
11 Diada d'lnfermeria

Per al dia 10 de maig, que és la
Diada d'Infermeria, l'Escola ha
organizat un conjunt d'activitats
dedicades al tema de la cooperació
i la solidaritat. A les 9 del matí
tindrá lloc una taula rodona sobre
«Experiencies solidaries», en la
qual estudiants i ex-esrudiants de
l' escola exposaran les vivencies
propies de cooperació. A 2/4 de
12, tindrá lloc l' acte de lliurament
del «1r Premi de Promoció de la
salut de l'EUIO)}, que acabara
amb una taula rodona sobre «Soli-
daritat: Reflexió sobre els seus lí-
mits i efectivitat». Hi prendran
pan la Dra. Margarida Boladeras,
catedrática de dret i moral política
a la UB; la Sra. Ariadna Kaplan,
anrropóloga: Boban Minic, refu-
giat de l'ex-Iugoslavia, i un repre-
sentant de l'ONG «Metges sense
fronterés». Paral-lelament, s'han
organitzat dues exposicions fo-
tografiques: a l'Aula B-12 es podrá
visitar l' exposició «El futur exis-
teix», un conjunt de treballs de Ti-
no Soriano, que mostra la vida de
nens sotmesos a tractaments on-
colegies, mentre que al Vestíbul de
l' edifici B, hi haura l' exposició de
fotografies i materials «Experien-
cies solidáries».

Exposició
Una estudiant de segon curs
d'Educació Infantil de l'Escola de
Mestres, Montse Rierola, ha fet

una exposició de pintura titulada
«Donar i rebre», que s'ha pogut
veure al Casino de Vic del 12
d' abril al 5 de maigo

Trobada de
maternátlques

M. Antonia Canals, professora de
l'Escola de Mestres, ha estat irn-
pulsora de la «Trabada de ma-
ternatiques: seminaris de la co-
marca d'Osona», celebrada a
Manlleu durant els dies 3 i 4 de
maigo L'objectiu del seminari era
divulgar a mestres i a educadors els
diversos seminaris que des de fa
uns anys s'irnparteixen dins del Pla
d'Activitats de Formació Perrna-
nent de Zona a la comarca d'Oso-
nao Hi van participar, entre altres,
estudiants de 1r i 3r curs d'Educa-
ció Infantil, els quals van presentar
material s elaborats a classe.

Etica i Infermeria

EIs responsables de l' assignatura
Etica i Legislació, de l'Escola d'Iri-
fermeria, han convidat la Sra. Ma-
ria Gasull a fer una xerrada sobre
«L'erica en les cures d'Infermeria»,
el dia 29 de maigo La Sra. Gasull és
membre del Comité d'Eiica Assis-
tencial de l'Hospital de Sant Pau i
component de la Comissió Asses-
sora de Bioerica del Departament
de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat.

Interpretació
Durant els mesos de febrer, marc i
abril, l' alumna de tercer curs de la
Facultat de Traducció i Interpreta-
ció, Conxita Mola, ha fet d'inter-
pret a diversos artistes que han es-
tat de gira a la ciutat de Barcelona.
Entre altres, ha acompanyat Woo-
dy Allen, Michael Bolton i Sting.
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«Dones i educacló»

De! 29 d' abril al 3 de maig va tenir
lloc la setmana cultural de l'Escola de
Mestres que, sota e! lema "Dones i
educació», va voler incidir en les valo-
racions que sobre educació es van
tractar a la Conferencia de Pequín. Hi
van participar e! Dr. Sebastiá Serra-
no, catedra tic de la UAB; la Sra. Ma-
ria Prat, professora de la UAB i col-la-
boradora d'Intermón; i la Dra. Merce
Izquierdo, vicerectora de la UAB. En-
mig de tores les activitats programa-
des, entre les quals hi havia exposi-
cions i tallers, tarnbé s'hi va incloure
una sessió informativa a carrec deIs es-
tudiants que han fet practiques al Sal-
vador i a Nicaragua.

