
• Universitat d'Estiu a Vic
EIs EUV tenen en projecte establir
una oferta de cursos per al mes de
juliol englobats en la «Universitat
d'Esriu a Vio>. EIs objectius que la
Universitat d'Estiu es planteja són
tres: ampliar les activitats del pe-
río de d'estiu, amb I'explicació de
ternatiques que no es contemplen
en els programes ordinaris; fer
possible que professors d'Osona
que exerceixen fora de Vic, pu-
guin impartir cursos aquí; i con-
tribuir a ampliar l' oferta de la ciu-
tat, reforcant el projecte global
d'Universitat.
De moment, s'ha constituit una
Comissió assessora formada per
persones de la comarca integrades a
les Universitats de Barcelona, Au-
tónorna de Barcelona i Politecnica
de Catalunya; i una comissió exe-
cutiva formada per persones dels
EUV. EIs cursos que s'impartiran
seran de temática diversa, pero vin-
culada a les disciplines que s'irnpar-
teixen als EUV. Paral-lelament hi
haura una oferta lúdica.

Concurs d'ldees de
Projectes

El dia 26 de febrer es va fer públic
el veredicte del Jurat encarregat
d' avaluar els 21 projectes presen-
rats per optar a la construcció del
nou edifici de I'Escola Politecnica.
El guanyador va ser I'equip format
pels arquitectes Víctor Rahola,
Xavier Forgas i Oolors Ylla-Ca-

tala, equip que es va adjudicar el
milió de pessetes de premi i que va
rebre l' encarrec d' execució del
projecte. El segon premi, dotar
amb 500.000 pessetes va ser per a
l' equip encapcalat per l' arquitecte
Jordi Garcés; i el tercer, de
300.000 pessetes va ser concedit a
I'arquitecre Arcadi Pla. El jurat va
destacar l'alt nivell dels treballs, els
quals han estat exposats al públic a
la sala Foyer de l' edifici del Sucre.

Administració i
Direcció d'Empreses

El dia 23 de febrer la Junta de Go-
vern de la Universitat de Barcelona
va aprovar l' adscripció de la Facul-
tat de Ciencies Jurídiques i Econó-
miques d'Osona, que impartid la
llicenciatura d'Administració i Di-
recció d'Empreses. Ara resta pen-
dent I'aprovació per part del Con-

sell Social de la UB i de la Genera-
litat de Catalunya. Mentresrant, la
Direcció i els Departaments de
l'Escola d'Empresarials, juntament
amb la Direcció General dels EUV,
treballen en el pla d'estudis i en
l' estructura i funcionament del
nou centre, que cornencara les ac-
tivitats el curs vinent.

Saló de l' Ensenyament

Del 20 al 23 de rnarc se celebrara
la setena edició del Saló de l'En-
senyament al recinte firal de
Montjuic. Un any més, els Estudis
Universitaris de Vic hi seran pre-
sents en un estand propi, per tal
d' informar de les carreres i acrivi-
tats acaderniques que es realitzen a
Vic. Com a novetats principals, es
presentara la nova carrera de Di-
recció i Adminisrració d'Empreses
i la Universitar d'Estiu de Vic.
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Tesi doctoral

La professora del Departament de
Ciencies de l'Educació de l'Escola de
Mestres, Isabel Carrillo i Flores, ha
assolit el grau de Doctora amb la tesi:
«Educació moral i currículum: una
proposta per al Cicle Superior de
Primaria», amb una qualificació d'Ap-
te Cum Laude per unanimitat. La lec-
tura de la tesi va tenir lloc el dia 13 de
febrer a la Facultat de Pedagogia de la
Universitat de Barcelona.

Canvis al Sart

Josep Turet ha agafat la direcció del
SART (Servei d'Analisis i Recerca
Tecnológica) en substitució de Jordi
Viver, que pren el cartee de Cap del
Departament de Química i Biologia
del'EUPO.

