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Annexos. Activitats de difusió social

Conferències, taules rodones i debats

[1.9.2004] Fòrum Universal de les Cultures.
Barcelona
Núria Ferran, de Biblioteca, intervé en el
Congrés Mundial Moviments Humans i
Immigració per presentar el projecte COINE
(Cultural Objects in Networked Environments) i
el resultat de la seva aplicació als continguts del
Centre de Documentació del Museu d’Història
de la Immigració a Catalunya. L’organitza
l’Institut Europeu de la Mediterrània.
Web del Museu d’Història de la Immigració a
Catalunya:
http://oliba.uoc.edu/lab/migracio/index.htm.

[2.9.2004] Madrid
Jordi Vilaseca, director dels Estudis d’Economia
i Empresa pronuncia la conferència “Les TIC en
l’empresa: 10 idees sobre el canvi tecnològic
digital a Catalunya”. 

[4.9.2004] Linz (Àustria)
Pau Alsina, coordinador de l’espai Artnodes,
presenta la comunicació “On Art, Science and
Technology e-learning”, al congrés Ars
Electronica Festival. Timeshift: The world in
twenty-five years.

[14.9.2004] Centre de Suport del Barcelonès
Els Estudis d’Informàtica i Multimèdia conviden
el programador de programari lliure Miguel de
Icaza a fer la conferència sobre programari
lliure.
http://www.uoc.edu/dt/cat/deicaza0904.html

[15.9.2004] Diputació de Tarragona. Unitat de
Desenvolupament Local
Jordi Vilaseca, director dels Estudis d’Economia
i Empresa, pronuncia una conferència sobre
tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) i treball.

[21.9.2004] Vilafranca del Penedès
Se celebra una nova sessió del dinar tertúlia
Tribuna Oberta Vilafranca amb Enric Ezquerra,
director general dels supermercats Condis,
com a convidat. 

[22.9.2004] UOC, seu central
La professora del College of Education de la
Universitat de Nou Mèxic (Estats Units)
Charlotte Gunawardena pronuncia una
conferència sobre educació a distància i
diversitat cultural. 
L’acte és organitzat pels Estudis de Psicologia i
Ciències de l’Educació.

[23.9.2004] Chicago (Estats Units)
La professora dels Estudis de Dret i Ciència
Política Raquel Xalabarder pronuncia una
conferència sobre copyright i responsabilitat
dels proveïdors de serveis d’Internet a les
jornades Intellectual Property in Europe,
organitzades pel Center for Intellectual Property
Law, de la John Marshall Law School de
Chicago.

[29.9.2004] Centre d’Estudis i Recursos
Culturals. Casa de la Caritat. Barcelona
Pau Alsina, coordinador de l’espai Artnodes,
pronuncia la conferència “Art digital a
Catalunya” en el cicle “E-CULTUR@ i els
Serveis Municipals”.

[30.9.2004] Barcelona
Adoració Pérez, directora de la Biblioteca,
intervé en la taula rodona “Internet como medio
para la promoción de la lectura”, on presenta la
ponència “La biblioteca de referencia virtual y
su uso”.

[7.10.2004] Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona
Debats d’Educació, coorganitzats pels Estudis
de Psicologia i Ciències de l’Educació i la
Fundació Jaume Bofill. Conferència “Política
educativa i igualtat d’oportunitats. Prioritats i
propostes”, a càrrec de Xavier Bonal, Miquel
Àngel Essomba i Ferran Ferrer.
http://www.uoc.edu/dt/cat/bonal0305.html

[10.10.2004] Centre d’Estudis i Recursos
Culturals de la Diputació de Barcelona
La directora de l’Oficina Internacional
d’Educació de la UNESCO, Cecilia Braslavsky,
parla sobre “Possibilitats i límits de les
polítiques educatives per a la joventut.
Reflexions sobre les conclusions de la 47a.
Conferència Internacional d’Educació” en la
cinquena edició dels Debats d’Educació. 

[21.10.2004] Saragossa
Francesc González, professor del programa de
Turisme, intervé en un col·loqui sobre turisme
en un seminari a la Universitat de Saragossa.

[28.10.2004] Centre de Suport del Barcelonès
Els professors dels Estudis de Documentació
Mario Pérez-Montoro i Sandra Sanz Martos
imparteixen la conferència “A la cerca del valor
afegit en les empreses: la gestió del
coneixement i l’aprenentatge al lloc de treball”.
Obert al públic.

[4.11.2004] Hotel Domo de Vilafranca del
Penedès
El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques Joaquim Nadal assisteix al dinar
conferència Tribuna Oberta Vilafranca.
http://www.uoc.edu/dt/cat/nadal0505.html

[4.11.2004] València
El professor del programa de Turisme Joan
Miquel Gomis participa en una taula rodona
sobre les companyies aèries de baix cost,
juntament amb representants d’Ibèria, Air
Europa, Air Berlin, Vueling i Savia Amadeus.
L’organitza l’associació d’agències
especialitzades en viatges d’empresa Travel
Advisors.

[4.11.2004] UOC, seu central
El director dels Estudis d’Humanitats presenta
la conferència “The connectivist Paradigm: art
science and consciousness”, de Roy Ascott.  

[11.11.2004] Hotel Fira Palace. Barcelona
Jordi Vilaseca, director dels Estudis d’Economia
i Empresa, pronuncia la conferència “Pimes,
innovació en procés i formació en
competències: cap un nou model de
creixement de l’economia catalana”, inclosa en
la sessió “Tecnologia i coneixement com a
motors de l’economia” de la Jornada dels
Economistes organitzada pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya.

[17.11.2004] Badalona
Jordi Vilaseca, director dels Estudis d’Economia
i Empresa, pronuncia la conferència “Adaptació
de les PIME a les NTIC. Situació actual i
tendències”, a les jornades Fent Empresa que
organitza l’Institut Municipal de Promoció de
l’Ocupació, Reactivació Badalona, amb la
col·laboració del CIDEM.

[23.11.2004] Lleó
El rector Gabriel Ferraté pronuncia la
conferència “Liderar la universidad de la
sociedad del conocimiento” a la Universitat de
Lleó, amb motiu del curs d’especialització en
direcció acadèmica universitària. L’organitza la
Fundación General de la Universidad de León y
de la Empresa.

[24.11.2004] Fòrum Can Basté. Barcelona
Jordi Alberich, professor dels Estudis de
Ciències de la Informació i de la Comunicació,
intervé en la xerrada “L’efecte Mobius: nous
llenguatges artístics i comunicatius en la cultura
visual digital”.

[25.11.2004] Girona
Jordi Vilaseca, director dels Estudis d’Economia
i Empresa, pronuncia una conferència sobre
tecnologies de la informació i empresa, a la seu
de PIMEC de Girona.

[25.11.2004] Escola Politècnica Superior. Girona
El rector Gabriel Ferraté pronuncia la
conferència “Escola Politècnica Superior 30
anys. Del passat al present, passant pel futur”.

[26.11.2004] Madrid
Ismael Peña, gerent del Campus for Peace,
pronuncia la conferència “Trabajo en red:
intranets” a la V Conferencia Tecnología para el
Desarollo Humano. Las TIC: una Herramienta
para el Desarrollo.

[29.11.2004] Jalisco (Mèxic)
Adriana Gil, professora dels Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació, pronuncia
la conferència “Voces no escuchadas: juventud
y TIC” al V Coloquio de Estudios de la Cultura.

[30.11.2004] Guadalajara (Mèxic)
Toni Badia, director dels Estudis de Psicologia i
Ciències de l’Educació, pronuncia la
conferència “Xarxes de formació de professors i
treball col·laboratiu”, inclosa a la Feria
Internacional del Libro.

[1.12.2004] Universitat de Barcelona.
Departament de Sociologia
La professora dels Estudis de Dret i Ciència
Política Rosa Borge imparteix la conferència
taller “La participación electrónica: estado de la
cuestión y debate sobre sus dimensiones
sociales y políticas”.
http://www.uoc.edu/idp/dt/cat/borge.html

[9.12.2004] Universitat de Sevilla
Pau Alsina, coordinador de l’espai Artnodes,
pronuncia la conferència “Revistas electrónicas
y cultura audiovisual digital: el caso Artnodes”,
al Saló de Graus de la Facultat de
Comunicació.

[14.12.2004] Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
Hi ha una nova sessió dels Debats d’Educació,
organitzats pels Estudis de Psicologia i Ciències
de l’Educació, amb la intervenció de Jorge
Wagensberg, director de CosmoCaixa i
professor de Teoria dels processos irreversibles
a la Facultat de Física de la Universitat de
Barcelona. La conferència del convidat porta
per títol “Educar a la frontera: entre la intuïció i
la comprensió”.



[11.1.2005] UOC, seu central
Els Estudis de Dret i Ciència Política conviden el
professor Fred von Lohmann, de l’Electronic
Frontier Foundation, perquè pronunciï la
conferència “Problemes generats entorn de la
protecció de la propietat intel·lectual a Internet”.
La conferència es fa en anglès i va seguida de
torn de preguntes i debat.

[17.1.2005] Amics de la UNESCO. Barcelona
Anna Busquets, directora del programa
d’Estudis de l’Àsia Oriental, pronuncia la
conferència “La Xina que va veure Lord
MacDartney: el segle XVIII”, inclosa al cicle “Els
dilluns de la Xina”.

[18.1.2005] Escola d’Administració Pública de
Catalunya. Barcelona
Agustí Cerrillo, professor dels Estudis de Dret i
Ciència Política, pronuncia la conferència
“L’Administració electrònica local”.

[25.1.2005] Madrid
Esther Pérez, directora del programa de
Turisme, pronuncia la conferència “La
integración del conocimiento en los procesos
productivos y organizativos”, a la jornada de
treball Gestión del Conocimiento para el Éxito
en Destinos Turísticos, de la fira Fitur.

[4.2.2005] Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i l’Esport Blanquerna. Barcelona
Toni Badia, director dels Estudis de Psicologia i
Ciències de l’Educació, modera una taula
rodona sobre “Sociedad de la información,
nuevas tecnologías y educación” inclosa al 
I Congreso Internacional Psicología y
Educación en Tiempos de Cambio. En aquesta
taula rodona també hi intervé la professora
Elena Barberà.