Congrés Internacional

A finals d' agost e! professor de I'EU-
PO, VIadimir Zaiats, participara al 4t
Congrés Mundial de la Societat Ber-
nouilli, que tindra lloc a Viena. La So-
cietat Bernouilli és un organ interna-
cional que acull els investigadors que
treballen en les diverses arces de pro-
babiliat, estadística i les seves aplica-
cions. La participació de Vladimir
Zaiats al congrés consistirá en una co-
municació que portara per títol
«Comportarnent assirnptotic dels esti-
madors de la funció de corre!ació deIs
processos gaussians».

campus

Universitat d'Estiu de Vic

De l' 1 al 20 de juliol tindra lloc a Vic
la primera Universitat d'Estiu dels
EUV, que orerira una dotzena de cur-
sos de temática variada, adrecats a un
públic majoritariament universitario
AIguns d' aquests cursos podran ser re-
coneguts com a Credits de Lliure
Elecció, la qual cosa fa pensar que
rnolts estudiants voldran aprofitar
l' ocasió per a avans;ar uns credirs du-
rant l' estiu.
El període de matrícula s'obre aquest
mes de maig i es tancará e! dia 25 de
Juny.

Programa
El programa definitiu de la Universi-
tat d'Estiu queda constiruít pels cur-
sos següents:
• VIII Curs d'estiu de Llengua Catala-

na per a Estrangers.
• Realitat virtual.
• Cogeneració.
• Control autornátic de sistemes.
• Contaminació i entorno
• Gestió de la qualitat a la Indúsrria

Agroalimencaria.
• Arqueologia experimental aplicada a

l' agricultura.
• Les ciencies socials, avui (IlI).
• Opcions i futurs financers.
• Iniciació a la Unió Europea.
• El nou codi penal.
• Malaltia, infortuni i institucions te-

rapeutiques a l'Africa.
• Biomaterials. Elaboració i ús.
• QUAM'96. Tallers d'arts visuals, ta-

ller de crítica d' art.

Entre els actes paral-lels que tindran
lloc a la ciutat de Vic durant aquests
dies, cal destacar entre d' altres, e!
"XIIe Festival de Música de Vio>, or-
ganitzat per l'Ajuntament; i la «Mos-
tra de Teatre Universitari», que comp-
tara amb la participació de set grups
teatrals procedents de les diverses uni-
versitats catalanes.

Intercanvis amb
Nüremberg

A principis d' abril e! Dr. Liebner, de la
Universitat de Nüremberg, va ser a Vic
per a entrevistar-se amb e! professor de
I'EUPO, Enric López Rocafiguera. El
motiu de la visita era tractar les bases
d'un conveni SOCRATES que reguli
els intercanvis d' estudiants per a Tre-
balls de Final de Carrera, que ja s'estan
portant a terme entre e!s dos centres.
El conveni també ha d'incloure inter-
can vis de curta durada per a professors.

Guanyadors deis
concursos de Sant Jordi

Durant e! dia de Sant ]ordi es van fer
públics e!s guanyadors deIs concursos
esportius i culturals que s'han portat a
terme durant l'any. El concurs de 10-
gotips per a «Laarnoral» e! va guanyar
Roger Orriols i e! de portades, Joan
Piella. El concurs de fotograha va ser
per a David Sola, mentre que Josep
Grifell va aconseguir e! premi en
l' apartat de «Retrats». El jurat de!
concurs literari va premiar e! corite
«Sornnis?» de Laura Garcia, i e! recull
de poemes de Luci Nieto. Pe! que fa a
esports, els campions de les cornpeti-
cions van ser: Anton Revés (Tennis),
Borja Rodes (Esquaix): i els equips
«Marca'rn la perdiu» (furbol sala) i
«Estol d'estels» (basquer). A la gimca-
na de cotxes de l'escola de Telecornu-
nicacions, va quedar vencedor e! grup
format per Manu Fernández, Francis-
co Tijeras, Jordi jussá, Marc Garcia i
Ruben Bertran. Pe! que fa al concurs
de l'Escola d'Idiornes, que sortia pu-
blicat al «Carnpus» d' abril, ha quedat
guanyadora l'alumna de l'Escola d'I-
dio mes Maria José Álvarez. D'un to-
tal de 47 participants, només 7 perso-
nes van contestar correctament totes
les preguntes de! qüestionari. El pre-
mi va consistir en un lor de llibres i
diccionaris.



