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MIRAMARGES, NOVA EPOCA

Després de cinc números de Miramarges com a Butlletí de l'Escola Univer-
sitaria de Mestres «Balrnes», el darrer deis quals -aparegut el curs passat-
era dedicat extraordlnárlament al dese aniversari de l'Escola, Miramarges en-
ceta una nova epoca com a Butlletí deis Estudis Universitaris de Vic que, en
I'actualitat, comprenen l'Escola Universitaria de Mestres, l'Escola Universitaria
d'lnfermeria i l'Escola Universitaria d'Empresarials juntament amb EUMO
(EditorialjGraficjProduccions Áudlo-vlsuals),
MIRAMARGES va néixer en un moment de plena consolidació deis estu-

dis de Magisteri amb el canvi de titularitat i amb la ubicació definitiva en els
nous local s de I'antiga fabrica Hivisa, rehabilitatda com a centre universitari. El
Butlletí volia ser un órgan de comunicació interna i també de projecció al món
exterior. A la vegada, anava fonamentalment dirigit cap al món educatiu i
escolar, sector més directament relacionat amb les activitats de l'Escola Uni-
versitaria de Mestres.
Avui la realitat deis nostres Estudis ha canviat i s'ha enriquit substancial-

mento La Fundació Universitaria, fidel a I'afany de fer arribar els estudis univer-
sitaris a un nombre més gran de persones i comarques de Catalunya, ha anat
ampliant I'oferta d'aquests estudis i ara ja són tres les Escoles i les perspectives
de futur fan pensar que aquest nombre s'lncrernentará.
Les finalitats de MIRAMARGES continuen essent les mateixes: comunica-

ció interna i projecció exterior. Pero com a caixa de ressonáncla deis Estudis
Universitaris de Vic, MIRAMARGES amplia, en aquesta nova epoca, la volun-
tat de projecció d'unes activitats academlques i culturals que pertanyen a
l'árnblt universitari, en primer lIoc, pero també a l'ámblt de I'educació, al de la
salut i al de I'empresa. Amb aquests ámblts vol establir un dialeg permanent
perque estem convencuts que la connexió entre el món universitari i la comu-
nitat a la qual pertany és més necessárla que mai.
És en aquest sentit que MIRAMARGES, a partir d'una estructura sem-

blant a la deis números anteriors, amb les seccions respectives (noticiari, en-
trevista, informe, etc.), recolllrá I'ampliació d'activitats que el creixement deis
estudis ha comportat.
MIRAMARGES ernpren aquesta nova etapa amb una renovada íllusló de

servei a la societat com a Butlletí deis Estudis Univesitaris de Vic obert a les
expectatives de futur i amb la voluntat que I'educació estigui a I'abast de
tothom perque és patrimoni de tothom.
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LA INFERMERIA: UN VERITABLE SERVEI
A TOTA LA COMUNITAT

Sovint se senten comentaris sobre els professionals d'inferme-
ria que sorprenen una mica. Els diccionaris solen definir així
aquests professionals: «persona que té com a ofld assistir ma-
lalts ...».
És alxó el que en pensa encara la societat, del collectíu d'infer-

merial
Ens agradaria cornprovar que alxó no és així exactament.
D'uns anys en~a la imatge d'aquests professionals esta canviant i

esperem, amb l'esíorc de tots, que al si de la nostra societat vagi
arrelant la nova idea del que és i del que ha de ser la infermeria.
L'ésser hurná és I'objecte central de la infermeria. Les aten-

cions d'infermeria van dirigides tant a I'individu com a la família i a
la comunitat en tot moment, és a dir, no tan sois en la malaltia sinó
també en la salut.
L'exercici de la infermeria té quatre funcions primordials: l'as-

sistencial, la docent, la investigadora, i I'administrativa.
Els professionals de la infermeria són responsables del manteni-

ment, de la promoció i de la protecció de la salut, de l'assstencía
als malalts i de lIur rehabilitació, juntament amb d'altres professio-
nals. Aixó ho fan d'una manera integral, és a dir, tenint en compte
els aspectes blológlcs, psicológics i social s integrants de I'individu i
que afecten la salut i la malaltia.
La infermeria utilitza coneixements i técnlques d'altres clencíes

(físiques, medlques, bíológlques i humanístiques) que Ii serveixen
en I'exercici de la professió i també a I'hora de complir la funció
docent (en la família, en la comunitat, i en I'individu).
Els professionals de la infermeria han d'estar capacitats per a la

practica de la investigació que permetrá augmentar els coneixe-
ments, desenvolupar i perfeccionar les habilitats i les técnlques en
I'exercici de la professió.
Com a professió sanitaria diferenciada, la infermeria és respon-

sable de la planificació, I'organització, I'execució i I'avaluació deis
seus serveis.

La interrelació i el desenvolupament harmónic d'aquestes qua-
tre funcions perrnetrá als professionals d'atendre i satisfer les ne-
cessitats de Salut de la població d'una manera eflcac,

Els programes docents de l'Escola Universitaria d'lnfermeria
Osona han estat elaborats tenint en compte acuestes quatre fun-
cions báslques. El pla d'estudis i la metodologia docent pretenen
fomentar i desenvolupar en I'alumne una ment crítica i estimular-
lo perqué adopti actituds crea ti ves i d'investigació que Ii perme-
tran d'exercir profitosament la professió d'lnfermeria, al servei de
la comunitat.