[9.2.2005] UOC, seu central
Susanne Lajoie, professora del Department of
Educational and Counseling Psychology de la
Universitat McGill del Canadà, pronuncia la
conferència “Teaching and learning in
technology-rich environments”, convidada pel
grup de recerca EDUS dels Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació.

[10.2.2005] Punt de Suport de Granollers 
Joan Torrent, professor dels Estudis
d’Economia i Empresa, presenta el PIC
Empresa en el cicle de conferències organitzat
per la UOC i l’ISOC-CAT, el capítol català de la
Internet Society.

[16.2.2005] Hotel Domo de Vilafranca del
Penedès
Se celebra un dinar conferència de Tribuna
Oberta Vilafranca, amb Adriana Casademont,
consellera delegada de Casademont SA, com 
a convidada. La conferència que pronunciarà
és “L’empresa familiar en un entorn global”.

[17.2.2005] Centre de Suport del Barcelonès
Carles Sigalés, vicerector de Política Acadèmica
i Professorat, presenta el PIC Educació en el
cicle de conferències organitzat per la UOC i
l’ISOC-CAT, el capítol català de la Internet
Society. 

[17.2.2005] Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona
Agustí Canals, director dels Estudis de Ciències
de la Informació i de la Comunicació, intervé en
la taula rodona “Gestió del coneixement:
persones, processos i tecnologia”, que
organitzen el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de Catalunya i el Col·legi
d’Economistes de Catalunya, amb la
col·laboració de la UOC.

[22.2.2005] Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona
Hi ha una nova sessió de Debats d’Educació,
coorganitzada pels Estudis de Psicologia i
Ciències de l’Educació i la Fundació Jaume
Bofill. El convidat és Christian Laval, sociòleg i
investigador associat a la Universitat París X i
membre de l’Institut de Recerca de la
Fédération Syndicale Unitaire.
http://www.uoc.edu/dt/cat/laval0405.html

[24.2.2005] UOC, seu central
Es fa la taula rodona “L’organització d’un
despatx d’advocats”, organitzada pels Estudis
de Dret i Ciència Política. 

[1.3.2005] Facultat de Biblioteconomia i
Documentació de la Universitat de Barcelona
Cristina Barragán, de Biblioteca, pronuncia la
conferència “El programari lliure en l’àmbit de la
documentació i biblioteques”. Cristina Barragán
és coordinadora del Grup de Treball de
Programari Lliure per als Professionals de la
Informació del Col·legi.

[17.3.2005] Cosmocaixa. Barcelona
Manuel Castells, professor responsable de
recerca, pronuncia la conferència “La economía
política del código abierto”, inclosa en el cicle
“L’era de l’accés obert”, que coorganitzen la
UOC, la UB i Cosmocaixa.

[5.4.2005] Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona
Sessió de Debats d’Educació amb Joan
Coscubiela, secretari general de Comissions
Obreres de Catalunya, com a convidat, que
parla sobre “Educació: dret o mercat?”.

[11.4.2005] Manresa
El rector Gabriel Ferraté pronuncia la
conferència “Societat del coneixement:
dimensió social” per a inaugurar les Jornades
Científico-Tecnològiques TIC i Societat, que
organitza l’Institut d’Educació Secundària SEP
Lacetània.

[11.4.2005] Universitat Antonio de Nebrija.
Madrid
Francisco Rubio, vicerector de Relacions
Internacionals, pronuncia la conferència “Las
TIC en la docencia, investigación y gestión”.

[22.4.2005] Istanbul (Turquia)
Maria Taulats i Marc Ribó, d’Informació per a la
Gestió, intervenen en l’EFQM Education
Community of Practice per pronunciar una
conferència sobre el model d’excel·lència de la
UOC.

[10.5.2005] Palau de Pedralbes. Barcelona
Jordi Vilaseca, director dels Estudis d’Economia
i Empresa, pronuncia la conferència inaugural
dels Premis a la Innovació Tecnològica Agrària
2004. El títol de la seva conferència és “Les TIC
i la indústria agroalimentària a Catalunya”.

[10.5.2005] Associació d’Entitats de Sants i
Hostafrancs. Barcelona
Anna Busquets, directora del programa dels
Estudis de l’Àsia oriental, pronuncia la
conferència “La Xina actual: la dona i la família”.

[11.5.2005] Online Educa Madrid 2005.
Madrid
Elena Rodríguez Vall-llovera i Diana Amigó, de
Formació de Postgrau, intervenen en una taula
rodona sobre “Certificación de modelos
educativos basados en la formación por
competencias”.

[12.5.2005] Centre de Suport del Barcelonès
Josep Cobarsí i Eva Ortoll, professors de
Ciències de la Informació i de la Comunicació,
fan una sessió sobre “Bones i males pràctiques
en la gestió de la informació: desastres i
competències informacionals a les empreses”.

[14.5.2005] Seu del Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya. Girona
Pau Alsina, professor d’Humanitats i Filologia i
coordinador d’Artnodes, pronuncia una
conferència a la jornada internacional “El
paisatge transgredit. Interseccions de natura,
art, ciència i tecnologia”. La coorganitzen la
UOC, Híbrids la Plataforma, el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya de la demarcació
de Girona, l’Escola d’Art Floral i la Fundació
Espais d’Art Contemporani de Girona.

[17.5.2005] Vilafranca del Penedès
Se celebra un dinar conferència de Tribuna
Oberta amb Miguel Ángel Fraile –secretari
general de la Confederació Catalana i la
Confederació Espanyola de Comerç– com a
convidat.
http://www.uoc.edu/dt/cat/fraile0905.html

[25.5.2005] Seu d’Òmnium Cultural a
Barcelona
Laura Borràs, professora d’Humanitats i
Filologia, intervé en el cicle “Societat i ciència”
amb la conferència “La malaltia mental a
propòsit del Quixot”, que pronuncia
conjuntament amb Núria Pérez, professora de
la Universitat Pompeu Fabra.

[27.5.2005] Seu del Districte de Sarrià-Sant
Gervasi. Barcelona
Teresa Fèrriz, coordinadora de l’espai de
literatura de la UOC Lletra, participa en una
taula rodona del “Seminari sobre el patrimoni
literari a Barcelona”. L’organitza la Xarxa del
Patrimoni Literari de Sarrià-Sant Gervasi i el
patrocina l’Any del Llibre i la Lectura.

[8.6.2005] Palau de Congressos. Fira de
Barcelona
Magí Almirall, director de Desenvolupament
d’Intranets, intervé en la taula rodona “Revisió
de l’e-learning” de l’Internet Global Conference.

[9.6.2005] Girona
Joan Torrent, professor dels Estudis
d’Economia i Empresa, intervé en el Fòrum de
Noves Tecnologies que organitza l’Associació
d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona
(AENTEG), on pronuncia la conferència “Les
TIC a l’empresa: una inversió rendible?”.

[17.6.2005] Auditori Narcís de Carreras.
Girona
Joan Torrent, professor d’Economia i Empresa i
director del programa d’Administració i Direcció
d’Empreses, intervé en la taula rodona “Anàlisi
de la situació actual de la innovació a la petita
empresa”, inclosa en el II Cicle de Trobades
sobre Innovació. L’organitza Pimec Girona i la
Caixa de Pensions.

[21.6.2005] UOC, seu central
Sopar col·loqui, amb la participació del
professor M. Carnoy, de la Universitat de
Stanford, dins del cicle Debats d’Educació,
organitzats pels Estudis de Psicologia i Ciències
de l’Educació.

[26.6.2005] Calgary (Canadà)
El rector Gabriel Ferraté pronuncia una
conferència al congrés Connecting Technology
and Teaching Learning. Hi intervenen també els
vicerectors de Recerca, Metodologia i Innovació
Educativa Francesc Vallverdú i de Relacions
Internacionals Francisco Rubio. L’organitza
l’OECD (Organisation for Economic
Cooperation and Development).

[1.7.2005] UOC, seu central
Els Estudis de l’Àsia Oriental, en l’acte de
clausura del curs 2004-2005, organitzen la
ponència “Empresa i pensament a l’Àsia
oriental: un diàleg entre el yin i el yang?”, a
càrrec dels ponents Seán Golden, director del
Centre d’Estudis Internacionals i Interculturals
de la UAB, i Amadeo Jensana, director del
Cercle de Negocis de Casa Àsia.  
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[7.7.2005] Auditori de la Facultat de Biologia
de la Universitat de Barcelona
Pau Alsina, professor d’Humanitats i Filologia,
pronuncia la conferència “Sobre art, biologia i
tecnologia”.

[8.7.2005] UOC, seu central
Adriana Gil, professora dels Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació, organitza la
taula rodona “El gènere i la universitat”, en què
intervenen Assumpta Civit, directora de l’Àrea
de Recursos Humans; María Jesús Izquierdo,
professora de Sociologia de la UAB i
coordinadora del grup de recerca Sentiments,
Emocions i Societat; Barbara Biglia, consultora
de Sociogènesi de la UOC; la historiadora
Muriel González, magistra artium a la Universitat
de Colònia, i Inés Massot, professora de
Mètodes d’investigació i diagnòstic en educació
de la UB.

[11.7.2005] Terrassa
Es fa una nova sessió de Tribuna Oberta
Terrassa, amb la intervenció de Maria Teresa
Costa Campí, presidenta de la Comissió
Nacional de l’Energia. La convidada 
pronuncia la conferència “Les TIC i la gestió 
del coneixement energètic”.
http://www.uoc.edu/dt/cat/costa0905.html

[16.7.2005] Vestíbul del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
Pau Alsina, professor d’Humanitats i Filologia i
coordinador de l’espai Artnodes, pronuncia la
“CopyFight: cultura lliure a la societat de la
informació”.

[25.8.2005] Universitat Catalana d’Estiu.
Prada de Conflent
Pau Alsina, professor d’Humanitats i Filologia i
coordinador de l’espai Artnodes, pronuncia la
conferència “La influència de la física en les
pràctiques artístiques d’avui”.

Seminaris, jornades i congressos

[9.9.2004] Fins al dia 12. Copenhaguen
(Dinamarca)
Julià Minguillón, professor d’Informàtica i
Multimèdia, intervé en el congrés ESMRMB04.