Novetats Editorials
Aquestes són les novetats d'Eumo
aparegudes durant l' abril. Pe! que fa a
llibre de text, s'han publicat els se-
güents llibres: Joguines, jouets, jugue-
tes, toys d'Albert Bulbena i Moreu, en
coedició amb e! Govern d'Andorra;
ELs pots i les lIaunes de Xavier Bachs,
Caries Olartecoechea, Alonso Pallí i
Pere Roig, dins e! «Projecte Conne-

xions» de l'area de Tecnologia de
I'Educació Secundaria Obligatoria;
Viure de la indústria d' Anna Erra,
Laura Julian, Ramon Rial i Dolors
Viladomat a la col.le¿ció de credits
comuns de Ciencies Socials de l'Edu-
cació Secundaria Obligatoria «Escán-

ner»; Llengua i comunicació 3, de
Francesc Codina, Eusebi Coro mina,
Assumpta Fargas i Josep Fornols, de
segon cicle de I'Educació Secundaria
Obligatoria; Castellá, de cicle inicial
d'Educació Primaria, d'Imma Canal i
Teresa Serra; i per últim, La forra del
riu, de Jordi Font i F. Xavier Pardo,
de! «Projecte Solaris».
D'altra banda, ha sortit a la llum e!
primer volum de 1'«Obra Completa
de Jacint Verdaguer», Dos martirs de
ma patria, o siga Lluciá i Marcia, a cu-
ra de Ricard Torrents.

--
--

•.•....•
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Els estudiants i la RENFE
A conseqüencia deis esdeveniments
ocorreguts durant la manifestació a
I'estació de Renfe e! rnarc passat, cin-

quanta estudiants han estat multats
amb 15.000 pessetes, i dos han estat
citats a judici. La Fundació Univer-
sitaria Balmes ha posat a disposició
deis afectats la infraestructura judicial
necessaria per tal de pal-Iiar e!s efectes
de les sancions i defensar els estu-
diants en e! judici.

Biblioteca Miquel i
Macaya

La Fundació Pública per a l'Ensenya-
ment Universitari de Vic ha comprat
per a la Biblioteca deis Estudis Univer-
sitaris I'última partida de 587 llibres
de! fons «Mique! i Macaya». Aquest és
un fons de 16.792 volums, ric en hu-
manitats, teologia, mística, escolástica
i literatura europea en general.

«Ambigüitat» i
«Itlneráncles»

A partir de! 1 O de maig i fins al dia 2
de juny Ángel Serra, professor de I'Es-
cola de Mestres, presenta e! seu treball
fotográfic «Arnbigüitats» al Temple
Roma. D'altra banda, Miquel Pérez i
Ton Granero, presenten I'exposició
de fotografies «Itinerancies» a la Dele-
gació d'Osona de! Col-Iegi d'Arqui-
tecres de Catalunya, que es podrá visi-
tar fins al dia 26 de maigo

Seguretat Social a Espanya
El dia 14 de maig tindra lloc a I'Aula
Magna deis EUV una conferencia a
cárrec de! Sr. Josep Gonzalez Calvet,
doctor en Economia i professor de la
Facultar d'Econórniques de la Univer-
sitat de Barce!ona, que parlara de
«Viabilitat futura de! sistema de la Se-
guretat Social a Espanya». Lacre és or-
ganitzat per I'Escola d'Empresarials i
és obert a tothorn.

Lliurament de diplomes
del DEGI

El dia 2 de maig va tenir lloc la Ce-
rirnonia de! Lliurament deis diplomes
de! DEGI a la Universitat do Minho
de Braga. En aquesta cerirnonia vint-

i-cinc alumnes deis EUV van rebre e!
Diploma Europeu de Gestió Interna-
cional. Durant la trobada, també es va
portar a terme la signatura de! conve-
ni que perrnetrá que la University of
Luton, la University of Plymouth i la
Universidad de Granada, entrin a for-
mar part de la xarxa d'intercanvis.

Bestudiari
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Nou programa
d' intercanvis

El Director de l'Escola de Mestres,
Antoni Tort, va assistir com a corivi-
dat a una reunió de l' «European Tea-
chear Training Programe», celebrada
durant la primera setmana de maig a
Angers. Des de l'Escola de Mestres
s'avaluaran les possibilitats de partici-
par, a partir del curs vinent, en aquest
programa d'intercanvis de professors i
d' estudiants.

Seminari sobre Traducció
a Catalunya

La Facultat de Traducció i Interpreta-
ció d'Osona participa com a coorga-
nitzadora del IV Seminari sobre la
Traducció a Catalunya, que tindrá
lloc a Vilanova i la Geltrú el dia 4 de

EUV
• Dia 9: Cicle «Econornies nacionals ver-

sus mundialització económica». Con-
ferencia del Dr. Antoni Serra i Rarnone-
da. Aula Magna a les 7 de la tarda.
«Tarda de rallers» organitzada per l'Es-
cola d'Infermeria.

-. Dia 10: Diada d'Infermeria. A les 9, xer-
rada «Experiencies Solidáries» a I'Aula
Magna; a 2/4 de 12, lliurament del «Lr

Premi de Promoció de la Salur de
I'EUIO» i tot seguir, la taula rodona «So-
lidaritat: Reflexió sobre els seus lírnits».

