
Acte d'inauguració de curs

El proxim dia 22 d' octubre tindra
lloc l' acte acadernic d' inauguració
del curs 1996-1997 als EUV. Presi-
dirá l'acte el President de la Funda-
ció Universitaria Balmes, Sr. Jacint
Codina, el qual estará acompanyat
pel rector de la Universitat de Bar-
celona, Dr. Antoni Caparrós, el vi-
cerector de la Universitat Autono-
ma de Barcelona, Dr. Jordi Berrio
que assistira en representació del
rector, el vicerector de la Universi-
tat Politecnica de Catalunya, Dr.
Lluís Jofre, també en representació
del rector, Joaquim Triadú, Secre-
tari General del Departament de
Presidencia de la Generalitat i Ri-
card Torrents, Director General
dels EUV. Com és habitual en
aquest acte, la Secretaria General,
Montserrat Vilalta, presentara la
memoria del curs passat. D'altra
banda, el Dr. Santi Ponce, llegirá
la Llicó inaugural, titulada «Eusebi
Molera i Bros. Aproximació a la fi-
gura d'un vigata inquiet».

El nou edifici de la Faculat
de Ciéncies Jurídiques i

Economiques

La primera fase de construcció del
nou edifici que ha d'ubicar la Fa-
cultat de Ciencies Jurídiques i
Econorniques ha d'estar enllestida
a finals de gener. L'immoble, disse-
nyat pels arquitectes Manuel An-
glada i jacint Raurell i l' aparella-
dor Jaume Cabeza, consta de qua-

tre plantes, planta baixa i semiso-
terrani, amb un total de 4.105 me-
tres quadrats de superfície cons-
truida. Les quatre plantes superiors
de l'edifici aniran destinades a les
dependencies de la Facultat de
Ciencies Jurídiques i Econorni-
queso Hi haura quatre aules, quatre
despatxos per a departaments, un
despatx de secretaria i sis despatxos
de direcció (1.030m2). La planta
baixa anira destinada a serveis ge-
nerals i vestíbul (991m2), mentre
que el semisoterrani acollira un
gimnas, un magatzem i el garatge
(1.075m2).

Noves infraestructures a
la Facultat de Traducció i

Interpretació

La Facultat de Traducció i Inter-
pretació ha cornencat el curs amb

noves instal-lacions. La més im-
portant, sens dubte, és la bibliote-
ca, situada a planta baixa, que ocu-
pa una bona part de les dependen-
cies on abans hi havia la Biblioteca
Balmes. La nova biblioteca ofereix
72 places d' estudi, 3 ordinadors
per a lectura de CD-ROM i 166
metres de prestatgeries. Una altra
novetat és la creació d'una Sala
d'actes equipada amb sis cabines
d'Interpretació simultania, situa-
da a la casa Clariana, just al davant
de la Casa Bojons. Aquesta mo-
derna instal-lació servirá per a les
practiques dels alumnes d'inter-
pretació i per a actes de dins i fora
de la Facultat. L'última de les
grans infraestructures creades per
a aquest curs és la millora del ser-
vei inforrnáric, ja que s'ha creat
una aula amb 21 ordinadors.

Les obres de la Facultar de Ciencies J urídiques iEconómiques van a bon ritme.
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Primer diccionari

El dia 23 de setembre va tenir lloc a la
sala de Juntes dels EUV la presentació a
la premsa del Primer diccionari, editat
per Eumo. La primera versió d' aquest
Primer diccionari va sortir l'any 1988 i
en poc temps es va convertir en una ei-
na indispensable per a molts escolars.
Lexit de l'edició catalana va donar peu
a la castellana, la valenciana i la basca,
amb un total de 150.000 exemplars ve-
nuts. Vuit anys després sorgeix aquesta
nova versió, revisada i ampliada, adre-
cada als alumnes de cicles mitja i supe-
rior d' educació primaria i dels primers
nivells d' educació secundaria. Té més
de 17.000 entrades rigorosament se-
leccionades, que cobreixen el lexic co-
rrent, el lexic literari i la terminologia
de les diverses materies escolars. Hi ha,
tarnbé, 32 pagines de color, 15 il-Íus-
tracions rernatiques, 8 mapes i 570 di-
buixos. EIs autors del Primer diccionari
són Maiea Bernal, Franeese Codina,
Assumpta Fargas, professors dels EUV
i Montse Ayats, mestra i cap de pro-
ducció d'Eumo,

Presentació del Primer Diccionari amb els quarre aurors iel
sorsdirector d'Eumo Edirorial, Andreu Roca.