[9.9.2004] UOC, edifici Tibidabo
Albert Sangrà, professor dels Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació, organitza el
seminari “The empathy approach in the
Holmberg’s theory of teaching-learning
conversations” sobre conversa didàctica
guiada. El conferenciant convidat és Börje
Holmberg.

[9.9.2004] Universitat Ramon Llull. Barcelona
Antoni Badia, director dels Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació, intervé en el
seminari científic Miraona i hi presenta la
ponència “Los procesos de apropiación del
discurso académico en la educación superior.
El caso de los estudiantes de Pràcticum I de
Psicopedagogía de la UOC”.

[15.9.2004] Fins al dia 17. Universitat de
Granada
Josep Grau, de Comunicació amb els
Estudiants, i el consultor de la UOC Albert
Fornieles presenten l’article “Enquestes de
satisfacció per Internet: una experiència
pràctica”, al III Congreso de Metodología de
Encuestas que se celebra a la Facultat de
Sociologia de la Universitat de Granada.
http://www.uoc.edu/dt/20398/index.html

[15.9.2004] Fins al dia 17. Madrid
Julià Minguillón i Jordi Herrera, professors
d’Informàtica i Multimèdia, intervenen en el
congrés RECSI VIII i hi presenten,
respectivament, les conferències “Transmisión
progresiva de imágenes marcadas digitalmente”
i “PlaPID: una plataforma para la protección de
imágenes digitales”.

[16.9.2004] Fins al dia 18. Metz (França)
Isidre Ribot, de Biblioteca, intervé en el congrés
anual de l’Association des Directeurs de
Bibliothèques Universitaires de France. Hi
presenta la Biblioteca de la UOC amb la
conferència “Adaptation des services
bibliothécaires traditionnelles et création de
nouveaux services à la Bibliothèque de l’UOC.

[22.9.2004] Ronald Reagan Center.
Washington (Estats Units)
La professora dels Estudis de Dret i Ciència
Política Raquel Xalabarder intervé en el 2004-IP
Europe Summit per presentar els últims
desenvolupaments legislatius europeus en
qüestions de copyright i responsabilitat dels
proveïdors de serveis d’Internet.

[29.9.2004] Sant Sebastià
El rector Gabriel Ferraté intervé en la jornada
“Las nuevas tecnologías al servicio de la
educación” inclosa en el 2º Ciclo de Jornadas y
Conferencias Plan e-Guipúzkoa.

[21.10.2004] UOC, seu central
Seminari “Los derechos de propiedad
intelectual de los artistas intérpretes o
ejecutantes: su pasado, su presente y su
futuro”, dirigit per Ramon Casas, consultor dels
Estudis de Dret, i coordinat per Raquel
Xalabarder, directora de programa dels Estudis
de Dret i Ciència Política. Inauguren el seminari
el vicerector Joan Fuster i el director dels
Estudis de Dret Pere Fabra, entre altres.

[25.10.2004] UOC, seu central
Taller sobre SEEARCH-Web, un portal interactiu
sobre l’arqueologia del sud-est d’Europa, a
càrrec del grup de recerca Òliba. El dia 25 es
fan els seminaris “The UOC distance-learning
model”, a càrrec del Departament de Relacions
Internacionals, i “Multimedia materials: some
case studies”, a càrrec de Cristina Girona, de
l’Àrea de Desenvolupament del Model Educatiu. 

[26.10.2004] Centre de Suport del Barcelonès
Taller sobre SEEARCH-Web, un portal interactiu
sobre l’arqueologia del sud-est d’Europa, a
càrrec del grup de recerca Òliba. El dia 25 es
fan els seminaris “The UOC distance-learning
model”, a càrrec del Departament de Relacions
Internacionals, i “Multimedia materials: some
case studies”, a càrrec de Cristina Girona, de
l’Àrea de Desenvolupament del Model Educatiu.
El dia 26 Cèsar Carreras, codirector d’Òliba,
parla sobre “Evaluation methods for e-learning”. 

[26.10.2004] Vic
Jordi Vilaseca, director dels Estudis d’Economia
i Empresa, participa en les Trobades
Empresarials Vic 2004, que el dia 26 se centren
en el tema “Empreses amb TIC o sense TIC...
Invertim?”. Vilaseca hi parla sobre “Economia i
societat del coneixement. Situació de l’empresa
catalana. Reptes”.

[28.10.2004] Mèxic
El vicerector Carles Sigalés, participa en la 
3a. Conferencia Internacional sobre Bibliotecas
Digitales como Apoyo a la Educación Superior,
organitzada per la UNAM, Universitat Nacional
Autònoma de Mèxic. 

[2.11.2004] Figueres
El rector Gabriel Ferraté i el vicerector de
Relacions Institucionals i Activitats Culturals,
Joan Fuster, assisteixen a la inauguració del
simposi Dalí. Noves fronteres de la Ciència, l’Art
i el Pensament, al museu Dalí de Figueres,
organitzat, entre d’altres, per Artnodes.
http://www.uoc.edu/artnodes/dali/cat

[5.11.2004] Edifici de la Pedrera. Barcelona
Ismael Peña, gerent del Campus for Peace,
participa en la jornada La qualitat en benefici de
tots: el tercer sector, l’empresa privada, la
Universitat i l’Administració. Peña participa en el
taller “Tecnologies de la informació i la
comunicació en projectes de cooperació en el
desenvolupament i el voluntariat del Campus
for Peace de la UOC i la Fundació Iwith.org”.

[10.11.2004] Xangai (Xina)
Jordi Cabot, professor dels Estudis
d’Informàtica i Multimèdia, intervé en la 
23rd International Conference on Conceptual
Modeling, amb la conferència “Roles as Entity
Types: A Conceptual Modeling Pattern”.

[15.11.2004] Fins al dia 19. Hotel Alimara.
Barcelona
Hi ha la segona edició del Seminari
Internacional de la Cátedra UNESCO d’e-
learning de la UOC, amb l’enunciat “Liderar la
universitat en la societat del coneixement”.

[17.11.2004] Salamanca
Adoració Pérez, directora de la Biblioteca,
participa en el II Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas, amb la conferència “El
perfil del profesional de bibliotecas públicas”.

[18.11.2004] Salamanca
Patrícia Riera, de Biblioteca, participa en el 
II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas,
amb la conferència “Sobre la propiedad
intelectual y las bibliotecas”.

[20.11.2004] Col·legi d’Advocats de
Catalunya. Barcelona
Intervenen en la Jornada sobre el Nou Estatut
d’Autonomia de Catalunya el director dels
Estudis de Dret i Ciència Política, Pere Fabra, i
el professor dels mateixos estudis Agustí
Cerrillo, que presenta la comunicació “Els
reptes actuals de la societat catalana i la seva
incidència sobre l’Estatut”.

[27.11.2004] Palau de Congressos de Galícia.
Santiago de Compostel·la
Jornada presencial amb estudiants i professors
gallecs. Les sessions porten per títol “La
evolución de la acción docente en la UOC ante
los cambios en la actividad empresarial”, a
càrrec del professor d’Economia i Empresa Joan
Torrent; “Cómo rentabilizar el perfil UOC en tu
evolución profesional”, a càrrec d’una graduada
en Ciències del treball per la UOC, i “Cómo
optimizar tu rendimiento en la UOC”, amb la
participació de graduats, tutors i estudiants.

[30.11.2004] Olot
Joan Miquel Gomis, professor del programa de
Turisme, participa en les jornades Com Venem
el Turisme Rural? per parlar sobre destinacions
turístiques i les TIC. Organitzen les jornades la
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, la Direcció
General de Turisme de la Generalitat i
l’Ajuntament d’Olot.

[3.12.2004] Berlín (Alemanya)
Marga Franco i Carme Anguera presenten la
ponència “A successful collaborative experience:
the virtual seminars” al congrés internacional
Online Educa Berlín.

[10.12.2004] Auditori Edifici França. Barcelona
Els Estudis de Dret i Ciència Política i la
Universitat Pompeu Fabra coorganitzen el 
I Congrés Internacional sobre Fiscalitat a
l’Habitatge. Per part de la UOC hi intervenen els
professors Ana María Delgado i Antoni Galiano.
El vicerector de Relacions Institucionals i
Política Cultural Joan Fuster intervé en la
presentació inaugural.

[15.12.2004] Cosmocaixa. Barcelona
Pau Alsina, coordinador de l’espai Artnodes,
intervé en el cicle Física i Art, juntament amb el
professor de Física de la Universitat de
Barcelona Josep Perelló i l’artista Antoni Abad.
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[17.12.2004] Fins al dia 18. UOC, seu central
Segona reunió plenària de la Comissió
Interuniversitària d’Humanitats, per a elaborar el
Llibre blanc de grau de titulacions d’Humanitats
amb la finalitat d’adequar-les a l’espai europeu
d’ensenyament superior. El rector Gabriel
Ferraté inaugura l’acte.

[13.1.2005] Reial Acadèmia de Medicina.
Barcelona
Es fa la Segona Sessió d’Anatomia, acte
organitzat per l’espai de literatura Lletra i la
Institució de les Lletres Catalanes sobre l’estat
de la literatura catalana l’any 2004 i el pronòstic
que diferents actors del sistema de la literatura
catalana fan amb vista al nou any.
Hi assisteixen la consellera de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Caterina Mieras, el
rector Gabriel Ferraté, Jaume Subirana –director
de la Institució de les Lletres Catalanes–, Vicent
Alonso –director de la revista Caràcters i
escriptor–, Manuel Ollé –crític literari–, Joaquim
Palau –director d’Ediciones Destino–, Miquel de
Palol –escriptor–, Marta Ramoneda –llibrera de
La Central– i Sergio Vila-Sanjuán –comissari de
l’Any del Llibre i la Lectura.
http://www.uoc.edu/lletra/anatomia2004/index.
html

[19.1.2005] Arnes
Joan Miquel Gomis, professor del programa de
Turisme, presenta la ponència “Situació actual
del turisme a Catalunya” a les III Jornades de
Turisme Rural. Cap a un nou model de turisme.