• Dia 14: Conferencia sobre «Viabilitar
futura del sistema de Seguretat Social a
Espanya», a cárrec del Dr. Josep Gonza-
lez Calvet. Aula Magna dels EUV les 12
del migdia.

Exposicions
• «El futur exisreix». Aula B-12 dels EUV,

del 6 al ID de maigo Horari: au a 1 i de
4 a 6 i el dia 10, de 9 a 2 i de 4 a 6.

• «Experiencies solidáries». Vesríbul dels
EU,del6alIOdemaig.

• «Ambigüitars» Exposició de forografies
d'Angel Serra. Temple Roma, del 10 de
maig al 2 de juny. Horari : de dimans a
diumenge de 7 a 9 i cls dissabtes, rarnbé

dissabtes al matÍ de 2/4 de 12 a 2/4 de 2.

campus

maigo En l' organització també hi par-
ticipen la Biblioteca-Museu Víctor
Balaguer de Vilanova i la Geltrú, l'As-
sociació d'Escriptors en Llegua Cata-
lana i el Departament de Traducció i
Interpretació de la UAB.

Eumo Grafic
L'escola invisible. Tallers de la QUAM
1988-1994 és el tírol d'un llibre editat
per la Diputació de Barcelona i l'Asso-

ciació per a les Arts Conternporanies,
que ha estat guardonat amb el diplo-
ma de Plata en l' apartat de publica-
cions dels premis «Barcelona de Co-
municació Gráfica». L'Ajuntament de
Vic va aconseguir també un trofeu de
bronze per al conjunt d' obra presenta-
da, la qual estava formada per diversos
treballs d'Eumo Grafic. L'acte de lliu-
rament de premis va tenir lloc a Barce-
lona, el dia de Sant Jordi.

Aquesta és la qüestió
La Secretaria General deis EUV us proposa ...
La nova fundació deis Estudis Universitaris de Vi e, porta el nom de Fundació Eusebi

Molerá (FUEM). Qui era Eusebi Molerá! .

Nom j Cognorns .

Carrera Curs .

(Feu arribar rapidamenr la resposra a EUMO Editorial (Edifici G). Els deu primers
encertants rebran una novel-la d'obsequi.)..~ " ..~ " " "." _ -_. __ __ .~-_ -.-- ..- - _ .....................• " _ ..~ ..

A g de Qn
• «Irinerancies» de Ton Granero i Miquel

Pérez. Delegació d'Osona del Col-legi
d'Arquitectes de Catalunya, fins al26 de
maigo De dimans a diumenge de 7 a 9 i
dissabres matí, de 2/4 de 12 a 2/4 de 2.

Aula d'Extensió Universitaria per a la
Gent Gran

• Dia 8: Historia de les Religions: «L'is-
lam: fonaments histories i perspecrives
acruals» a cárrec de la Sra. Margarida
Castells, professora de sernitiques, árab i
islam a la UB.

• Dia 15: Sorrida Cultural: visita al Con-
sell Comarcal d'Osona

.Dia 22: Historia: «Catalunya, segle
XIX», a cárrec del Dr. Joaquim Albare-
da, Historiador i professor de UdG .

• Dia 29: Literatura: «L'escriprora del
mes: M. de la Pau janer».

Teatre Atlantida
Teatre

.Dia 11: «El visirant» d'Eric Enmanuel.
Direcció: Rosa Maria Sarda. 22h.

• Dia 18: «El pare» d'August Strindberg.
Direcció: Pere Planella. 22h.

Cine-Club

• Oia 7: «Red Rock West» de John Dah
(EEUU 1993). 22h.

• Dia 14: «Pricst» d'Anronia Bird (Gran
Bretanya 1994). 22h.

• Oia 21: «Nelly y el Sr. Arnaud» de Claude
Santet (Franca 1995). 22h.

• Dia 28: «El convento» de Manuel Oliveira
(Portugal 1995). 22h.

Filmoteca

• Oia 2: «Entrevista» de Federico Fellini.
Centenari del Cinema. 22h.

• Dia 9: «El manantial» de King Vidor
(1949). Centenari del Cinema. 22h .

• Dia 16: «El hombre tranquilo» de John
Ford (1952). Centenari del Cinema. 22h.

• Dia 23: «I.ola Montes» de Max Ophis
(J 995). Centenari del Cinema. 22h.

• Dia 30: «Els arnants» de Louis Malle
(1958). Centenari del Cinema. 22h.
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