Intercanvi

Del 12 al 25 de mare;:un grup d'estu-
diants del Goldsmith's College de la
Universitat de Londres seran a Vic
com a segona part de l'intercanvi d' es-
tudiants amb l'Escola de Mestres. El
programa inclou visites a escoles de la
comarca durant les classes de llengua
anglesa. Aquestes activitats s'ernmar-
quen dins dels programes de les espe-
cialitats de Llengua Estrangera i d'E-
ducació Infantil.
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Viatge de fi de carrera

Les alumnes de tercer curs d'Educació
Infantil de l'Escola de Mestres faran
un viatge de fi de carrera a Italia. El
viatge tindra una part académica que
consistirá en una visita als parvularis i
serveis educatius dels ajuntaments de
Bolonya i de Pistoia.

Premi «Joan Aliberch»

L'Escola d'Empresarials, en nom de la
Fundació Universitaria Balmes, con-
voca la sisena edició del premi «[oan

Aliberch», en memoria del professor
d'economia mort d'accident de transit
l'any 1988. L'edició d'enguany té un
canvi d' orientació i va destinat a pro-
jectes avancats de recerca en el camp
de les ciencies socials i/o empresarials.
Els treballs s'han de presentar a la se-
cretaria de l'Escala abans del 15 de
maig i el veredicte es fara públic du-
rant el mes de juny. El prerni, dotat
amb 350.000 pessetes, sera atorgat per
la família Aliberch Caralt i la Funda-
ció Universitaria Balmes. Per a més in-
formació, cal posar-se en contacte
amb la secretaria de l'Escola d'Empre-
sarials, Sra. Delía Díez.

Aula d'Educació Infantil

El Departament d'Educació Infantil
de l'Escola de Mestres organitza, com
cada any, l'Aula d'Educació Infantil.
Aquest projecte consta d'unes sessions
de treball per a un petit grup d' ense-
nyants de l' etapa 0-6 anys. Enguany se
centra en la temática: «Algunes pistes
per a l'acció pedagógica amb infants
de 0-3 anys». La primera sessió sera el
21 de mare;:amb la intervenció d'Anna
Estela, membre de l'equip tecnic del
«Context Infancia» de l'Institut Mu-
nicipal d'Educació de Barcelona. Més
endavant hi intervindran Reina Cap-
devila, de l'Escola de Mestres «Blan-
quema», i la il-lustradora Fina Rifa .
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Escoles rurals

Deu alumnes i tres professors del De-
partament de Ciencies de l'Escola de
Mestres varen fer una visita de dos dies
a alguns municipis d'Osca. L'objectiu
era coneixer sobre el terreny diverses
experiencies de treball i serveis educa-
tius relacionats amb l' escola rural.
Aquesta visita forma part del progra-
ma d'activitas de l'assignatura «Semi-
nari d'Escola Rural», que també inclou
unes «[ornades sobre l'escola rural en
la formació incial dels estudis de mes-
tres», per posar en comú experiencies
d' estudiants i professors, les quals tin-
dran lloc els dies 21 i 22 de mare;:o

Premi «RECULL»

Enric Casulleras, professor d'Econo-
mia de l'Escola d'Empresarials, ha
guanyat el premi «Recull», que atorga
la revista Recull de Blanes, en l' espe-
cialitat de retrat literario L'obra pre-
sentada és un retrat de Francois
Mitterrand, personatge relacionat di-
rectament amb la tesi doctoral que
l'autor esta realitzant. Aquest premi,
que es concedeix des de 1965, ha estat
guanyat per autors de gran prestigi
com Agustí Pons, Jordi Arbones i
Francesc-Marc Alvaro. En un dinar
celebrat el dia 10 de marc, Enrie Ca-
sulleras va rebre el guardó de mans del
Conseller d'Ensenyament, dotar amb
75.000 pessetes.



