l’IEC. 

Ha rebut la Medalla de l’Agricultura del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i el Premi 
al Llibre Agrícola en dues ocasions. És membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans (1997) i, des de 2009, 
president de la Sociedad Española de la Ciencia del 
Suelo. 

Jaume	Porta	
Casanellas	
Barcelona, 1944
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Enginyer Industrial (especialitzat en Organització 
d’Empreses). Dedicat a una petita empresa familiar 
de fusteria i mobles a mida.

Ha realitzat treballs com a enginyer de peritacions 
judicials i particulars, projectes d’edificació de naus 
industrials i legalitzacions de comerços i indústries.

Càrrecs	exercits:

–President de Foment d’Inversions Manlleu SA.
–Vocal de la Real Federación Hípica Española.
– President del Comitè Nacional de Resistència Hí-

pica de la RFHE.
– President del Comitè Organitzador del Campi-

onat d’Europa de Resistència Hípica 1999 Elvas 
(Portugal)-Badajoz.

– Membre del Consell Directiu de la European Long 
Distance Rides International Conference, apèndix de 
la Federació Hípica Internacional.

–Promotor del Club Tennis Manlleu.
– Tresorer de l’Associació de Defensa Sanitària Oso-
na Nord-Est.

– President del Gremi de la Fusta de la Comarca 
d’Osona.

–Membre de la Junta del Teatre Centre.
– Membre del Patronat de la Fundació Hospital de 

Sant Jaume.

Càrrecs	actuals:

– President de la Delegació a Osona de la Cambra 
de Comerç.

– Membre de la Junta del Patronat Formació Pro-
fessional de Manlleu, Cefortem.

– President-delegat de Convergència Democràtica 
de Catalunya a Manlleu.

Josep	Pujadas	Gil	
Manlleu, 1953
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Escriptor, pedagog i periodista. Escriu principal-
ment narrativa infantil i juvenil, amb una trentena de 
llibres publicats, i novel·la per a adults. 

Inicia la seva producció amb diversos títols que han 
esdevingut clàssics juvenils, com ara Les rates ma-
laltes (1967), premi Joaquim Ruyra, Dídac, Berta i la 
màquina de lligar boira (1969) i L’ocell de foc (1969). Per 
al públic adult escriu el recull de narrativa Sic trànsit 
Glòria Swanson (1979), premi Crítica Serra d’Or, i les 
novel·les Retrat d ’un assassí d ’ocells (1988), El llibre de 
les mosques (2000), premi Sant Jordi de novel·la, i la 
més aclamada de totes, Pa negre (2003), guanyadora 
dels premis Joan Crexells, Lletra d’Or, Premi Nacio-
nal de Cultura de Literatura i Maria Àngels Anglada. 
Continua la seva producció amb la publicació de les 
novel·les Laura Sants (2006), i Els convidats (2010). El 
maig del 2011 rep el premi Jaume Fuster de l’Associ-
ació d’Escriptors en Llengua Catalana per al conjunt 
de la seva obra.

També escriu guions per a la ràdio i la televisió, arti-
cles periodístics i reculls d’articles de les seves inter-
vencions radiofòniques, com ara En veu alta: escrits 
per a la ràdio (1998). 

Té obra traduïda al castellà, al francès, a l’italià i al 
portuguès. 

Emili	Teixidor	
Roda de Ter, 1933



28

Catedràtic de filosofia, director de la Càtedra Ferra-
ter Mora de Pensament Contemporani de la Univer-
sitat de Girona i membre de l’Institut d’Estudis Ca-
talans. Ha sigut becari de la Universitat de Münster 
(Alemanya), del St. John’s College (Cambridge) i de 
la Universitat de Berkeley (Califòrnia). Ha treballat 
temes de filosofia contemporània, particularment 
de lògica, filosofia del llenguatge, teoria del conei-
xement i ètica. També és: membre de The New York 
Academy of Sciences; membre del Comitè del Centro 
Filosofico Internazionale Karl-Otto Apel (Acquappesa-
Coseza/Itàlia); membre de la Leibniz-Sozietät der Wis-
senschaften zu Berlin (Societat Leibniz de Ciències, 
de Berlin); col·legiat d’Honor del Col·legi de Metges 
de Girona (1999), membre del Comitè Ètic d’Inves-
tigació Clínica de l’Hospital Universitari de Girona 
Dr. Josep Trueta. L’any 2000 va rebre medalla Narcís 
Monturiol al mèrit científic i tecnològic, concedida 
pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat 
de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Ha publicat, entre altres, Ludwig Wittgenstein: Ko-
mme ntar und Interpretation (1978), Ètica i llibertat 
(1983), Fer filosofia avui (1988), La comunicació (1996), 
Atreveix-te a pensar (1998), Raons i Tòpics (2001), I a 
tu, què t’importa? (2002), Pensem-hi un minut (2004), 
Qüestió de Criteri (2005) i Idees de Combat (2007). És 
traductor al català del Tractatus logico-philosophicus 
(1981) i de les Investigacions filosòfiques (1983) de Witt-
genstein, d’Ecce Homo (2007), de Nietzsche i de El 
malestar en la civilització (2008), de Freud. També ha 
fet l’adaptació del projecte Philosophy for Children 
(1987-1995) i ha dirigit l’actualització del Diccionario 
de Filosofía de J. Ferrater Mora (1994). 

