
Concurs de Borsa

El dia 13 de desembre va tenir lloc
la cloenda de! VIe Concurs de Bor-
sa Inrern-EUEEO amb l'acte de
lliuramenr de diplornes i premis als
participanrs. D'un total de 27
equips concursants, va quedar com
a guanyador l'equip Easy Money,
amb unes plusvalues de 887.700
pessetes, segui t de l' eq uip Pausa,
amb 852.150; i de l'equip Buxer's

amb 780.575 pessetes.
Paral-lelament al concurs, els De-
partaments d'Economia i d'Orga-
nització i Empresa van organitzar
e! II Seminari de Borsa que, com
l'any passat, va constar d' un cicle
de conferencies a carrec de dife-
renrs experts en e! tema borsari. EIs
conferenciants van ser: e! Sr. Pere
Vinyoles, economista, analisra fi-
nancer i Cap de! Servei d'Esrudis
de la Borsa de Barce!ona; e! Or. Jo-
an Montllor, caredrátic d'Econo-
mia Financera de la UAB; i e! Or.
Joaquim Novella, catedraric de
Política Económica de la UB. La
conferencia de clausura que havia
de pronunciar e! Or. Joan Hortalá,
President de la Borsa de Barce!ona,
va haver de ser anul-lada per pro-
blemes de darrera hora.

Beques

El dia 30 de desernbre e! Oiari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya
feia públic l' atorgament d' ajuts als

esrudiarns un iversiraris de primer
cicle o de primer i segon cicle, rna-
triculats als centres adscrits de
Manresa, Mataró i Vic.
L'ajut consta de 29.387.000 pesse-
res, de! qual s'han beneficiar un to-
tal de 277 estudiants deis EUV: 32
són de la Facultar de Traducció, els
quals rebran 124.000 pessetes ea-
dascun, 64 de l'escola d'Inferrne-
ria, becats amb 85.000 pessetes i
187 esrudiants de les altres escoles,
que rebran 77.000 pessetes.

Prevenció d'accidents

El passat 22 de desembre va tenir
lloc una taula rodona sobre «la pre-
venció d' accidents de tránsit», or-
ganitzada per l' assignatura d'Infer-
meria Comunitaria III de l'Escola
d'Infermeria. Va moderar e! debat
e! Sr. Jordi Espina, metge de l'ABS

de Manlleu i professor de l'escola,
en e! qual hi varen intervenir les
Sres. N úria Bach i Jefa Bustins, in-
fermeres de I'ABS de Manlleu; i
Maria Farnés, representant de
l'Institut de Seguretat Viaria de la
Generalitat de Caralunya.

Guardó «Mestres 68»

Maria Antónia Canals, professora
de Didáctica de les Maternatiques
als EUV i a la Facultar de Ciencies
de l'Educació de la Universitat de
Girona, ha estat guardonada amb
e! II Premi Mestres 68, com a reco-
neixemenr a la seva implicació en
la renovació pedagógica, a la seva
tasca en l'ensenyarnenr de les ma-
ternatiques i a la seva conrribució

al prestigi de l' educació escolar.
El premi «Mesrres 68» I'atorga la
promoció d' educadors que van
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acabar els esrudis l' any 1968 a l'escola
Normal de Girona, coincidim amb el
25e aniversari de la graduació, amb
l'objecriu d' estimular la tasca de reno-
vació pedagogica, a través del reconei-
xernent de les persones que han desra-
cat en el presitgi de l' educació.

Lectura

A finals de novembre el director de
l'Editorial Eumo, Sr. Miquel Tuneu,
va pronunciar la conferencia «A la re-
cerca de la societat lectora» a la «Jorna-
da de Fomem de la Lectura», organit-
zada per la Diputació de Barcelona, a
la casa de la Caritar. En aquesta jorna-
da també hi va particiar el Sr. Hans
Meinke, President del Círculo de Lec-
tores.