DEGI

Dinou alumnes de l'Escola d'Empre-
sarials s'han beneficiar de les beques
que concedeix la Caixa de Manlleu per
a poder cursar el Diploma Europeu de
Gestió Internacional. L'acte de lliura-
ment va tenir lloc el passat 12 de se-
tembre a la Caixa de Manlleu, amb la
presencia de Pere Rifa, President de
l'entitat, Ricard Torrents, Director
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General dels EUV, Joan CarIes Suari,
dega de la Facultat de Ciencies jurídi-
ques i Econorniques, i Enric- Casulle-
ras, aleshores director del DEGI. La
Caixa de Manlleu destina cada any
una dotació económica de dos milions
de pessetes que es reparteixen a parts
iguals amb els alumnes del DEGI que
van a I'estranger. EIs destins d' aquests
alumnes han estat les universitats de
Valenciennes (4), Teeside (1), Luton
(3) i Rotterdam (11) mentre que els
EUV acullen 17 estudiants provinents
de Portugal (2), Alemanya (4), Holan-
da (5) i Franca (6). Un dels actes de
benvinguda dels nous estudiants es-
trangers del DEGI va tenir lloc el dia
16 d'octubre a 1'Ajuntament de Vic,
on van ser rebuts per l'alcalde acciden-
tal Just Palma, que els va ensenyar les
dependencies del Consistorio
Una de les novetats d' aquest curs és el
canvi de direcció del programa DEGI.
Enrie Casulleras, que ha estat durant
dos anys al capdavant de les Relacions
Internacionals de 1'Escola d'Empresa-
rials, deixa el cartee a mans de la pro-
fessora d'Idiornes M. Antonia Pujo!'
la qual va ser presentada als altres socis
de la xarxa d'intercanvis durant la reu-
nió paritaria anual que va tenir lloc a
Bielefeld el passat dia 10 d' octubre.

Aules per a la gent gran

Per tercer any consecutiu s'han inciat
les Aules d' extensió universitaria per a
la gent gran d'Osona. Dins la progra-
mació del primer trimestre s'hi poden
trobar personalitats tant rellevants
com 1'historiador Josep M. Ainaud de
Lasarte o el catedra tic de Química
Enrie Casasses, entre molts d' altres.
Totes les conferencies previstes en
aquest cicle cornencaran a les 6 de la
tarda. Aquest curs s'ha canviat la ubi-
cació: el Museu de 1'Art de la Pell en
lloc de la Facultat de Traducció i In-
terpretació. Les aules per a la gent
gran estan obertes a tothorn i no es de-
mana cap tftol ni credencial.

El Dr. Toro va parlar de
l'anoréxla nerviosa

El Dr. Josep Toro, professor titular de
Psiquiatria de la Universitat de Barce-
lona i Cap de la secció de Psiquiatria
infantil i juvenil de l'Hospital Clínic
Provincial de Barcelona, va ser el passat
10 d'octubre als EUV on va pronun-
ciar la conferencia «Transtorns en el
comportament alimentari: factors so-
cials i culturals». Va explicar, a partir de
la seva experiencia, que cada vegada
són més els joves que cauen en l'anore-
xia nerviosa, una malaltia mental que
té unes causes sociopsicobiologiques.
La majoria de persones que pateixen
anorexia nerviosa són noies. El princi-
pal motiu pel qual hi arriben és que no
estan d'acord amb la seva imatge cor-
poral, un desacord que arriba sovint
amb els models socials que ens impo-
sen des de la publicitat i el món de la
moda. També hi ha inflult molt en els
darrers anys, la progressiva exhibició
del cos que arriba amb el bany rnassifi-
cat a les platges. El Dr. Toro va ser molt
didactic i en tot moment va fer peda-
gogia per evitar que es produeixin nous
casos d' anorexia.

El Dr. Toro va oferir una xerrada molr interessant sobre
l'anorexia nerviosa.

Grup EURO

Joan CarIes Suari, Dega de la Facultat
de Ciencies Jurídiques i Econórni-
ques, ha estat nomenat membre del
grup EURO. Aquest és un grup de
conferenciants experts en temes euro-
peus, cridats per la Comissió Europea
per a difondre tots els aspectes de la
unió econo mica i monetaria.



Activitats de l'Escola
d'lnfermeria

LEscola d'Infermeria ha cornencat el
curs amb molta activitat. Com cada
any, per aquestes dates s'inicia la Cam-
panya de Vacunació Antihepatitis B,
dirigida als alumnes de primer curso El
Dr. Miquel Vilardell, de I'Hospital
General de Vic, i la professora Montse-
rrat Faro faran una xerrada informati-
va d' aquesta campanya titulada «As-
pectes episternologics sobre l'Hepatitis
B. Precaucions universals. Pla vacu-
nal». 1,'acte tindra lloc el21 d' octubre.
També está a punt de cornencar un curs
patrocinat pel programa de formació
FORCEM sobre «Forrnació pedagógica
del professorat d'Inferrneria», dirigit al
personal docent i no docent dels EUV.
També s'ha programat un curs practic
del metode Shiatsu de massatge per als
alumnes de l'assignatura «Terapies
cornlementaries en Infermeria»; una
xerrada sobre «L'educació per a la salut
en el centre socio cultural Sant Cosme
de Barcelona», a carrec dels responsa-
bles del centre i dirigida als alumes de
«Educació per a la salut» i , dins la ma-
teixa assignatura, es realitzara un taller
de vídeo, a carrec de Josep M. Roma,
responsable del Servei d'audiovisuals.