Lourdes Albiac

DIETETICA:
<<ALlMENTACIÓ DE L'ESPORTIST A»

La dieta és un aspecte important en la preparació deis joves, i
no tan joves, que han de practicar una activitat física.
Objectiu de la dieta:

• Recuperar I'energia que es perd amb I'esport.
• Cobrir les necessitats báslques (termoregulació).
• Cobrir les necessitats superiors (creixement).

VCP (Valor Calórlc Total):
• El requeriment sol ser divers, segons el tipus d'esport i la intensi-
tat esportiva. Pot osdllar entre 3000 i 5000 calories segons les ea-
racterístlques.
• Quan es competeix en els diferents esports hi ha una pérdua de
peso Per exemple, es poden perdre flns a 4 quilos en una hora i
mitja en un partit de futbol. Aquesta pérdua es recupera en po-
ques hores.

\

DIETA (Recomanacions):
• Menjar lentament i mastegar correctament.
• No beure mentre es menja (entre ápats, beure uns 2litres d'ai-
gua diaris).
• Control periódic de pes (en llevar-se al matí).

Durant el període d'entrenament:
Cal mantenir un equilibri en el menjar. Aquí teniu un exemple

de menú per dinar:
• Llegums.
• Carn a la planxa o peix.
• Guarnició d'arrós, patates o pasta.
• Formatge, o productes láctlcs,
• Fruita fresca i pastís de poma.

Recomanacions:
• Evitar I'abús de les salses, fregits, xarcuteria, begudes amb gas o
alcohóllques, xocolata.
• No fer esforcos mentre duri la digestió (disminueix el rendiment
muscular).
• Si I'entrenament és al final del matí o de la tarda, cal prendre un
petit esmorzar o berenar (pernil, iogurt, confitures, mel, pa), dues
hores i mitja abans de fer l'esforc,

El día de la competícíó:

l. Competícíó al final del matí:
Esmorzar tipus anglés, unes 2-3 hores abans de competir:
• cafe o te lIeuger, ensucrat, sense lIet.
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• pa o torradetes amb mantega, confitura o mel.
• cereals amb lIet.
• carn freda (embotit), ous.
• sucs de fruita o fruita.

2. Competició al comenament del matí:
Esmorzar lIeuger:
• café o te ensucrat.
• torradetes amb mel o confitura.
• suc de fruita.
És convenient de beure una preparació ensucrada una hora

abans i durant la competició: coca-cola, suc de fruita, aigua amb mel
o sucre.

3. Competició a la tarda:
Esmorzar lIeuger:
• café o te ensucrat i amb lIet.
• torradetes, mantega, confitura o mel.
• fruita.
Dinar:
• entremesos i amanida (amb poc oll, per evitar les secrecions).
• carn o peix a la planxa, amb guarnició d'arrós, pasta o patates.
• formatge o iogurt.
• dues peces de fruita.
• pa torrat.
• beguda: abans i després del menjar.
• café suau.

S'ha d'acabar unes tres hores abans de la competició. Es recoma-
na una bona condició psicológica en grup o en familia.

Durant I'espera:
És la recuperació máxima deis jugadors.

• Beure un vas (200 mI.) d'un producte glucosat.
• Es recomana d'estar estirat amb els membres inferiors aixecats i
relaxats.
• Atendre les ferides.

l. Immediatament després de l'esforc, beure forca aigua amb sucre
o una beguda ensucrada.

2. Després de la dutxa, tornar a beure algua, barrejada amb gluco-
sa.

3. Durant el sopar. Menjar lIeugerament per tal de no sotmete I'or-
ganisme, a un nou esforc.
Que s'ha de prendre:
• potatge de lIegums i de verdures, o sopes una mica salades.

• aman ida.
• pasta, arrós o patates.
• pa o torradetes.
• compota de fruita o fruita aman ida.
• iogurt.

4. En anar a dormir.
• beure aigua o suc de fruita natural.
• no prendre excitants després de la competició (alcohol, café).
• s'imposen forca hores de dormir.
És necessari beure al voltant d'un lltre i mig de líquid des del final

de la competició fins al moment d'anar-se'n a dormir, per facilitar
I'eliminació de les toxines del cansament.