[26.1.2005] Sala Metrònom. Barcelona
Pau Alsina, coordinador de l’espai Artnodes,
intervé en les jornades Robot Sapiens amb la
conferència “Imagina artbots, biobots, nanobots...”.

[27.1.2005] IESE. Barcelona
Agustí Canals, director dels Estudis de Ciències
de la Informació i de la Comunicació, intervé en
el seminari “La indústria de la comunicació i els
reptes de futur”.

[8.2.2005] UOC, edifici IN3 de Castelldefels
Jornada de Recerca en e-learning de la UOC,
en què es presenten els projectes inclosos en
aquesta línia de recerca, que lidera el professor
Tony Bates. Hi intervenen el vicerector de
Relacions Internacionals, Francisco Rubio, el
gerent adjunt, Carles Esquerré, i els professors
Josep M. Duart, Josep M. Mominó, Montse
Guitert, Joan Campàs, Lourdes Guàrdia, Glòria
Munilla, Elena Barberà i Julià Minguillón. Per
cloure la sessió, presenten un projecte de
recerca sobre usabilitat Magí Almirall, el
professor Enric Mor i la consultora d’usabilitat
de la UOC Eva de Lera.

[10.2.2005] Centre de Suport del Barcelonès
Segon Seminari sobre Projectes de Gestió
d’Informació de la llicenciatura de
Documentació.

[25.2.2005] Seu de la UNED. Madrid
Francisco Rubio, vicerector de Relacions
Internacionals, Emma Kiselyova, de Relacions
Internacionals, i Nati Cabrera, de Metodologia
Educativa, intervenen en un seminari que
organitza la European Association of Distance
Teaching Universities (EADTU).

[25.2.2005] UOC, seu central
Es fa una jornada tècnica en què Mònica
Surinyach, de Telecomunicacions, presenta la
ponència “La distribució de continguts a
Internet, el servei AKAMAI i la UOC “ i Adoració
Pérez, directora de Biblioteca, i Jordi Serrano,
també de Biblioteca, presenten “Accés i
recuperació de continguts en línia (ARC@)”.

[1.3.2005] De l’1 al 13. Congrés en línia
Francesc Saigí, professor dels Estudis de
Ciències de la Informació i de la Comunicació,
presenta la comunicació “Impacto de la
biotecnología y las ciencias de la vida en la
sociedad del conocimiento”, al I Congreso
Internacional Online sobre Tecnologías de la
Información en Ciencias de la Vida. L’organitza
l’Asociación Hispana de Documentalistas en
Internet. El congrés és en línia, si bé hi ha
accions presencials a Montevideo (Uruguai).

[1.3.2005] Centre de Suport del Barcelonès
Seminari “Arts escèniques i noves tecnologies”,
amb intervenció del professor Luis Thenon,
responsable del Laboratori de Noves
Tecnologies de la Imatge, l’Escena i la Pantalla
de la Universitat Laval de Quebec (Canadà).
Presenta l’acte el professor dels Estudis
d’Humanitats i Filologia Pau Alsina i s’estableix
un debat amb Artur Serra, director de la
F2ICAT. El coorganitzen la UOC, F2ICAT,
Neapolis Vilanova i l’ambaixada del Canadà.

[3.3.2005] Fins al dia 4. Sala d’actes del
Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada. Barcelona
Els Estudis de Dret i Ciència Política i
l’Associació Catalana de Iuslaboralistes
coorganitzen les Jornades Catalanes de Dret
Social, dedicades en aquesta edició a l’estudi
de “La responsabilitat laboral de l’empresari:
sinistralitat laboral”. Inaugura les jornades Joan
Fuster, vicerector de Relacions Institucionals i
Política Cultural.
http://www.uoc.edu/symposia/dretsocial/cat/in
dex.html

[3.3.2005] UOC, seu central
Jornada adreçada al professorat i organitzada
pels Estudis d’Humanitats i Filologia sobre
navegació per l’art i la literatura en xarxa, que
porta per títol Immersió Ciber. Es fa una
immersió en obres d’art i de literatura en xarxa
per a obtenir una visió global de la creació en
línia del 1994 al 2004 i es navega per un
centenar d’obres seleccionades prèviament. 
Hi participen ArtNodes, A2.CAT (Art i Artivisme.
Ciència, Art i Tecnologia) i Hermeneia.

[4.3.2005] Logronyo
Manuel Armayones, professor de Psicologia i
Ciències de l’Educació i membre del grup de
recerca PSINET, intervé en l’XI Congreso de la
Sociedad Española de Toxicomanías amb la
ponència “Internet como medio para la mejora
de la salud y la calidad de vida: reflexiones y
propuestas de actuación”.

[7.3.2005] Centre de Suport del Barcelonès
Segon seminari de la Cátedra UNESCO d’e-
learning, amb el lema “Liderar la universitat en
l’era del coneixement”.
http://www.uoc.edu/catedra/unesco/cat/semina
ri.html

[12.3.2005] Lisboa (Portugal)
Manuel Castells, professor responsable de
recerca, intervé en el seminari “La sociedad en
red y la economía del conocimiento”.

[14.3.2005] UOC, edifici IN3 de Castelldefels
Seminari “Noves eines per a l’ensenyament i
aprenentatge en línia”, sobre la gestió de
continguts i producció d’objectes
d’aprenentatge. S’exposen les experiències
dels professors Jeff Miller, Karen Belfer i Mark
Bullen, del Departament d’Ensenyament a
Distància i Tecnologia de la Universitat de la
Colúmbia Britànica (Canadà), i també les
experiències i propostes de recerca dels
professors Lourdes Guàrdia (Psicologia i
Ciències de l’Educació), Julià Minguillón i
Montse Guitert (ambdós d’Informàtica i
Multimèdia) i Joan Campàs (Humanitats i
Filologia).

[15.3.2005] Palau de Congressos de
Catalunya. Barcelona
Jordi Vilaseca, director dels Estudis d’Economia
i Empresa, intervé en el Fòrum Financorp
(Finances Corporatives per a Pime) que
organitza Creativities Group, per donar la visió
des de la realitat universitària.

[17.3.2005] Fins al dia 19. Boston (Estats
Units)
Agustí Canals, director dels Estudis de Ciències
de la Informació i de la Comunicació, presenta
una ponència al congrés OKLC, the Sixth
European Conference on Organizational
Knowledge, Learning and Capabilities.

[17.3.2005] Fins al dia 19. Centre d’Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada. Barcelona
Els Estudis de Dret i Ciència Política organitzen
el congrés internacional Internet, Dret i Política.
Les Transformacions del Dret i la Política en la
Societat de la Informació. La inauguració és a
càrrec del rector Gabriel Ferraté i del director
dels Estudis Pere Fabra, que també n’és el
director acadèmic, i en fa la cloenda el professor
Manuel Castells. Hi intervenen els professors
Albert Batlle –director del programa de Ciència
Política–, Agustí Cerrillo, Ana Sofía Cardenal,
Rosa Borge, Rosa Fernández, Mònica Vilasau,
Ana Delgado i Raquel Xalabarder.
http://www.uoc.edu/symposia/idp/cat/index.ht
ml

[31.3.2005] Fins al 3 d’abril. Montreux (Suïssa)
Maria Antònia Huertas, professora d’Informàtica
i Multimèdia, intervé en el congrés internacional
1st World Congress on Universal Logic i hi
presenta l’article “A Characterization of
Quantified Hybrid Logic”.

[31.3.2005] UOC, seu central
Jordi Vilaseca, Antoni Messeguer i Joan Torrent,
dels Estudis d’Economia i Empresa imparteixen
el seminari “Measuring e-business targets”. 

[31.3.2005] UOC, seu central
Inma Rodríguez, dels Estudis d’Economia i
Empresa, en la sessió PIC-Empreses, imparteix
el seminari “An integrated model of adoption
and development of electronic commerce in
companies”.

[14.4.2005] Universitat Autònoma de
Barcelona. Facultat de Física
Pau Alsina, coordinador de l’espai Artnodes,
intervé en l’Any Internacional de la Física: Física
i Societat amb la ponència “Física i arts visuals”.

[14.4.2005] Santiago de Compostel·la
El vicerector de Política Acadèmica i
Professorat, Carles Sigalés, intervé en les
Jornadas de Formación de Asesores de
Formación de la Xunta de Galicia amb la
conferència “La formación virtual: el modelo
pedagógico de la UOC”.

[18.4.2005] Fins al 29, Barcelona i Madrid
II Jornadas Interuniversitarias de Marketing:
Marketing en Movimiento, ¿interactúas? Inma
Rodríguez i Ana I. Jiménez imparteixen la
sessió “Productes i marques a Internet: noves
eines per al disseny d’estratègies de negoci”. 

[20.4.2005] Casa Llotja de Mar. Barcelona
Joan Torrent, professor d’Economia i Empresa,
intervé en les jornades E-business, que 
organitza la Cambra de Comerç de Barcelona,
amb la conferència “La mobilitat a l’empresa i els
serveis mòbils de tercera generació: innovació,
competitivitat i valor afegit al vostre abast”.

[24.4.2005] Fins al dia 26. San José (Estats
Units)
Josep Maria Duart, professor de Psicologia i
Ciències de l’Educació i coordinador de la
Càtedra UNESCO d’e-learning, intervé en el
seminari internacional Higher Education
Institutional Management que organitza l’OCDE
(Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmics), per presentar
l’article “E-strategies in the introduction and use
of ICT at University”.
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[25.4.2005] Centre de Suport del Barcelonès
Hi ha una jornada interuniversitària de
màrqueting, amb el títol Productes i Marques a
Internet: Noves Eines per al disseny
d’estratègies de negoci. Hi intervenen la
professora d’Economia i Empresa Inma
Rodríguez, la directora del programa
d’Investigació i Tècniques de Mercat i Ana
Isabel Jiménez, directora del programa
d’Administració i Direcció d’Empreses.

[25.4.2005] Fins al dia 27. Universitat de
Lleida. Centre de Cultures i Cooperació
Transfronterera
Els professors d’Humanitats i Filologia Laura
Borràs i Joan Elies Adell intervenen en les
jornades L’escriptura i el llibre en l’era digital.
Borràs pronuncia la conferència “Textualitats
electròniques” i Adell modera la taula
“L’escriptura i l’art en l’era digital”.