IV Congrés de
Matematica Aplicada

El setembre de 1995 els Estudis Un-
viersitaris de Vic seran seu del XIV
Congrés d'Equacions Diferencials i
AplicacionslIV Congrés de Maternatia
Aplicada. Aquest importam esdeveni-
ment acadernic aplegara uns dos-cents
científics de dins i fora del país. El Co-
mire Executiu del congrés esta format
pel Sr. Jaume Puntí, adminisrrador de
la Fundació Universitaria Balmes, i
pels Srs. Antoni SusÍn, Robert Ven-
drell i Montserrat Vil alta, professors
de l'Escola Polirecnica,
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Ambaixada francesa

El proppassat 18 de novembre la Sra.
Monique Audin, directora del «Bure-
au de Cooperarion Lingüistique et
Educarive (BCLE»> de I'Ambaixada
Francesa va visitar els Estudis Univer-
sitaris de Vic amb l' objectiu d' obrir
noves vies de cooperació pel que fa a
I'ensenyament de la llengua francesa.
Per a aquest curs, esta previst que l'arn-
baixada faci donació de quarre-cemes
fitxes per a la secció de francés de l'aula
d' autoaprenentatge.

Pre-inscripció

Duranr els dies 6 i 7 de febrer s'obre el
període de pre-inscripció a l'Escola
Universitaria Polirecnica d'Osona que
preveu oferir 115 places noves. D' a-
questes places, 60 són de l'Enginyeria
Técnica en Informática de Cestió, 15
d'Enginyeria Técnica en Sistemes de
Telecomunicació i 40 d'Enginyeria
Técnica en lndúsrries Agraries i Ali-
menraries. La matriculació deis alum-
nes pre-inscrirs rindra lloc el dia 20 de
febrer. D'alrra banda, la matrícula del
segon quadrimestre per als esrudianrs
de I'EUPO de Pla Nou es dura a terme
del 20 al 24 de febrer. L'horari de ma-
rriculació sera de 9 a 1 del matí a la Se-
cretaria General.

-----•.

Segle Romántlc

El dia 26 de gener rindra lloc al Saló de
Cenr de I'Ajumament de Barcelona la
conferencia inaugural de I'Any del Se-
gle Rornantic, que pronunciara el Sr.
Arthur Terry. Esta previst que durant
I'any 95 es celebrin quatre col-loquis
que tractaran sobre El Rornanricisrne,
Jacim Verdaguer, Angel Guimerá i jo-
sep Yxart i que se celebraran a Vilano-
va i la Geltrú, Vic-Folgueroles, El Ven-
drell i Tarragona, respecrivarnenr. El
Col-loqui de Vilanova i la Gelrrú
rindrá lloc els dies 2,3 i 4 de febrer.

Societat Catalana de
Pedagogía

El Sr. Ricard Torrents, Director Gene-
ral dels EUV, va ser elegit el passat 19
de desembre, Vice-president de la So-
cierat Catalana de Pedagogia, filial de
l'Insrirut d'Esrudis Catalans (lEC).
Ricard Torrenrs compartirá mandal
amb el Sr. Jordi Galí, presidenr, i el Sr.
Joan Triadú, Delegat de I'IEC per a la
Societar.

Conferencia

El passat 10 de gener, Segimon Serra-
llonga, escriptor i director de la Biblio-
teca dels EUV va ser a la Facultar de
Traducció i Inrerpretació per pronun-
ciar una conferencia sobre «Poesía ami-
ga del Próxirn Orient i hurnanirar».



Novetats Editorials

Les novetats de l'editorial Eumo apare-
gudes recentment són les següents: EL
buit i La nouel- Laa la col-lecció «Narrati-
ves Zero», del qual se n'ha fet una edició
comercial i una edició per als amics i
col-laboradors de l'editorial, amb rno-
tiu del dese aniversari; Educació artísti-
ca. ActuaLització científica, a la col-lec-
ció «Innovació curricular i escola»; La
gestió, edició especial per al Departa-
ment d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya, que és
una adaptació delllibre EL bosc. Un eco-
sistema i un recurs, publicat el juliol de
1994; Fins a quin punt l'home és músic?,
de John Blacking, a la col-lecció «In-
terseccions»: i Las BuLLangas de Barcelo-
na ó Sacudimientos de un pueblo oprimi-
do por el Despotismo Ilustrado, de
Joaquín del Castillo y Mayone, a la
col-lecció «[aurne Caresmar». També
han estat reeditats els següents títols: La
descoberta de I'infont, Pensament i Llen-
guatge, Democracia i Escola i L'educaciá
com a practica de Lallibertat, a la col- lec-
ció «Textos pedagogics»; i La des-
aparició de La infontesa, de Neil Post-
man, a la col-lecció «Interseccions».