X Premi «Universidad y
Bolsa»

Un equip representant de l'Escola
d'Empresarials participa a la desena
edició del concurs de borsa, que orga-
nitza el diari Expansión i el Banc Na-
cional de París. L'equip esta format
per Joan Canillas, Xavier Escalera,
David Jarque, Ivan Palau, Joan Pa-
niagua i Carles Valverde, que són
membres dels tres primers equips clas-
sificats al Concurs Intern de Borsa. A
quinze dies per finalitzar la fase elimi-
natoria, l' equip tenia unes plusvalues
de 203.727 pessetes i estava classificat
en la cinquena posició, d'un total de
setanta nou equips de la resta de l'Es-
tato Per participar en la segona fase
que cornenca el dia 8 d'abril, el grup
de Vic haura de classificar-se entre els
cinc primers. En la segona fase, els
equips finalistes disposaran de dos mi-
lions de pessetes reals per a invertir en
valors que cotitzin al mercat contínu.

Idiomes

Josep Gallart, professor de francés, va
presentar la conferencia «L' enseig-
ment-apprentissage du francais a des
fins spécifiques par la mis e en place
d'un enseigment functionnel» a les V
Jornades de Lenguas para Fines Espe-
cíficos, celebrades a Alcalá de Hena-
res, del 15 al 17 de febrero D' altra ban-
da, Fina Guix, Directora de l'Escola
d'Idiomes, va assistir a les Jornades de
l'Associació de Professors d'Angles de
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Catalunya celebrades del 29 de febrer
al2 de marc a Barcelona, les quals van
tractar de l'ensenyament i de l'apre-
nentatge de llengües estrangeres.

Intercanvi a Infermeria

Durant el mes de mar<;:un alumne de
l'escola d'Infermeria «Bon Secours»
de Beauvais esta realitzant practiques
a l'Hospital de la Santa Creu, a la Uni-
tat de Cures Palliatives, dins del pro-
grama d'intercanvis entre les dues es-
coles.

Novetats editorials

Durant el mes de febrer han aparegut
les següents novetats d'Eumo Edito-
rial: Programació en e, d'Enric López
i Raymond Lagonigro, a la col-lecció
«Tecno-ciericia»: Regles Angloamerica-
nes de catalogació, en coedició amb la
Biblioteca de Catalunya; i finalment,
El llibre de la sort, a la col-Iecció «Nar-
ratives o».
D'altra banda, l'editorial Eumo conti-
nua la campanya de promoció que
ofereix un preu especial als estudiants
que vulguin adquirir la col-lecció sen-
cera de «Textos Pedagogics». Per rebre
informació, truqueu al 889 2818.

Programació en e
Raymond Lagonígto
EnricLOpez
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Traduccions

Ronald Puppo, professor de la Facul-
tat de Traducció i Interpretació, ha
traduú tres articles de l'angles al catala
alllibre Comunitat i nació, d'Edicions
Proa. EIs articles publicats són: «Ato-
misrne», de Charles Taylor; «Cornuni-
tat i ciutadania: pot ser comunitari el
socialisme de mercat?» i «En quin sen-
tit ha de ser comunitarista el socialis-
me?», de David Miller.
D'altra banda, aquest professor també
va presentar la comunicació-taula ro-
dona «Repensar la prosperirat», al
Congrés Internacional de Tecnologia,
Desenvolupament i Desequilibris, ce-
lebrat a la Universitat Politecnica de
Catalunya, a Terrassa, el desembre
passat.
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Conferencies del
Departament d'Economia

Durant la primera quinzena de mar" el
Departament d'Economia de l'Escola
d'Empresarials ha organitzat dues con-
ferencies. La primera va tenir lloc el dia
8, amb el títol «La teoria de les coali-
cions polítiques i les eleccions del 3 de
mar". Análisi dels resultats electorals»,

a carrec del professor Josep Reniu, lli-
cenciat en Ciencies Polítiques per la
Universitat Complutense de Madrid i
investigador del Ministeri d'Educació i
i Ciencia. La segona va tenir lloc el dia
12, amb el títol «El concepte de subsis-
temes: teoria i aplicació», que va anar a
cárrec del Sr. Alfons Barceló, catedra-
tic de Teoria Económica de la Univer-
sitat de Barcelona.
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