Té obert el portal de filosofia http://www.terrica-
bras-filosofia.cat

Josep-Maria	
Terricabras	



29

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona el 
1982. Diplomat en Dret Civil Català (1983). PADE 
per IESE (1997-98). Soci-director del Departament 
de Dret Públic de PricewaterhouseCoopers i profes-
sor associat del Departament d’Economia de l’IESE.

Ha desenvolupat diferents tasques en el Govern de 
la Generalitat, entre les que destaca secretari gene-
ral del Departament de Cultura, secretari general de 
Comunicació i Estudis del Departament de la Presi-
dencia, secretari general del Departament de la Pre-
sidència/comissionat d’Universitats, i conseller del 
Departament de la Presidència.

També ha estat president Centre de Telecomunica-
cions de la Generalitat de Catalunya, president de 
l’Entitat Autònoma del Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya, membre del Consell Directiu del 
Circuit de Catalunya i president del Centre d’Eco-
nomia Internacional de la UPF. 

És vicepresident del Centre de Recerca Sector Pú-
blic – Sector Privat IESE, president Fundació Insti-
tució Cultural del CIC, vicepresident de la Fundació 
del Centre Universitari ELISAVA, membre de la 
Junta Directiva del Cercle d’Economia, membre de 
la Fundació Lluís Carulla, president Fundació Bar-
celona, president de la Fundació Flos i Calcat, vocal 
de la Fundació F.C. Barcelona, membre del Fòrum 
Econòmic i Social de la UPF, membre en representa-
ció del Cercle d’Economia del Consell Assessor del 
rector i del president del Consell Social de la UPC.

És coautor de l’obra “Llibre d’estil jurídic” d’Aranza-
di-Thomson (2010).

Joaquim	Triadú	i	
Vila-Abadal	
Barcelona, 1959
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És director general de la Barcelona Graduate Scho-
ol of Economics (Barcelona GSE) des del seu inici, 
la tardor de 2006. És doctor en Ciència Política 
(UPF), màster en Ciències Socials (the University 
of Chicago), diplomat en Alta Direcció d’Empreses 
(AMP-PADE) per l’IESE, i llicenciat en Filosofia 
(UB) i en Periodisme (UPF).

Entre octubre de 2004 i juliol de 2006 va ser Re-
search Fellow del Fitzwilliam College (University of 
Cambridge), duent a terme una recerca sobre l’edu-
cació en la ciutadania global i el cas de l’escoltisme 
mundial. L’any 2006 va ser també membre del Grup 
assessor per a la metodologia d’elaboració de la pro-
gramació universitària del Consell Interuniversitari 
de Catalunya.

Anteriorment, entre març de 2000 i setembre de 
2003 va ser cap del Gabinet del Conseller d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació de la 
Generalitat, amb el conseller Andreu Mas-Colell. 
També va ser membre de la Comissió per al Debat 
sobre els Valors, promoguda el 2001 pel president de 
la Generalitat Jordi Pujol. En l’àmbit associatiu, ha 
estat entre altres cap de Relacions Exteriors d’Es-
coltes Catalans, president del Consell Nacional de 
la Joventut de Catalunya i president de la Fundació 
Escolta Josep Carol.

Ha estat articulista del diari Avui i de l’edició catala-
na del diari Expansión. Ha publicat Educar en la políti-
ca (Pòrtic, 2003: editor), Escoltisme laic i transformació 
social (Eumo, 2005) i L’escoltisme mundial (Proa, 2010).

Eduard	Vallory	i	
Subirà	
Barcelona, 1971
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Catedràtic de Medicina a la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 1992.

Cap de Servei de Medicina Interna a l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron. 1988.

President del Col·legi Oficial de Metges de Barce-
lona. 2010

Honorary Fellow de l’Acadèmia Americana de Medi-
cina. 2000.

President de la Comissió Nacional de l’Especialitat 
de Medicina Interna. 2002.

Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medi-
cina. 2005.

Membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans

Editor-director de la revista Medicina Clínica. 2000.

President del Consell Assessor de Salut del Govern 
de Catalunya

Miquel	Vilardell	
Tarrés



Dossier elaborat amb motiu de la presentació pública oficial 
del Consell Consultiu de la Universitat de Vic el 9 de juny de 2011.
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