[interseccions]

Fins a quin
punt I'home
, "?es m us Ie ;.:;~:;;;:;:;:.:.

John Blacking ftl,!
Eumo Edrtcnal
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El Salvador

Xavier Zanuy, Anna Sellabona, Gem-
ma Casas, Maica Coro minas, Íngrid
Garcia i Raque! Puigví, alumnes de
tercer d' educació Especial de l'Escola
de Mestres, viatjaran e! dia 17 de ge-
ner a El Salvador per a realitzar un pe-
río de de practiques fins al dia 1 de
mar<;:.

Dret laboral

El dia 14 de desembre a l'Escola d'Em-
presarials va pronunciar una conferen-
cia el Sr. Mique! Falguera Baró sobre
«Negociació col-lectiva», dirigida als
alumnes de primer i segon curs de l'as-
signatura Dret Laboral. El Sr. Miquel
Falguera és advocat laboralista, profes-
sor associat de la UAB, Director del
Centre d'Estudis i Recerca Sindical i
Secretari de la Fundació «Tribunal La-
boral de Caralunya».

Germanística i altres
congressos

Sergi Domínguez i Lucrecia Keim,
professors del departament d'Alemany
de la Facultat de Traducció i Interpreta-
ció, varen assistir el mes passat a les jor-
nades «Germanistentag. Congreso de
germanistas y profesores de Aleman»,
organitzades per la Facultat de Filologia
de la UNED a Madrid. D'altra banda,
la Dra. Lluisa Cotoner va presentar una
conferencia a la Universitat Auronorna
de Barcelona, encarregada pel Departa-
ment de Filologia Espanyola, sobre «El
repte de la traducció: algunes dificutats
de la Traducció caralá-castella». També
la professora M. Teresa Julio presenta al
«24 Simposio de la Sociedad Española
de Lingüística» una comunicació sobre
«Técnicas de contextualización en la
tragedia clásica». El simposi era orga-
nitzat pel Consejo Superior de Invesri-
gacones Científicas de Madrid.

Bestudiari
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Literatura infantil

El passat 10 de gener va tenir lloc la pri-
mera de les quatre sessions del curs so-
bre literatura infantil que l'escriptor
Emili Teixidor imparteix a l'Escola de
Mestres. Emili Teixidor és pedagog, au-
tor de diversos llibres desrinats a infants
i presentador del programa televisiu
Mil paraules. Al curs hi assisteixen un
total de 43 alumnes, 9 deis quals són de
fora els EUV.

150 aniversari de La
Normal

El Sr. Antoni Tort, Director de l'Escola
de Mestres, juntament amb els alumnes
Xavier Zanuy i Anna Sellabona, varen
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participar, el desembre passat, en els ac-
tes del 1501:aniversari de l'Escola Nor-
mal de Girona, prenent part en dues

taules rodones, una d' estudiants de to-
tes les facultars d' educació i escoles de
mestres i l'altra de professors.

Aquesta és la qüestió

La Secretaria General dels EUV us proposa ...

Com es diu el grup de teatre dels EUV?

Nom i Cognoms .

Carrera Curs .

(Feu arribar rapidament la resposta a EUMO Editorial (Edifiei G). Els
deu primers encertants rebran una novel-la d'obsequi.)

................................................................... ~

-25 de genero Tema: Socio logia.
«Corn entendre'ns amb els imrni-
grants» a cárrec del Dr. Joseba Ar-
xotegui, psiquiatre.

-1 de febrero Tema: Literatura. «El
Romanticisme». Dr. Ramon Pi-

-Oia 15. «L'home, la bestia i la vir-
tut». Institut del Teatre. Centre
d'Osona.18.30h.

Oilluns Dunarts Dlmecres OIJOUS Olvendres Dlssabte Olumenge

-Oia 2l. «La eorona d'espines» de
J.M. de Sagarra. Centre Drama-
tic de la Generalitat. 22h.
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