Nou director a I'Escola
d'ldiomes

Joan Masnou és des d'aquest curs el
nou director de I'Escola d'Idiomes
dels EUV, en substitució de Fina
Guix. 1,'Escola d'Idiomes dels Estudis
Universitaris de Vic ofereix aquest any
un ampli ventall de cursos de les se-
güents llengües: francés, angles, ale-
many i xines. A part dels cursos ordi-
naris, també s'ofreixen cursos especí-
fics de conversa o tecnics i d'altres per
a la preparació d' exarnens oficials. Els
cursos tenen el reconeixement oficial
de l'Escola d'Idiomes Moderns de
Barcelona i cornptabilitizen com a
credits de lliure elecció per als estu-
diants dels EUY, UB i UAB.
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Novetats Editorials

Durant el mes de setembre Eumo Edi-
torial ha publicat els llibres següents:
Dins el camp delllibre de text trobem
El vaixell, de Xavier Bachs, CarIes
Olartecoechea, Alonso Pallí, Pere
Roig i Josep Verdaguer. Es tracta d' un
quadern de treball per a primer cicle
de l'ESO, dins la col-lecció de Tecno-
logia «Corinexions». Pel que fa a llibre
universitari, ha aparegut Introducció a
les institucions jinanceres, de la profes-
sora dels EUV Merce Vidal, dins la
col-lecció «Itinerari d'Empresarials».
Tarnbé apareix el primer volum de la
nova col-Iecció «Llengua i text»: Mo-
deis textuals. Teoria i practica, de M.
Margarida Bassols i Anna M. Toe-
rent. Per últirn, ha sortit a la llum el
Primer diccionari, adrecat als alumnes
dels cicles rnitjá i superior de primaria
i dels primers nivells d' educació se-
cundaria, de Maica Bernal, Francesc
Codina, Assumpta Fargas i Montse
Ayats.

Joaquim Molas, escriptor del
mes, a la FACTI

El catedratic de la Universitat de Bar-
celona, Joaquim Molas, va oferir el
passat 16 d' octubre, una xerrada a la
FACTI com a escriptor del mes. Mo-
las ha estat el primer autor de no-tic-

ció que ha obtingut aquesta designa-
ció. El catedrátic, de 65 anys, exerceix
com a docent de literatura catalana i, a
més, ha treballat en el camp de la
historia i la crítica literaria. En el
temps que fa que funciona la campan-
ya engegada per la Generali tat de l' es-
criptor del mes, la FACTI ha rebut la
visita d'alguns dels designats com
Carme Riera i Pep Albanell, que va
assistir a les Aules Universiraries per a
la Gent Gran.

Homenets
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Jornada de Microbiologia

Per primera vegada s'ha organitzat als
EUV una Jornada de Microbiologia.
L'acte, que va tenir lloc el dia 16 d'oc-
tubre passat, va ser organitzat pel
SART i l'empresa Biochek S.A i va
comptar amb la presencia de 70 assis-
tents. Lobjectiu de la jornada era po-
sar en comú entre els professionals i
els estudiants que treballen en l'arnbit
de la Microbiologia les informacions
més innovadores en aquest campo

Seminari i concurs intern de
Borsa

Lúltirna setmana d'octubre cornenca-
rá el IV Seminari de Borsa que, com
cada any, serveix de marc introductori
per al VIII Concurs intern de borsa,
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que tindra lloc durant tot el mes de
novembre. A diferencia de l'any pas-
sat, el Seminari comprará només amb
dos conferenciants que faran dues ses-
sions cadascun. D'una banda, Ramon
MartÍnez Cerezo, professor de la Uni-
versitat Pompeu Fabra i expert en te-
mes borsaris, parlara sobre «Introduc-
ció i funcionament del mercat borsari
i análisi fonamental de valors» els dies

28 i 29 d' aquest mes, a les 7 de la tar-
da. I de l'altra, Josep Codina, cap d'o-
peradors de MEFF renda fixa, parlara
sobre «Analisi Técnica», els dies 6 i 7
de novembre a la mateixa hora.
Pel que fa al concurs intern de borsa,
ja s'ha obert el període d'inscripció
per tal que tots els equips que ho de-
sitgin s'hi apuntin. Hi ha temps fins al
25 d'octubre.
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Aquesta és la qüestió

Pregunta: Quíns són els nous dírectors de l'Escola d'Idiornes i del DEGI? .

Nom iCognoms .

Carrera Curs .

(Feu arribar rapidament la resposta a EUMO Editorial (Edificí G). Els deu primers
encertants rebran una novel-la d'obsequi.) ...................................._ =e..:

Dilluns Dimarts DlInecres Dijous Olvendres Dissebte Diumenge
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11 12 13

18 19 20

25 26 27