Aquests consells són més importants si el nivell de la competició
és més elevat, i I'entrenament més intenso

Carme Vila
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CREFF, A. F.; BERARD, L.; Manual practic de I'alimentació de
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L'ESCOLA UNIVERSITARIA D'ESTUDIS
EMPRESARIALS I LESEMPRESESI ORGANITZACIONS

EMPRESARIALS DE LA COMARCA

La creació d'una Escola Universitaria d'Estudis Empresarials a les
nostres comarques fa néixer unes expectatives, en relació a les empre-
ses, en dues direccions, i que es poden resumir en dues preguntes:

l. Que espera l'Escola de les Empresesl
2. Que esperen les empreses de l'Escolal
La primera significa una collaboracló de les empreses envers l'Es-

cola, que es pot concretar en tres nivells:
En primer lIoc, a nivell académlc l'Escola neix amb una vocació

de servei que es tradueix en una preocupació per adequar el pla
d'estudis i el contingut de les assignatures a les necessitats reals que
té I'empresa, amb I'objectiu d'aconseguir una millor aproximació
entre Universitat i Empresa. Per alxó és necessárla una collaboradó
conjunta destinada, rnltjancant la creació d'un organisme de reflexió
i informació comunes, a afavorir una acció coordinada i eflcac,
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Un aspecte molt important, per continuar la formació deis estu-
diants, fóra el d'establir un sistema de practiques a les empreses.
Amb unes estad es dirigides i controlades que permetrien un comple-
ment molt valuós deis coneixements adqulrlts a les aules.
En un segon nivell, hi ha la collaboracló de les empreses en la

projecció de l'Escola. Estem disposats i decidits a participar en la
formació i recklatge deis dirigents empresarials rnltjancan; I'orga-
nització de cursets, seminaris, conferencies, etc. Peró en aquest
punt és indispensable I'aportació de les persones vinculades al món
de I'empresa, que en coneguin les necessitats, per arribar a una
elaboració acurada del disseny i organització d'aquesta activitat.

En un tercer nivellla collaboracló de les empreses amb l'Escola
podria satisfer algunes necessitats concretes. Per exemple, la creació
d'una Borsa de T reball destinada als estudiants i Diplomats de l'Esco-
la, que prestaria un gran servei a les empreses.
0, per exemple, la creació d'una línia de subvencions destinades

a facilitar equlparnents per a l'Escola, a realitzar cursets i seminaris
sobre temes específics i a potenciar un servei de publicacions espe-
cialitzades en el món de I'empresa.

Pel que fa al segon interrogant, volem deixar-Io obert des d'a-
cuestes pagines per tal que les empreses de la comarca se'l plantegin
en profunditat i dediquln també els esforcos per impulsar els Estudis
Empresarials de Vic.

Escola Universitaria d'Estudis Empresarials d'Osona

LES VISITES A EMPRESES: UNA VISIÓ INrEGRADA
PELS ESTUDIS EMPRESARIALS

En les assignatures de primer curs d'empresarials s'aprecien en-
tre d'altres distincions, dues vessants darament diferenciades: d'una
banda s'imparteixen assignatures de contingut molt específic, espe-
cialitzades en rnatérles concretes (Comptabilitat, lnformátlca, Idio-
mes ... ) i de I'altra s'imparteixen unes assignatures de temática molt
globalitzadora (História Económica, Sociologia de l'Empresa).

Peró, a més a més, com que estem en els inicis deis Estudis
Empresarials, no hi ha un lIigam entre un i altre grup d'assignatures.
Una assignatura com Teoria Económica, que podria jugar el paper
de pont entre ambdues vessants, tampoc no ha estat dissenyada per
complir aquesta funció.
El problema, peró, no té una solució fácll i requerelx un reflexió

collectlva deis professors, conjuntament amb la posada en marxa
d'un procés d'experimentació fins a trobar, en un període de temps
com més curt millor, unes formes més adequades d'interrelació en-
tre les diverses disciplines.
Tot alxó s'ha d'emmarcar en la perspectiva d'oferir als estu-

diants d'Empresarials una imatge globalitzadora i integrada del món

de I'empresa i de I'economia, i uns estudis específics d'aplicació im-
mediata, en especialitats concretes.
Ara bé, la forma de resoldre acuesta problemática suposa dos

ti pus d'iniciatives d'ordre diferenciat. El primer tipus, amb un rit-
me de resolució de mig termini, requerelx la trobada i discussió
interdepartamental. Des de la base d'un bon coneixement de totes
les assignatures, es tractaria d'adequar-les entre si, de cercar la
complementació (per exemple: utilitzar técnlques estadístiques en
un treball de sociologia o variables sociológlques en un problema
rnaternátlc; o explicar de forma més o menys coordinada els con-
ceptes deis autors dásslcs de I'economia en I'assignatura de Teoria
económica, i el context en que es generen acuestes idees en la
d'Histórla económica), o també de remarcar I'especialitat de cada
disciplina. Peró I'important seria arribar a un cos de disciplines
-pla d'estudis- molt estructurat en funció del model d'escola
que es vol oferir: técnlcs especialistes en unes matérles concretes,
o tecnícs especialistes, pero amb un coneixement i una perspectiva
més globalitzadora.
Un segon ti pus d'iniciatives, iniciat durant el curs 1987-88, es

fonamenta en I'aproximació del món empresarial, específic i global a
la vegada, als estudiants d'una forma practica i directa. Consisteix a
promoure visites a empreses que, conjuntament amb la xerrada
d'alguns directius, permet de forma senzilla la comprensió d'aquesta
idea complexa de I'empresa com a sistema que agrupa: tecnologia,
persones, organització, mercat, logística, marketing, etc. etc.
Aquesta visió económica i sociológica a la vegada, potser hauria de
ser complementada amb itineraris de coneixement hlstórlc del nos-
tre passat industrial i empresarial (colónles industrials, empreses cen-
tenárles, exposicions sobre industrialització) que contrlbuissln a ex-
plicar el procés de contínua experimentació i transformació a que es
veu sotrnes el món de I'empresa.
Acuestes iniciatives del 2n tipus són més fácíls de realitzar; hau-

rien, pero, de ser planificades des de principi de curso Una visita
trimestral a una empresa, seguida d'un debat a dasse, complementat
tot alxó amb conferencies de directius a la propia escola, i amb
I'estimulació destinada a realitzar treballs personals o de grups sobre
empreses de la comarca.

