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Els Estudis Universitaris de Vic 

 

La unificació de la titularitat jurídica dels centres universitaris de Vic dins la 

Fundació Universitària Balmes (FUB) es va expressar amb la denominació Estudis 

Universitaris de Vic. Era una manera de refermar l'objectiu d'ampliar 

progressivament el nombre d'ensenyaments, mitjançant l'adscripció a les 

universitats públiques, com a camí per a assolir una universitat plena a Vic.  

La naturalesa jurídica de la FUB és de caràcter mixt, pública i privada, i el fet que 

l'Ajuntament de Vic en sigui el soci fundador –l'alcalde n'ostenta estatutàriament 

la presidència– li dóna caràcter públic municipal. Aquesta iniciativa civil, nascuda 

per restablir el caràcter universitari de la ciutat de Vic i per a contribuir a pal·liar la 

desigualtat territorial evidenciada en l'accés desigual a la formació superior i 

universitària, atès que el mapa universitari concentrava l'oferta dins la conurbació 

de Barcelona, va anar ampliant els objectius.  

El curs 1987-88 va iniciar les activitats l'Escola d'Estudis Empresarials d'Osona, 

amb adscripció a la Universitat de Barcelona. L'èxit de la demanda de places va 

portar a tenir en pocs anys prop de mil cinc-cents estudiants d'Empresarials. A 

partir del curs 1989-90 els EUV van entrar en l'àmbit de les carreres 

tecnocientífiques de la mà de l'Escola Politècnica, adscrita a la Universitat 

Politècnica de Catalunya, que incorporava les enginyeries tècniques d'Informàtica 

de Gestió i Agrícola, amb l'especialitat d'Indústries Agroalimentàries, i el curs 

següent, 1990-91, l'enginyeria tècnica de 

Telecomunicació. 
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El curs 1993-94 començava la primera llicenciatura amb la creació de la Facultat de 

Traducció i Interpretació, adscrita a la Universitat de Barcelona, que va anar 

acompanyada, a més, d'unes noves dependències, cedides per l'Ajuntament al 

centre històric de la ciutat: el Palau Bojons, que havia estat el darrer estatge del 

pensador vigatà Jaume Balmes, que dóna nom a la Fundació Universitària Balmes, 

institució titular i dinamitzadora de tot el projecte universitari de Vic.  

La llicenciatura de Traducció i Interpretació exhauria el nombre màxim de set 

titulacions que permetia la normativa sobre centres adscrits. Per tal de mantenir 

oberta l'expansió universitària de Vic, es va crear una segona fundació universitària, 

amb el nom d'Eusebi Molera (1847-1932), la qual incorporà els centres i titulacions 

tecnocientífiques.  

Aquesta dualitat va fer possible que el curs 1996-97 es posés en marxa la 

llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses, adscrita a la Universitat de 

Barcelona, en el marc d'una nova Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 

que integrava també la ja existent diplomatura de Ciències Empresarials.  

S'assolia així una oferta global de vuit titulacions homologades –dues 

llicenciatures, tres diplomatures i tres enginyeries tècniques–, diversos cursos de 

postgrau, una Escola d'Idiomes, una editorial universitària amb una vintena de 

col·leccions i un catàleg viu de set-cents títols –Eumo Editorial–, una empresa de 

disseny gràfic –Eumogràfic–, produccions audiovisuals, revistes científiques i 

d'alta divulgació, nombrosos treballs de recerca per a empreses i institucions, 

congressos i simpòsiums, una Universitat d'Estiu, a més de tots els serveis 

inherents a una universitat.  

La inauguració l'abril de 1997 d'un edifici de nova planta i de plantejaments 

arquitectònics moderns, situat en el campus de Miramarges, i que és la seu de la 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i de serveis generals, és un bon 

exemple d'aquesta pogressió.  

Al cap de vint anys de construcció universitària, el capital humà i material acumulat 

ha estat prou significatiu perquè les institucions polítiques catalanes consideressin 

que el grau de maduresa dels EUV era suficient per a esdevenir la Universitat de Vic.  

 



 

Això va ser l'any 1997, dos-cents vuitanta anys després que Felip V, el 1717, abolís 

la Universitat Literària i només dos anys abans de celebrar el quatre-cents 

aniversari de la seva creació, l'any 

1599. 
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