[27.4.2005] Cuenca (Equador)
Jordi Cabot, professor d’Informàtica i
Multimèdia, presenta en videoconferència la
ponència “El aprendizaje de la ingeniería del
software en una universidad virtual: el caso de
la UOC”, inclosa en el I Congreso Internacional
de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones - V Congreso Nacional de
Informática.

[28.4.2005] Fins al dia 30. Brussel·les
(Bèlgica)
Eva Rimbau, professora d’Economia i Empresa,
intervé en el 20th Workshop on Strategic
Human Resource Management que organitza
The European Institute for Advanced Studies in
Management (EIASM) i hi presenta la
comunicació “A strategic view on the use of
contingent work arrangements”.

[28.4.2005] Granada
Josep M. Mominó i Guillem Bautista, director
de programa i professor respectivament de
Psicologia i Ciències de l’Educació, intervenen
en les Jornadas Internacionales de Política
Educativa en la Sociedad del Conocimiento,
que organitza la Conselleria d’Educació de la
Junta d’Andalusia. Mominó hi presenta els
resultats del PIC Escola en l’àmbit educatiu no
universitari en la taula rodona sobre “Resultats
de les polítiques educatives per a la societat del
coneixement”. I Bautista presenta el grup de
recerca Sinergia, que coordina al llarg del curs
2004-2005.

[29.4.2005] Badalona
Antoni Galiano, professor de Dret i Ciència
Política, participa en les Jornades de Debat
Ciutadà del Projecte Educatiu, i intervé en els
grups de treball que discutiran un document
marc. Les organitza l’Ajuntament de Badalona
amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona.

[4.5.2005] Conca
Víctor Renobell, professor de Ciències de la
Informació i de la Comunicació, presenta la
ponència “Cine y teoría del género en
Almodóvar” al seminari “Aproximaciones al cine
de Pedro Almodóvar”, organitzat per l’Instituto
de Estudios Avanzados de la Creación
Audiovisual de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

[4.5.2005] Udine (Itàlia)
Miquel Strubell, professor d’Humanitats i
Filologia, intervé en el Seminario Internazionale
per la Presentazione del Progetto Europeo
“Adum: working together to promote regional
and minority languages”, organitzat per la
Universitat d’Udine (regió Friül-Venècia Júlia) en
col·laboració amb universitats de l’Estat
espanyol, Gal·les, Irlanda, Bèlgica, Eslovènia i
Itàlia.

[9.5.2005] Fins al dia 11. São Paulo (Brasil)
Víctor Renobell, professor de Ciències de la
Informació i de la Comunicació, presenta la
ponència “Ensenyament de la comunicació
audiovisual des d’Internet” al congrés
internacional Celacom 2005 - IX Colóquio
Internacional sobre a Escola Latino-Americana
de Comunicação. L’organitza la Càtedra
UNESCO de Comunicació per al
Desenvolupament Regional.

[9.5.2005] Milton Keynes (Regne Unit)
Eva Ortoll, adjunta a la direcció de l’IN3, i Núria
Ferran, de Biblioteca, intervenen en EADTU
Meeting, Library and support learning” per a
presentar-hi les ponències “Personalisation in
libraries and ontologies” i “Schools in the
network society”.

[18.5.2005] CosmoCaixa. Barcelona
Derrick de Kerckhove –responsable d’educació
i tecnologia a la Library of Congress de
Washington (EUA) i exdirector del Programa
McLuhan de Cultura&Tecnologia de la
Universitat de Toronto– participa en el cicle
“L’era de l’accés obert” que coorganitzen la
UOC, la UB i Cosmocaixa, per parlar de la
cultura oberta i el fenomen dels weblogs.
Presenta l’acte Agustí Canals, director dels
Estudis de Ciències de la Informació i de la
Comunicació.

[20.5.2005] Fins al dissabte 21. Barcelona
Toni Roig, director del programa de
Comunicació Audiovisual, intervé en el 
III Congrés Internacional Comunicació i Realitat,
amb la ponència “Cinema contemporani,
Internet i new media: interaccions i complicitats
en l’era digital”. També hi intervenen els
professors de Ciències de la Informació i de la
Comunicació Víctor Renobell, que presenta
“Noves formes de creació de continguts visuals
més enllà de l’MCM: de blog a fotologs”, i
Sònia Aran, que copresenta “New Kid on the
Blocks. El fenomen dels blogs i la seva
rellevància en la mediaesfera i en la política”.

[23.5.2005] Manresa
La UOC col·labora en l’organització de la 
X Jornada d’Economia Caixa Manresa, amb
l’eslògan “L’esperit emprenedor”. Els ponents
són Gabriel Masfurroll, president d’USP
Hospitales, José María Loizaga, president de
Mercapital, Vicky Hu, presidenta de H. D.
Biosciences Co., Bert Twaalfhoven, president
de l’EFER, Ferran Adrià, director del taller de
cuina elBulli, Rosa Garcia, consellera delegada
de Microsoft Ibérica, Antonio Gómez, director
general d’Aertec, Joan Laporta, president del
Futbol Club Barcelona.
http://www.uoc.edu/symposia/caixamanresa/jor
nadaeconomia/2005/cat/index.html

[23.5.2005] Centre de Suport del Barcelonès
David Maniega, de Biblioteca, intervé en la 
II Jornada de Usabilidad en Sistemas de
Información, amb la ponència “Ver y oír al
usuario: dos acciones que cambiarán la forma
de entender el diseño de interfaces web”.

[26.5.2005] Fins al 27. Tenerife i Gran Canària
El professor de Turisme Joan Miquel Gomis
participa en les Jornades de Turisme Emergent
organitzades per Hoteles Escuela de Canarias,
empresa de la Conselleria de Turisme del
Govern de Canàries, amb una conferència
sobre els nous perfils del consumidor turístic.

[26.5.2005] Vilanova i la Geltrú
Jordi Vilaseca, director dels Estudis d’Economia
i Empresa, intervé en les jornades Laboratori
Estratègic de Ciutat, que organitza l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, per parlar sobre el PIC
Empresa.
http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/pic21.html

[27.5.2005] Campus de Cappont de la
Universitat de Lleida
Joan Elies Adell i Laura Borràs, professors
d’Humanitats i Filologia, participen en l’encontre
de creadors L’Escriptura i el Llibre en l’Era
Digital, organitzat pel Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya i la Institució de
les Lletres Catalanes, amb la col·laboració 
de la UOC.

[7.6.2005] Auditori Caixa Catalunya de l’edifici
de la Pedrera. Barcelona
Ismael Peña, gerent del Campus for Peace,
modera la ponència “L’accés a les TIC: un dret
humà fonamental?”, inclosa a les II Jornades
Internet i Solidaritat.

[15.6.2005] Universitat de Victoria (Colúmbia
Britànica, Canadà)
Els professors d’Humanitats i Filologia Joan
Elies Adell, Laura Borràs, Roger Canadell i
Isabel Clara Moll intervenen en l’ACH/ALLC
Conference 2005 (Association for Computers
and Humanities / Association for Literary and
Linguistic Computing), amb sengles ponències:
“La docencia de la creación digital emergente:
la literatura electrónica”, “La imaginación al
servicio de la educación: un ejemplo de work in
progress”, “Temas de literatura universal: usos y
aplicaciones del hipertexto pedagógico” i “El
trabajo final de carrera en filología: perspectivas
hacia un nuevo horizonte”.

[15.6.2005] UOC, seu central
Jordi Vilaseca, Antoni Messeguer i Joan Torrent,
dels Estudis d’Economia i Empresa imparteixen
el seminari “Synthetic indicators for measuring
e-business. A target approach”. 

[16.6.2005] Oporto (Portugal)
Jordi Cabot, professor d’Informàtica i
Multimèdia, presenta la ponència “Computing
the Relevant Instances that may Violate an OCL
Constraint” al congrés The 17th Conference on
Advanced Information Systems Engineering
(CAiSE’05).

[17.6.2005] Centre d’Art Santa Mònica.
Barcelona
Pau Alsina, professor d’Humanitats i Filologia i
coordinador de l’espai Artnodes, coordina les
conferències del programa del Sónar, Festival
de música avançada i art multimèdia.

[22.6.2005] Centre de Suport del Barcelonès
I Jornada sobre el MiDoc d’Humanitats.

[22.6.2005] UOC, Tibidabo, 47
Reunió de la Comissió Científica de l’IN3. 
Hi participen Martin Carnoy, professor
d’Economia a la Universitat Stanford de
Califòrnia; Cecilia Castaño, catedràtica
d’Economia Aplicada de la Universitat
Complutense de Madrid; Vinton Cerf,
vicepresident de WorldCom; Betty Collis,
professora de Coneixement en xarxa i de
tecnologia per a l’estratègia de la universitat
holandesa de Twente; Jerome A. Feldman,
professor d’Informàtica a la Universitat de
Califòrnia (Berkeley); Miguel Ángel Lagunas,
professor de l’Escola Superior d’Enginyeria de
Telecomunicació de la Universitat Politècnica 
de Catalunya; Robin Mansell, professor de
Nous mitjans i Internet de la London School 
of Economics and Political Science; William J.
Mitchell, professor d’Arquitectura, art digital i
ciència al Massachusetts Institute of
Technology; Vicenç Navarro, catedràtic de
Ciències Polítiques i Socials a la Universitat
Pompeu Fabra, i Emilio Ontiveros, catedràtic
d’Economia de l’Empresa a la Universitat
Autònoma de Madrid.

[30.6.2005] Barcelona
Agustí Cerrillo, professor de Dret i Ciència
Política, presenta la ponència “El acceso a la
información administrativa y la identificación del
usuario en Internet” a les Segones Jornades de
Signatura Electrònica que organitza l’Agència
Catalana de Certificació.
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[1.7.2005] Pontevedra
Esther Pérez, directora del programa de
Turisme, Francesc González, professor
d’aquest programa, i Cristina Girona, de
Metodologia, intervenen en el VIII Symposium
Internacional sobre el Prácticum y las Prácticas
en Empresas en la Formación Universitaria per
presentar-hi la ponència “Prácticum en Turismo
bajo estándares europeos en un entorno
virtual”.