Per altra banda, una dlnárnlca d'aquest tipus ha de ten ir necessá-
riament un árnblt superior al de la comarca, a causa de la mateixa
situació geografica de les indústries. Peró sobretot, pel que fa a la
realització del treball empíric, comporta una relació més estreta
entre l'Escola d'Estudis Empresarials i les empreses de la comarca i
rodalies destinades a facilitar la realització de treballs práctlcs, Ele-
ment, aquest, que permet que els estudiants entrin en contacte amb
la realitat en la qual més endavant desenvoluparan les tasques pro-
fessionals.

Pere Jódar
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BIBLIOTECA

La Biblioteca deis Estudis Universitaris de Vic, després de la in-
corporació, el curs passat, del Fons Miquel i Macaya, té actualment
uns 28.000 volums. Les tasques més importants, que s'estan fent en
aquests moments són I'inventari i la catalogació deis 16.000 volums
aproximadament de que consta I'esmentat Fons Miquel i Macaya.
En I'avinentesa d'inaugurar el curs acadérnlc 1988-89 va ser collo-

cada a la Biblioteca una inscripció de reconelxenca al Sr. Miquel i
Macaya per la seva tasca d'aplega del fons bibliogranc. Així mateix
l'Editorial EUMO edita el IIibre Historia d'una biblioteca que ell va
escriure fa vint anys i que ara ha completat amb un darrer capítol.

Pel que fa a revistes i publicacions períódlques, la Biblioteca en
rep amb regularitat unes 85, a part d'un altre nombre de collecdons
aturades per raons diverses.
La Biblioteca és oberta cada dia IIevat deis dissabtes i festius i deis

períodes de vacances escolars. Per accedir-hi no cal cap acreditació.
El servei de préstec funciona els caps de setmana (de divendres a
dilluns) i en queden exdosos les encídopedles, els diccionaris, els
manuals, les revistes i les publicacions períódiques,
La Biblioteca té tres grans fltxers o catálegs:
• Alfabetic d'autors.
• Alfabetlc de títols.
• Slsternátlc de materles,

i uns altres fitxers secundaris (de IIibres de text, de collecdons de
IIibres, de mapes, i d'índex de revistes).
Els lectors poden disposar també deis catálegs de novetats que

editen perlódicarnent les diferents editorials.

El Sr. Miquel i Macaya a la Biblioteca deis Estudis Universitaris de Vic.

LLlBRERIA

Els Estudis Universitaris ofereixen, a partir d'aquest curs, el ser-
vei de llibreria. Els alumnes poden adquirir-hi els IIibres que necessi-
tin, a més de la premsa diaria i material escolar. La llibreria ofereix
també el servei de fotocopies.

INAUGURACIÓ DE CURS

Els Estudis Universitaris, amb motiu de la inauguració del curs
1988-89, van organitzar els actes següents: El divendres 28 hi hagué
I'acte d'inauguració a l'Aula Magna deis Estudis presidit pel Dr. Ra-
mon Pascual, rector de la Universitat Autónoma; el Sr. Pere Girbau,
alcalde de Vic i president de la Fundació Universitaria Balmes; i el Sr.
Abel Mariné, Director General d'Universitats de la Generalitat.
Montserrat Faro, professora de l'Escola d'lnfermeria, va IIegir la lllcó
inaugural La Infermeria avuii Ricard Torrents, director deis Estudis,
la Memoria del curs anterior.
A l'Aula Magna deis Estudis, el dia 3 de novembre el Sr. Francesc

Santacana, degá del Collegt d'Economistes de Catalunya, pronuncia
la conferencia Les relacions universitat-empresa i el dia 21 de no-
vembre Franco Frabboni, pedagog i professor a la Universitat de
Bolonya, parla sobre L'educació infantil de O a 6 anys.
Finalment, el dia 26 de novembre al Cassino de Vic, el Sr. Manuel

Riu i Riu, catedrátic d'Hstórta Medieval a la Universitat de Barcelo-
na, presenta el IIibre Camp i ciutat a la Catalunya del s. XIII d'lmma
Ollich, editat per Eumo Editorial.