[4.7.2005] Fins al dia 6. Granada
Mercè Boixadós, professora dels Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació, intervé en el
9th European Congress of Psychology per
presentar-hi el “Pòster de recerca amb
metodologia i comunicació de la recerca del
grup PSINET”, elaborat juntament amb les
professores Eulàlia Hernández i Modesta
Pousada. L’organitza l’Associació Espanyola de
Psicologia, amb la col·laboració de l’Associació
de Federacions Europees de Psicologia.

[5.7.2005] Fins al dia 7. Granada
Eulàlia Hernández, professora dels Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació, intervé en el
9th European Congress of Psychology per
presentar-hi una comunicació sobre gestió del
temps, projectes i qualitat de vida titulada
“Management of the personal time and quality
of life in the net society”. El treball forma part de
la recerca del grup PSINET i ha estat elaborat
juntament amb les professores Modesta
Pousada i Mercè Boixadós.

[6.7.2005] Universitat Pompeu Fabra.
Barcelona
Mario Pérez-Montoro, professor de Ciències de
la Informació i de la Comunicació, intervé en el
VII Congrés de la International Society for
Knowledge Organization (capítol espanyol) per
presentar-hi la ponència “La organización del
conocimiento en la empresa”.

[7.7.2005] Universitat Pompeu Fabra.
Barcelona
Mario Pérez-Montoro, professor de Ciències de
la Informació i de la Comunicació, presideix la
sessió “Ética y competencias en el manejo de
la información” del VII Congrés de la
International Society for Knowledge
Organization (capítol espanyol).

[7.7.2005] Fins al dia 8. Tetuan (Marroc)
Nati Cabrera, directora del grup operatiu de
Metodologia, intervé en la sessió 
“4. Posibilidades, debilidades y fortalezas 
de la enseñanza virtual” amb la ponència “La
utilización de las TIC en la educación superior”.

[8.7.2005] Banyoles
Jordi Vilaseca, director dels Estudis d’Economia
i Empresa, i la professora d’aquests estudis
Pilar Ficapal presenten la ponència “El
teletreball a Catalunya”, inclosa en les Jornades
del Teletreball que organitza el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany.
http://www.uoc.edu/uocpapers/dt/cat/vilaseca.
html

[11.7.2005] República Dominicana
Es fa un nou seminari de la Càtedra UNESCO
d’e-learning de la UOC, amb el títol “La
universitat en l’era del coneixement”.

[13.7.2005] Barcelona
Inma Rodríguez imparteix la sessió
“Determinants de l’adopció i l’abast del comerç
electrònic a les empreses” en el seminari de
Recerca en Economia del Coneixement i
Empresa Xarxa. 

[14.7.2005] Orlando (Florida, Estats Units)
El professor d’Informàtica i Multimèdia Enric
Mor intervé en el Simposio Iberoamericano de
Educación, Cibernética e Informática, per
presentar-hi l’article “Personalización del
proceso de aprendizaje en entornos virtuales”,
elaborat juntament amb el professor dels
mateixos estudis Julià Minguillón, amb la
professora Lourdes Guàrdia, de Psicologia i
Ciències de l’Educació, i amb Francesc
Santanach, de Desenvolupament d’Intranets.

[14.7.2005] Orlando (Florida, Estats Units)
Els professors d’Informàtica i Multimèdia David
Megías i Josep Prieto presenten,
respectivament, les ponències “Máster
internacional en software libre en un entorno de
formación virtual” i “Requerimientos
tecnológicos para la docencia de programación
en un entorno de aprendizaje a distancia”, al
Simposio Iberoamericano de Educación,
Cibernética e Informática.

[14.7.2005] Orlando (Florida, Estats Units)
Magí Almirall, director de Desenvolupament
d’Intranets, intervé en el Simposio
Iberoamericano de Educación, Cibernética e
Informática, per presentar-hi l’article
“Contenidos de e-learning estándares
accesibles y usables”, que ha elaborat
juntament amb les persones del seu grup
operatiu Francesc Santanach, Jordi Casamajó,
Josep Rivera i Llorenç Sabaté, i amb David
Zanoleti de l’ONCE.

[25.7.2005] Seül (Corea)
Julià Minguillón, professor d’Informàtica i
Multimèdia, intervé en l’International
Geoscience and Remote Sensing Symposium i
hi presenta les ponències “Influence of Mark
Embedding Strategies on Lossless
Compression of Ultraspectral Images”
(elaborada juntament amb els professors Jordi
Herrera, David Megías, Jordi Serra i Joan Serra-
Sagristà) i “Wavelet lossless compression of
Ultraspectral Sounder Data” (elaborada amb
Joan Serra-Sagristà, David Megías, Fernando
García, Bormin Huang i Alok Ahuja).

[24.8.2005] Fins al dia 28. Universitat de La
Laguna, Tenerife
Eulàlia Hernández, professora dels Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació, intervé en la
XIIth European Conference on Developmental
Psychology, per presentar-hi una comunicació
sobre desenvolupament cognitiu titulada
“Online Cognitive Training Programs and Life
Span”. El treball ha estat elaborat juntament
amb Eulàlia Hernández i Modesta Pousada.

[27.8.2005] Fins al dia 30. Riga (Letònia)
Josep M. Duart, professor dels Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació i
coordinador de la Càtedra UNESCO 
d’e-learning de la UOC, i Francisco Lupiáñez,
de la mateixa càtedra, presenten els resultats
del projecte E-strategias al congrés “European
Association for Institutional Research Higher
Education”.
http://www.uoc.edu/rusc/dt/cat/duart0405.html

Presentacions

[14.9.2004] Fòrum de les Cultures. Barcelona
Es constitueix el consell assessor del màster
Gestió de la ciutat del segle XXI, i el director,
Jordi Borja, en fa una presentació pública amb
assistència del rector, Gabriel Ferraté, el
vicerector de Relacions Internacionals,
Francisco Rubio, el director de Formació
Continuada, Lluís Tarín, el director de Postgrau,
Antoni Cahner, i el director dels Estudis de Dret
i Ciència Política, Pere Fabra.

[22.9.2004] Universitat de Lisboa (Portugal)
El grup de recerca PSINET dels Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació presenta el
resultat del seu projecte sobre Internet i qualitat
de vida al 2º Congreso Hispano-Portugués de
Psicología.

[28.9.2004] Seu de la PIMEC. Barcelona
Jordi Vilaseca, director dels Estudis d’Economia
i Empresa, presenta el projecte de recerca PIC
Empresa a la junta directiva del PIMEC (Petita i
Mitjana Empresa de Catalunya).

[30.11.2004] Instituto Mexicano de Juventud -
Secretaría General de la Juventud. Jalisco
(Mèxic)
Adriana Gil, professora dels Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació, presenta el
capítol “Consum i producció de noves
tecnologies per part dels joves catalans”, inclòs
en el llibre Temps d’híbrids. L’edició és bilingüe.

[1.12.2004] Universitat Pompeu Fabra.
Barcelona
Pere Fabra, director dels Estudis de Dret i
Ciència Política, llegeix la tesi doctoral, que
porta per títol Veritat i correcció normativa. La
fonamentació del cognitivisme en l’obra de
Jürgen Habermas. La tesi és qualificada
d’Excel·lent cum laude per unanimitat del tribunal.

[11.1.2005] Universitat de Girona
Josep Cobarsí, professor dels Estudis de
Ciències de la Informació i de la Comunicació,
llegeix la tesi doctoral, que porta per nom El
sistema d’informació de campus per a
estudiants en les universitats espanyoles:
caracterització i anàlisi.

[24.1.2005] UOC, edifici IN3 de Castelldefels
David Castillo, professor dels Estudis
d’Economia i Empresa, defensa la tesi doctoral,
que porta per títol Tecnologia, economia i
universitat: anàlisi dels efectes de les
tecnologies de la informació i la comunicació
sobre l’eficiència econòmica de les universitats
virtuals. Dirigeix la tesi Jordi Vilaseca, director
dels Estudis d’Economia i Empresa.

[27.1.2005] UOC, seu central
El programa d’Estudis de l’Àsia Oriental
organitza una presentació de dos treballs de
recerca de dos estudiants que els donaran el
postgrau en Economia i Negocis de l’Àsia
Oriental.

[3.2.2005] UOC, seu central
Imma Tubella, professora dels Estudis de
Ciències de la Informació i de la Comunicació,
presenta el PIC Societat en el cicle de
conferències organitzat per la UOC i l’ISOC-
CAT, el capítol català de la Internet Society.
http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/pic1.html

[14.3.2005] ESADE. Edifici 2 
Agustí Canals, director dels Estudis de Ciències
de la Informació i de la Comunicació, presenta
la tesi doctoral, que porta per títol The Strategic
Management of Knowledge Flows in the Spatial
Economy: An Agent-Based Modeling
Approach, dirigida pels professors Max Boisot i
Marcel Planellas.

[6.4.2005] Centre de Suport del Tarragonès
El professor d’Humanitats i Filologia Joan Elies
Adell presenta el seu llibre La degradació
natural dels objectes, que va guanyar la Flor
Natural dels darrers Jocs Florals de Barcelona.
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[28.4.2005] Universitat de Barcelona. Facultat
d’Història
Joan Campàs, professor dels Estudis
d’Humanitats i Filologia, defensa la tesi
doctoral, que porta per títol El paper d’Internet
en la cultura emergent del món actual (1945-
2003), que li dirigeix el rector Gabriel Ferraté.

[17.6.2005] Arteixo (la Corunya)
Josep M. Mominó, director del programa de
Psicopedagogia, presenta, juntament amb
Àngel Domingo, un model preliminar per a
l’avaluació del Projecte Ponte dos Brozos de la
Fundació Amancio Ortega.

[22.6.2005] Universitat Autònoma de
Barcelona
Francesc Núñez, professor d’Humanitats i
Filologia, llegeix la tesi doctoral, que porta per
títol Les plegades. Capellans secularitzats. La
identitat dels ex.

Cursos, tallers i exposicions

[13.9.2004] Fins al dia 14. Fundació Sant
Joan de Déu. Esplugues de Llobregat
El Campus for Peace i la fundació Comparte
imparteixen un taller pràctic sobre la seva
campanya conjunta “Apadrinaja.org. Amb els
nens de l’Argentina”, en el IV Congrés de
Fundraising a Espanya.