Acte d'inauguració de curs a l'Aula Magna deis Estudis Universitaris de Vic



6 Notlcar! . . .

ln. COU.OQUI SOBRE VERDAGUER

Organitzat pels Departaments de Filologia Catalana de la Uni-
versitat de Barcelona i de la Universitat Autónoma de Barcelona i
pels Estudis Universitaris, va tenir Iloc a l'Aula Magna deis Estudis el
2n Colloqul sobre Verdaguer els dies 25 i 26 de novembre.
El Colloqul pretenia avancar en les linies encetades el 1986 amb

el primer Colloqul dedicat a Canigó. Aquest segon, dedicat a Patria,
cornptá amb onze comunicacions presentades per diversos estudio-
sos i dues conferencies confiades a I'eminent historiador Pierre Vilar
per tal de tractar el concepte de patria en els escriptors del segle
XIX, i a Ramon Pinyol, estudiós ocupat actualment en I'edició de Pa-
tria.
Els participants en el Colioqul assistiren a la presentació del vi-

deo sobre Verdaguer, produit i realitzat per Eumo Produccions Áu-
dio-Visuals.

ACTIVITATS I CURSOS

Els estudiants de tercer curs de Magisteri han assistit al Seminari
sobre I'educació del nen sord que els mestres del CRALL (Centre de
reeducació i audició delllenguatge) han impartit per iniciativa deis
Departaments de Filologia i Clencies de I'educació. Aquest seminari
[a fa un quants anys que s'imparteix a l'Escola de Mestres.

*
El Departament de Filologia de l'Escola de Mestres ha organitzat

també un curs de lingüística Catalana adrecat a mestres, llicenciats i
persones interessades per la lIengua. Aquest curs ha estat impartit
pels professors Teresa Cabré i Joan Sola, del Departament de Filolo-
gia Catalana de la Universitat de Barcelona, i Gemma Rigau, del
Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autónoma de
Barcelona.

*
Han comencat els cursos d'especialització i de post-grau d'Edu-

cació Especial, Educació Física i Educació Plástica. Així mateix s'im-
parteix un curs d'ldoneitat per a educadors d'Escola-Bressol.

*
Els alumnes de tercer curs de Pla especial de Magisteri han visitat,

durant la primera setmana de desembre, les Llars d'lnfants i Parvula-
ris de la ciutat italiana de Reggio-Emília.

*
Els estudiants de primer curs de Magisteri han fet la primera

estada a l'Escola de la Natura en el marc de les activitats del TIGRE
(Taller de la Iniciació a la Globalització de la realitat Educativa).

*
Representants del professorat han assistit a la primera Trobada

de professors d'Escoles de Mestres deis Paises Catalans que han tin-

gut Iloc a Peníscola els dies 20 i 21 de desembre. Aquesta Trobada ha
estat el resultat deis contactes que les diverses Escoles de Mestres
mantenen des de fa temps i que la publicació d'un butlletí conjunt ha
contrlbuit a augmentar des de fa dos anys. Els participants hi debate-
ren quatre ponencíes, publicaren un manifest i decidiren fer la sego-
na Trobada per I'abril de 1990.

*
En collaboracló amb I'INEM, l'Escola d'lnfermeria ha organitzat

un curs d'auxiliar de clínica en planta, un curs d'auxiliar en pediatria i
un curs d'auxiliar en geriatria.

*
Així mateix, professors d'lnformátlca de l'Escola d'Empresarials

han impartit un curs d'lntroducció a la mícrolntorrnátlca aplicada a
la sanitat adrecat a infermeres.

SERVEI D'ESTUDIANTS

El Servei d'Estudiants deis Estudis Universitaris s'ha posat en
marxa aquest curs 1988-89 i intenta informar els alumnes sobre
totes aquelles qüestions que poden afectar la vida académica, tant a
dins de I'escola com a fora. Així, ofereix informació sobre habitatge
i allotjament, treball, esports, actes extra-escolars, cursets, beques i
premis, etc. Al mateix temps, el Servei d'Estudiants vol facilitar la
realització de les diferents pro postes i iniciatives que vénen de I'a-
lumnat.

Borsa de I'habitatge

El Servei d'Estudiants, amb I'ajut de l'Oficina d'lnformació i Tu-
risme de l'Ajuntament de Vic, ha recopilat totes les ofertes d'allotja-
ment que hi ha a Vic i a la comarca.
Aquest any, les possibilitats són quatre:
• Residencia per a estudiants: a Vic, en aquests moments, només

hi ha una residencia, que és la de les Germanes del Sagrat Cor; és una
residencia per a noies i les places són forca limitades (té una capacitat
per a 60 noies). Aquestes places van quedar totalment cobertes a
principi de curso
• Habitacions en cases particulars: el Servei d'Estudiants ha rebut

28 ofertes d'allotjament en cases particulars, amb una capacitat to-
tal per a 54 persones.
D'aquestes 28 habitacions, 19 eren exclusivament per a noies (37

places), i 7 exclusivament per a nois (14 places). Les dues habitacions
restants (3 places), no feien cap tipus d'exlgénda sobre el sexe.
• Pisos per lIogar. El Servei d'Estudiants, sempre amb l'ajut de

l'Ofldna d'lnformació i Turisme de l'Ajuntament de Vic, ha rebut 12
ofertes de pisos per lIogar, amb una capacitat per a uns 46 alumnes
aproximadament.
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La dificultat, a I'hora de lIogar un pis, arriba quan s'intenta tro-
bar d'altres estudiants per compartir-lo, ja que la majoria d'estu-
diants no coneix ningú que es trobi en la mateixa situació.

Un altre problema és el preu de Iloguer (al voltant de les 40.000
pessetes mensuals, aigua i electricitat a part). Alxó fa que no hi hagi
cap estudiant disposat a lIogar un pis individualment.

o Habitació en una pensió o hotel: a Vic hi ha escassetat de
places hoteleres, problema que encara s'ha agreujat més aquest any
amb I'arribada de nous estudiants que busquen un allotjament provi-
sional abans de trobar una altra cosa.

Borsa de Treball

El Servei d'Estudiants ha cregut convenient dividir la Borsa de
Treball segons les diferents escoles deis Estudis Universtaris. S'ha de
dir que la Borsa de Treball ha pogut oferir només un total de 9 fei-
nes.
Actualment el Servei d'Estudiants esta treballant per ampliar les

ofertes i s'ha posat en contacte amb hospitals, escoles i empreses per
tal de poder oferir a tot I'estudiantat alguna possibilitat d'una feina
que ajudl tant al ftnancarnent deis estudis, com a la mateixa forma-
ció professional.

Esports

L'objectiu en aquesta qüestió és donar als estudiants la possibili-
tat de practicar algun esport, oferint-Ios tot tipus de facilitats a
I'hora de trobar lnstallacions esportives, etc. El servei s'encarrega
també de I'organització de diferents competicions esportives, en
principi dins l'ámbít deis Estudis Universitaris de Vic.
La participació deis alumnes deis EUV en campionats universita-

ris és un projecte a lIarg termini.
Un primer estudi sobre les preferéndes deis estudiants fa que es

cregui convenient I'organització de diversos equlps, sobretot de fut-
bol-sala i de básquet,

Altres serveis

El Servei d'Estudiants posa a I'abast deis alumnes informació di-
versa sobre beques i ajuts, concursos, actes extra-escolars, i satísfá
les diferents demandes d'informació ben diversa (transports, cursets
d'idiomes, possibilitats generals de Vic i comarca ... )

Paral·lelament a tot alxó, el Servei d'Estudiants també prepara
una serie d'activitats extra-escolars. Aquest primer trimestre hem
organitzat el «concert-inauguració» del curs 88-89, fet al Cassino
de Vic el dia 2 de novembre.

Per al segon trimestre, estem preparant unes jornades culturals
de debat, amb el titol generlc de «La universitat i el seu paper dins de

la societat», on volem parlar de diferents temes, que serveixin per
reflexionar sobre el projecte universitari actual:

o universitat i territorio
o universitat i reconstrucció nacional.
• paper deis estudiants dins de la universitat...
Aquests temes seran plantejats en forma de debats, taules rodo-

nes, conferencies, projecció de films ...
Aquests actes seran I'ocasió de convidar representants deis dife-

rents sindicats universitaris (FNEC, AJEC, AEIU... ) perque presentin
el moviment sindical universitari als alumnes deis EUV.
A més de tot alxó, també tenim la idea de posar en funciona-

ment una revista, el primer número de la qual sortiria el darrer
trimestre d'aquest curs 88-89.

ELS ALUMNES DE L'ESCOLA D'INFERMERIA
I EL NOU PLA D'ESTUDIS

El passat dia 25 d'Octubre, com els lectors poden saber per
diferents mitjans informatius, el Consell d'Universitats aprová el
projecte per a la reforma del pla d'estudis d'infermeria que, entre

INFERMERIA,
ESTA

MHLALTA
AJUD Ar
~,~

~
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altres conseqüéncíes, impedeix als professionals la lliure circulació
pels paises de la CEE i consagra la medicalització de I'ensenyament
d'infermeria.
Els alumnes de l'Escola d'lnfermeria rápldarnent es van posar en

contacte amb les altres Escoles d'lnfermeria de Barcelona per discu-
tir el tema, incorporar-se a activitats que ja es realitzaven o impul-
sar-ne de noves.

Una representació deis alumnes va assistir, el 8 de novembre, a
una reunió convocada per l'Escola d'lnfermeria del Clínic on es va
informar de la greu situació, del que representava tant per als estu-
diants com per als professionals, i de les activitats que es realitzarien
per manifestar el desacord.
El 14 de novembre representants de l'Escola assistiren a una de

les assemblees més nombroses de la professió, a I'Hotel Majestic de
Barcelona, en la qual es van debatre i estudiar les diferents alternati-
ves sobre el tema.

El Col~egi Oficial d' ATS i Diplomats en Infermeria reuneix els
estudiants per expresar el total recolzament deis professionals.

El 18 de novembre l'Escola d'lnfermeria va suspendre les actívl-
tats acaderniques perque els alumnes i els professors es poguessin
afegir a la manifestació que va tenir lIoc a Barcelona.
Entre anades i vingudes a reunions els alumnes manifestaven el

desacord per la ciutat mltjancan; pancartes, pamflets i fins i tot van
muntar «minidispensaris» pels carrers de Vic on prenien la Pressió
arterial i informaven de la situació els vianants, que algun dia podrien
ser pacients d'lnfermers formats en el deficient pla d'estudis que es
proposava.
Les activitats han estat parad es fins que el Ministeri d'Educació

revisi el pla.