[1.12.2004] Fins al dia 2. Universitat d’Alacant
Adoració Pérez, directora de la Biblioteca,
imparteix el curs “Els serveis virtuals a les
biblioteques híbrides”.

[14.12.2004] Santander
Patrícia Riera, de Biblioteca, fa un curs sobre
drets d’autor als bibliotecaris de la Universitat
de Cantàbria.

[26.2.2005] Asociación Andaluza de
Documentalistas. Granada
Patrícia Riera, de Biblioteca, imparteix un curs
sobre drets d’autor.

[9.3.2005] Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona
Víctor Renobell, professor de Ciències de la
Informació i de la Comunicació, participa en el
taller “Nous models en la gestió, creació i
distribució de contingut cultural i periodístic”,
inclòs en la jornada Models de Participació en
Xarxa que organitza l’associació Vegga.

[7.4.2005] Santiago de Compostel·la
Ismael Peña, gerent del Campus for Peace,
imparteix el taller “Voluntariado virtual para e-
learning solidario” en la Conferència
Internacional de Voluntariat i Noves Tecnologies
que organitza l’associació Volunet.

[1.6.2005] Fins al dia 3. UOC, seu central
El grup de recerca Hermeneia dels Estudis
d’Humanitats i Filologia imparteixen un seminari
sobre e-learning aplicat a la literatura adreçat a
una delegació de la Universitat Oberta
Hel·lènica.

[6.6.2005] Fins al dia 8. Barcelona
Jordi Herrera, professor d’Informàtica i
Multimèdia, organitza amb Fernando Pérez-
González de la Universitat de Vigo el congrés
7th Information Hiding Workshop Barcelona
2005, sobre la protecció de la propietat
intel·lectual digital.
http://www.uoc.edu/symposia/ih05

[8.6.2005] Fins al dia 9. Barcelona
Jordi Herrera, professor d’Informàtica i
Multimèdia, organitza la jornada 1st Wavila
Challenge juntament amb representants de la
Universitat de Vigo i de l’empresa European
Network of Excellence.
http://www.uoc.edu/symposia/wacha05

[4.7.2005] Fins al dia 8. Campus Universitari
de la Mediterrània (UPC). Vilanova i la Geltrú
Jordi Alberich, professor de Ciències de la
Informació i de la Comunicació, imparteix el
curs “Visions digitals. Espectacle, entreteniment
i estètica de l’excés de la cultura audiovisual
digital contemporània”, com a part dels cursos
d’estiu.

[4.7.2005] Fins al dia 8. Campus Universitari
de la Mediterrània (UPC). Vilanova i la Geltrú
Pau Alsina, professor d’Humanitats i Filologia,
imparteix el curs “Arts digitals i imaginari
tecnocientífic: quan els androides somiïn en
ovelles elèctriques...”, com a part dels cursos
d’estiu.

[11.7.2005] Fins al dia 14. Campus
Universitari de la Mediterrània (UPC). Vilanova
i la Geltrú
Toni Roig, professor de Ciències de la
Informació i de la Comunicació i director del
programa de Comunicació Audiovisual,
imparteix el curs “Cine contemporani i mitjans
digitals: noves tendències, nous espectadors”,
com a part dels cursos d’estiu.

[12.7.2005] Facultat de Lletres de la
Universitat Rovira i Virgili. Tarragona
Els professors Jordi Alberich, de Ciències de la
Informació i de la Comunicació, i Pau Alsina i
Francesc Núñez, d’Humanitats i Filologia,
imparteixen sengles sessions al curs “Art i
deconstrucció” de la Universitat d’Estiu de la
Rovira i Virgili. La sessió d’Alberich es titula “De
la veritat i de la realitat en l’art”, la d’Alsina, “Els
límits de l’art o l’art en el límits” i la de Núñez,
“La construcció del sentit: el sentits del sentit”.

[25.7.2005] Fins al dia 27. Campus
Universitari de la Mediterrània (UPC). Vilanova
i la Geltrú
Mireia Pascual, d’Infraestructures i Logística,
imparteix el curs “Noves eines i sistemes de
comunicació audiovisual en xarxa”, com a part
dels cursos d’estiu.

Actes i activitats institucionals

[14.10.2004] UOC, seu central
El professor de la Universitat de Stanford Martin
Carnoy pronuncia la lliçó inaugural del curs
2004-2005, que porta per títol “Les TIC a
l’ensenyament: possibilitats i reptes”.
http://www.uoc.edu/inaugural04/cat/index.html

[6.11.2004] Edifici Fòrum. Barcelona
Acte de graduació dels estudiants de titulacions
homologades del campus principal i postgrau
del curs 2003-2004, amb assistència de
l’alcalde de Barcelona, Joan Clos.

[27.11.2004] Fins al 5 de desembre.
Guadalajara (Mèxic)
Inauguració de la Feria Internacional del Libro,
amb presència d’un estand de la UOC. 
Hi assisteixen el rector, Gabriel Ferraté, el
vicerector de Relacions Internacionals,
Francisco Rubio, el vicerector de Recerca,
Innovació i Metodologia Educativa, Francesc
Vallverdú, el professor investigador Manuel
Castells, el director de la Divisió Iberoamèrica,
Antoni Cahner, el responsable de Relacions
Internacionals, Andreu Bellot, el cap del
Gabinet del Rector, Josep Maria Oliveras, el
director dels Estudis d’Economia i Empresa,
Jordi Vilaseca, el director dels Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació, Antoni
Badia, el director dels Estudis d’Informàtica i
Multimèdia, Rafael Macau, el director dels
Estudis de Ciències de la Informació i de la
Comunicació, Agustí Canals, el director dels
Estudis d’Humanitats i Filologia, Isidor Marí, la
professora d’Humanitats Agnès Vayreda, la
professora Adriana Gil, la responsable de Lletra,
Teresa Fèrriz, i Cristina Barragán, de Biblioteca.

[2.12.2004] Teatre Prado. Sitges
Passi especial per a estudiants de la UOC per a
la pel·lícula CSA, the Confederate States of
America, de Kevin Wilmott, amb presentació
prèvia per part dels professors Imma Tubella i
Mario Pérez Montoro. La projecció és inclosa
en el Festival Internacional de Cinema Fantàstic
de Sitges.

[21.12.2004] UOC, edifici IN3 de Castelldefels
Jornada de Recerca de la UOC i graduació dels
doctorands del bienni 2002-2004.

[24.1.2005] Tarragona
Inauguració del Punt de Suport del Tarragonès.
En l’acte, el professor Francesc González, del
programa de Turisme, pronuncia la conferència
“Ciutats mitjanes, patrimoni i turisme”.

[2.2.2005] Fins al dia 3. UOC, seu central
Primera reunió del Consell Assessor del màster
internacional d’E-learning, presidit pel professor
Tony Bates. A més de Tony Bates, hi intervenen
el vicerector de Relacions Internacionals,
Francisco Rubio, i els professors del màster
Albert Sangrà i Lourdes Guàrdia.

[7.3.2005] UOC, seu central
Segona trobada de voluntaris virtuals del
Campus for Peace, inaugurada pel rector
Gabriel Ferraté, que reparteix els certificats de
voluntariat. Hi intervé Juan Antonio García,
responsable de formació a distància de Creu
Roja Espanyola, i Ismael Peña, gerent de
Campus for Peace, presenta la Memòria de
cooperació 2004 i fa un resum de l’any.

[5.5.2005] Vinaròs
La UOC –mitjançant el grup de recerca
Hermeneia– i l’Ajuntament de Vinaròs signen el
conveni de creació del I Premi Internacional
Ciutat de Vinaròs de Literatura Digital. La
professora Laura Borràs pronuncia una
conferència sobre literatura digital.

[8.5.2005] Casa América. Madrid
Acte de graduació de titulacions homologades
del campus iberoamericà i postgrau del curs
2003-2004.

[3.6.2005] Seu de l’Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya (INEFC).
Barcelona
Tercera edició de la Nit dels Graduats.

[16.6.2005] UOC, edifici IN3 de Castelldefels
Acte d’investidura com a doctor honoris causa
de Tony Bates, director d’Educació a Distància i
Tecnologia del Departament de Formació
Contínua de la Universitat de la Colúmbia
Britànica del Canadà.
http://www.uoc.edu/hc/bates/cat/index.htm

Mencions, premis i guardons

[8.9.2004] Ciudad Real
El rector Gabriel Ferraté rep el Premio del
Comité Español de Automática.

[13.9.2004] Veracruz (Mèxic)
La Universitat Veracruzana de Mèxic imposa al
rector Gabriel Ferraté la Medalla al Mèrit
Universitari, en un acte realitzat per
videoconferència des de la sala d’actes de
l’edifici de Tibidabo.

[10.12.2004] Barcelona
Agustí Cerrillo, professor dels Estudis de Dret i
Ciència Política, guanya el IV Premio Fermín
Abella y Blave 2004 per a projectes d’estudi i
recerca sobre l’administració local, amb el
treball Las condiciones de vivienda de los
inmigrantes: la intervención de los entes locales,
que presenta juntament amb Vicenç Aguado.
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[2.12.2004]
La UOC Catalunya rep el segell d’or
d’excel·lència europea de la European
Foundation for Quality Management (EFQM),
que reconeix la qualitat del model de govern. 

[10.2.2005] Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona
El vicerector de Relacions Institucionals i
Política Cultural, Joan Fuster, rep un dels
premis Ciutat de Barcelona –en concret, el de
l’apartat d’història–, que atorga el consistori
Barcelona, per la seva tesi doctoral.

Visites

Visites institucionals
[2.9.2004] UOC, seu central
Visita la UOC Carlos d’Imporzano, rector de
Fundación Eurocolombiana de Educación
Superior.

[14.9.2004] UOC, seu central
Visiten la UOC Patricio Colombo i Horacio
Santangelo, rector de la Universitat Nacional de
Salta i assessor EAD del MEC Argentina.

[15.9.2004] UOC, seu central
Visita la UOC Juan A. Vázquez García, rector
de la Universitat d’Oviedo i president de la
CRUE, Conferència de Rectors d’Universitats
Espanyoles.

[16.9.2004] UOC, seu central
Visita la UOC el vicerector de Programació i
Desenvolupament de la Universitat de
Salamanca, Santiago López, i es reuneix amb
el vicerector de Relacions Internacionals,
Francisco Rubio.

[17.9.2004] UOC, seu central
Visita la UOC el rector de la Universitat Nacional
de la Patagònia Austral.

[20.9.2004] UOC, seu central
Visita la UOC una delegació del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) de Mèxic DF, per entrevistar-se
amb el vicerector de Relacions Internacionals,
Francisco Rubio, i representants d’aquest
vicerectorat.

[27.9.2004] UOC, seu central
Visita la UOC el rector de la Universitat del
Quebec, Roch Denis.

[28.9.2004] UOC, seu central
Visita la UOC el rector de la Universitat de
Santo Tomás, Faustino Corchuelo.

[26.10.2004] UOC, seu central
El vicerector Paco Rubio rep el rector de la
Universitat Pedagògica i Tecnològica de
Colòmbia, Carlos Salamanca.

[4.11.2004] UOC, seu central
El rector Gabriel Ferraté rep el director general
de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i
per a la Societat de la Informació, Francisco
Ros, i el director general de Red.es, Ramon
Palacio.

[22.11.2004] UOC, seu central
Visita la UOC Joaquín Ruiz Nando, director
general del Colegio Nacional de Educación
Profesional (CONALEP) de Mèxic.

[23.11.2004] Barcelona
Sopar del Patronat i el Consell de Govern de la
FUOC, inclòs en els actes del 10 aniversari de
la UOC.

[21.12.2004] UOC, seu central
Visita la UOC Miquel Inglés, director de
Formació a Adults del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

[24.1.2005] UOC, Tibidabo, 47
El rector Gabriel Ferraté presenta la UOC a una
delegació d’alcaldes del Brasil.

[31.1.2005] UOC, seu central
Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès,
visita la UOC.

[1.2.2005] UOC, seu central
Ramón Rosales, cònsol general de la República
Bolivariana de Veneçuela a Barcelona, i Rafael
Torres, president d’INATUR (Instituto Nacional
de Turismo de Venezuela) visiten la UOC.

[1.2.2005] UOC, seu central
Antoni Castells, conseller d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya, visita
la UOC.

[4.2.2005] UOC, seu central
Visita la UOC la directora de Relacions
Internacionals de la Universitat Anahuac de
Mèxic.

[10.2.2005] UOC, seu central
Visita la UOC el director general de la Fundació
Catalana per a la Recerca, Enric Banda, i
s’entrevista amb el rector Ferraté.

[3.3.2005] UOC, seu central
Visita la UOC Martín Becerra, secretari
acadèmic de la Universitat de Quilmes
(Argentina) per reunir-se amb el vicerector de
Relacions Internacionals, Francisco Rubio, i
amb Marta Ferrusola, de Relacions
Internacionals, per fer el seguiment de l’acord
que vincula la UOC amb aquesta universitat.

[7.3.2005] UOC, seu central
Visita la UOC el professor Milon Potmesil, de la
Facultat de Pedagogia de la Universitat Palacky
d’Olomouc, de Txèquia. S’entrevista amb Marta
Ferrusola, de Relacions Internacionals. 

[9.3.2005] UOC, seu central
José M. Antón, secretari general de Virtual
Educa, visita la UOC.

[15.3.2005] UOC, seu central
Claudio Menezes, director de projectes de la
UNESCO, visita la UOC.

[21.3.2005] UOC, seu central
Visita la UOC Carme Miralles, presidenta de
l’Institut d’Estudis Metropolitans.

[22.3.2005] UOC, seu central
Visita la UOC Agustí Montal, president de
MUTUAM i de la Fundació Enciclopèdia
Catalana.

[18.4.2005] UOC, seu central
Visiten la UOC els senyors Miró, tinent general
de l’Exèrcit espanyol, i Joan Carretero,
conseller de Governació i Administracions
Públiques.

[21.4.2005] UOC, seu central
Visiten la UOC Josep Álvarez, secretari general
d’UGT (Unió General de Treballadors), i Antoni
Siurana, conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.

[10.5.2005] UOC, seu central
Visita la UOC Ferran Amago, degà del Col·legi
Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació
de Catalunya.

[17.5.2005] UOC, seu central
Visita la UOC Raúl Arias, rector de la Universitat
Veracruzana de Mèxic.

[25.5.2005] UOC, seu central
Visita la UOC Mónica Jiménez de la Jara,
rectora de la Universitat Catòlica de Temuco.

[26.5.2005] UOC, seu central
Visita la UOC Jaime Leal, rector de la
Universitat Nacional Abierta y a Distancia de
Colòmbia.

[8.6.2005] UOC, seu central i IN3 de
Castelldefels
Visita la UOC una delegació de l’empresa Sun
Microsystems, encapçalada per James Simon
(director de Tecnologia Global de l’Educació i
Recerca de SUN EUA), Jean-Noel Colin
(consultor de Projectes Internacionals per a la
Comissió Europea d’Ensenyament de Bèlgica),
Manuel Martínez (consultor sènior de Serveis
Web, de SUN Madrid), Manuel Jaffrin (director
de Desenvolupament de Negoci en
Ensenyament i Recerca de SUN EMEA) i
Cristina Montserrat (account manager del
Sector de l’Ensenyament, de SUN Barcelona).

[24.6.2005] UOC, seu central
Visita la UOC Dennis Meadows, president del
Laboratory for Interactive Learning.

[4.7.2005] Fins al dia 5. UOC, seu central
Els consultors experts en el model EFQM Diego
Hidalgo i Francesc Martos –de l’empresa de
certificació APPLUS– visiten la UOC, amb motiu
d’haver estat seleccionada finalista per al Premi Q
de la Generalitat de Catalunya. El Premi Q és
un reconeixement que s’atorga a les empreses
que es destaquen pels seus resultats gràcies a
la seva aposta per la qualitat. El CIDEM és
l’organisme gestor dels premis.

[25.7.2005] UOC, seu central
Visita la UOC el cònsol general de França a
Barcelona, M. Bernard Valero.

[26.7.2005] UOC, seu central
Visita la UOC Murrey W. Goldberg, expresident
de WEBCT.

Visites dels estudiants
[9.11.2004] Sant Cugat
Els estudiants de Ciències de la Informació i de
la Comunicació visiten les instal·lacions de TVE
Catalunya i enregistren el programa Los Lunnis.

[15.12.2005] Localia
Els estudiants de Ciències de la Informació i de
la Comunicació visiten les instal·lacions de
Localia TV.  

[14.4.2005] Soundtrack
Els estudiants de Ciències de la Informació i de
la Comunicació visiten les instal·lacions de
l’empresa de sonorització Soundtrack.  

[26.5.2005] TVC Multimèdia
Els estudiants de Ciències de la Informació i de
la Comunicació visiten les instal·lacions de TVC
Multimèdia. 
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Centre de Suport
del Bages
Biblioteca Campus Universitari
de Manresa
Av. Bases de Manresa, 7-11
08242 Manresa

Centre de Suport
del Barcelonès
Av. Drassanes, 3-5
08001 Barcelona
Tel. 93 481 72 72

Centre de Suport
del Gironès
Casa de Cultura "Les Bernardes"
C. Major, 172
17190 Salt
Tel. 972 40 50 67

Centre de Suport d’Osona
Fundació Mil·lenari
Plaça Mil·lenari, 2
08500 Vic
Tel. 93 886 65 10

Centre de Suport
del Vallès Occidental,
Sabadell
Biblioteca Vapor Badia
C. Les Tres Creus, 127-129
08202 Sabadell
Tel. 93 720 70 55

Centre de Suport
del Vallès Occidental, Terrassa
Rambla d’Egara, 340, 3r.
08221 Terrassa
Tel. 93 733 92 00

Centre de Suport
de l’Alt Penedès
Centre de Tecnologies de la Informació
i la Comunicació Vilafranca Virtual
Plaça de la Verema, 1
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 818 06 54

Centre de Suport
del Baix Llobregat
Torre del Roser
C. Joan XXIII, 14
08980 St. Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 74 74

Centre de Suport
del Baix Ebre
C. Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel. 977 58 80 66

Centre de Suport
del Baix Camp
C. Escorxador, s/n
43202 Reus
Tel. 977 33 80 08

Centre de Suport
del Segrià
Canyeret s/n, 2a. planta
25007 Lleida
Tel. 973 72 70 77

UOC Liaison Office in Asia
Baiziwanlu, yigoukongjian 2 hao lou #1704

100022 Chaoyang District, Beijing China

Punt de Suport
de Mèxic
Av. Insurgentes Sur 1898
Torre Siglum, piso 11
Col. Florida
C.P. 01030 México, D.F.
www.uoc.edu/mx

Punt de Suport
de Brussel·les

Patronat Català Pro Europa
Rue de la Loi, 227, 3e.

1040 Brussel·les - Bèlgica
Tel. 00 32 2 231 03 30

Punt de Suport
de Ciutadella
Casa de Cultura
C. Hospital de Santa Magdalena, 1
07760 Ciutadella de Menorca
Tel. 971 38 63 32

Punt de Suport
de les Illes Pitiüses
Consell Insular d'Eivissa
i Formentera
Av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa
Tel. 971 19 54 56

Punt de Suport
de Manacor
C. Muntaner, 12
07500 Manacor
Tel. 971 84 50 64

Seu de Madrid
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel. 91 524 70 00

Seu de València
C. Pau, 3
Despatx 105-E
46003 València

Seu de Sevilla
Edificio Expo
C. Inca Garcilaso, s/n
41092 Sevilla

Punt de Suport
de l’Alguer
Carlo Alberto, 32
07041 l’Alguer
Sardenya – Itàlia
Tel. 00 39 07 9 98 14 73

Estudis Virtuals d’Andorra
Centre Cultural i de Congressos
Lauredià
Pl. de la Germandat
St. Julià de Lòria – Andorra
Tel. 00 376 84 18 06

Punts de suport de la UOC fora de Catalunya:

Centres i punts de suport de la UOC
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