+

• • • • •
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EMPRESARIALS:
EL REPTE EUROPEU

La perspectiva del mercat únic europeu per a I'any 1992 suposa
no solament un repte social i econórníc a nivell general i de I'empre-
sa, sinó també un revulsiu per a la formació deis nous técnlcs i
«managers». Efectivament, a partir d'aquesta data les empreses
d'altres paises europeus, així com els técnlcs directius i professionals
podrien competir directament amb el nostre país. Plantejar-se la
necessitat d'afrontar una nova estrategia formativa adequada per als
nous temps; millorar els continguts i conélxer diferents idiomes, són
algunes de les qüestions que se'n desprenen. Pero també és molt
important, a més del contingut, la forma concreta amb que es duu a
terme aquesta adaptació. És a dir, quin model d'escola d'empresa-
rials s'ofereix per a aquest futur immediat.

És des d'aquest punt de mira que es va acceptar la invitació de la
Direcció del Diploma Europeu per assistir, a la Universitat de Valen-
ciennes, a la Setmana Europea (21- 26 marc de 1988). En aquesta
trobada s'oferia un repás a la situació de les empreses, als sectors i a
les iniciatives económlques estratéglques des de les diferents expe-
rtencies nacionals.

Pero, báslcarnent, l'assisténcla a aquestes jornades tenia una rno-
ti vació principal: Conélxer el funcionament de les escoles Fach-
hochschule de Bielefeld (RJ.A.), Polytechnic de Portsmouth (G.B.) i
l'Université de Valenciennes (Fr.),úniques autoritzades per atorgar
el «Diplome Europeen de Management International» (amb recol-
zament del Programa Comunitari Erasmus).

L'objectiu d'aquesta titulació és la formació de quadres de nivell
internacional, capacitats per a la gestió de les empreses industrials,
comercials i públiques. I el requisit imprescindible per optar al Diplo-
ma Europeu és la creditació de dos anys d'estudis empresarials i un
coneixement d'idiomes molt bo.

Finalment, la carrera es complementa amb un any d'estades a
qualsevol de les escoles adherides al DEMI, que inclou practiques en

les empreses del país on es fa I'estada. Els continguts, naturalment,
s'imparteixen en I'idioma de I'escola escollida.

La informació obtinguda en les jornades va ser molt profitosa,
no solament per la coneixenca de noves experlendes, sinó, i fona-
mentalment, per I'interés que tenen de cara al futuro
En concret, sembla molt estimulant I'oferta que fan els socis

alemany, francés, i brttánlc als EUV, perqué sigui n el soci espanyol
amb autorització per atorgar el DEMI. Alxó obre unes expectatives
molt interessants per a l'Escola d'Empresarials; i significa, així ma-
teix, un repte per posar a punt tota la infrastructura necessárla per
oferir als tecnlcs empresarials, formats als EUV, una ampliació del
futur professional.

S'inicia, per tant, un procés de refiexió i estudi per avaluar les
possibilitats reals d'assumir aquest repte. Pero al mateix temps s'es-
tan impulsant iniciatives que permetin establir IIigams amb la Direc-
ció del DEMI i avancar en la consolidació futura deis EUV com a soci
espanyol. D'aquí la multiplicació deis contactes: les visites a Vic efec-
tuades pels membres directius de la Universitat de Valenciennes, una
a finals de desembre de 1987 i I'altre el passat mes de setembre,
l'asslsténcla del Director de l'Escola Universitaria d'Osona a les Set-
manes Europees celebrades a Valenciennes (primavera 1988) i a
Portsmouth (novembre 1988), la visita deis representants de laco-
missió alemanya durant els dies 14-16 de desembre. Val a dir que
d'aquests contactes en neixen tres programes bilaterals amb la Uni-
versitat de Valenciennes: un intercanvi de 12 alumnes durant una
setmana (primavera 1989), un intercanvi de 2 alumnes durant dos
mesos I'estiu de I'any que ve i un intercanvi de professors d'una o
dues setmanes. Es preveu també l'asslsténcla de sis alumnes i de tres
professors a la Setmana Europea que tíndrá IIoc a Bielefeld durant els
dies 13 al 17 de rnarc i la visita del Director de I'IFOREP també
durant I'any 1989.
També s'han intensificat els contactes amb les universitats d'árn-

bit nacional. D'una banda, el contacte amb la Direcció del DEMI va
ser facilitat pel Departament de Gestió Empresarial de l'Escola d'En-

Visita deis represantants de la comissió alemanya als Estudis Universitaris de Vic.
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ginyers Superiors de I'UPC. De I'altra, amb la documentació a la má,
s'ha realitzat una entrevista amb J.M. Bricall, rector de I'UB, que ha
atorgat un suport total perqué els EUY portin endavant la iniciativa
del DEMI.
Pel que fa a la disponibilitat deis socis europeus respecte als EUY,

reproduirn un extracte d'un deis últims documents en que tracten
I'extensió del programa DEMI a Espanya. Destaca particularment:
«En primer Iloc, la cooperació de l'Escola d'Estudis Empresarials
d'Osona sembla la més factible perque la seva estructura es corres-
pon a la de Portsmouth i a la de Bielefeld. La Comissió desitja,
mentrestant, estudiar les possibilitats d'una cooperació amb I'UPC
de Barcelona, per crear un cos de Professors associats o convidats, o
bé per crear, a partir de I'iniciativa de Barcelona, un Master».
L'organigrama proposat per la direcció del DEMI, és el se-

güent:

I PORTSMOUf8] I BIELEFELDI-------- -------
I DEMII----- --------

r-B-AR-CE-LO-N---'E ¡-YA-L-EN-ClE-N-NE-SI

YIC

Cal dir que en aquests moments existeix [a la possibilitat d'lncor-
poració al Diploma Europeu d'una nova Escola: l'Escola Hes de Rot-
terdam (the Rotterdam College for Economics and Business Admi-
nistration) que presenta el projecte d'incorporació durant la
Setmana Europea de Porstmouth.

Escola d'Empresarials

• • • • • -
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HEZIBIDE: LA DIVISIÓ EDUCATIVA
DE LES COOPERA TIVES DE MONDRAGON.

QUAN COOPERACIÓ ÉS SINONIM D'EDUCACIÓ

L'any 1979, l'Escola Universitaria «Balmes» a través del Depar-
tament de Filologia entrava en contacte per primera vegada amb
l'Escola Universitaria de Mestres d'Eskorlatza. Va ser una primera
trobada i a la vegada I'inici d'unes relacions que alllarg deis anys han
anat augmentant en forma d'intercanvis de professors i estudiants,
visites conjuntes a Catalunya i al País Basc i també viatges per conel-
xer diferents realitats educatives a Europa (a Italia i a Hongria).
L'Escola d'Eskoriatza és un deis centres educatius amb que

compta el Grup Cooperatiu de Mondragon, una realitat social i
económica coneguda arreu tant per la peculiar i imaginativa estruc-
tura industrial com per I'arrelament a la realitat del País Basc. El
Grup Cooperatiu de Mondragon, conjuntament amb la Caixa Labo-
ral Popular, compta a tot Euskadi amb unes dues-centes cooperati-
ves: industrials, d'habitatge, de c:onsum, agroalímentáríes, o d'en-
senyament com l'Escola d'Eskoriatza.

D'altres centres de formació dins el complex cooperatiu de
Mondragon són: l'Escola Universitaria d'Enginyeria Técnica (Eskola
Politeknikoa) i I'ETEO (Escola Universitaria d'Estudis Empresarials)
per citar-n e alguns. Cal tenir en compte que les cooperatives de
Mondragon tenen també una relació estreta amb centres d'ensenya-
ment pre-escolar i primari (ikastoles) així com amb centres de se-
cundaria i una important estructura de formació permanent dirigida
fonamentalment al reciclatge del personal que treballa en les diver-
ses empreses de Mondragon.

És en aquest context que s'emmarca la visita que ens va fer a
finals del curs passat Felix Ormaeehea, director d'Hezibide, que
és justament la Divisió Educativa de les cooperatives de Mondragon,
que engloba tots aquests serveis educatius que ara comentávem, La

creació de l'Escola d'Empresarials en el conjunt deis Estudis Universi-
taris de Vic afegia un motiu rnés de contacte i d'lnterés mutu en les
relacions entre la gent de Mondragon i els nostres Estudis. El Sr.
Ormaechea vingué acompanyat de Juanjo Otaño, director, Jesús
Garmendia, responsable de formació permanent, i lñaki Pagonabar-
raga, del Departament de Cléncles, tots ells de l'Escola d'Eskoriatza,
que ja havien estat entre nosaltres anteriorment.

Amb ells, dones, eomeneem a parlar tot eomentant els eon-
tactes i visites anteriors i el motiu de la visita actual:

La visita d'ara res pon al nostre interés de conéíxer com heu
plantejat el funcionament de les tres Escoles Unlversltárles alxí com
de la Fundació en el seu conjunt i les perspectives d'ampliació que
teniu. És per alxó que si abans havíem vingut només professors de
l'Escola de Mestres, aquesta vegada venim acompanyats del director
de I'ens (Hezibide) que engloba les nostres escoles i que és equiva-
lent a la vostra Fundació. Hem de dir que per a nosaltres no ha
suposat cap esforc posar-nos en contacte amb vosaltres perqué sin-
tonitzem perfectament amb una estructura de característiques molt
semblants a la nostra.

Quina és la relació entre l'experlénda eololectiva de les em-
preses eooperatives de Mondragon i la formació?

De fet, es pot dir que cooperació és slnóním d'educació com
educació és sinónirn de cooperació. Fixeu-vos que en el nostre cas, el
moviment educatiu va néixer I'any 1943, amb la primera escola
politécnlca i, en canvi, el moviment cooperatiu no s'inicia fins al
1956 quan [a hi havia promocions d'enginyers que, havent-se format
árnpllament en els diferents nivells de I'enginyeria i havent adquirit, a
més, una experiencia en el camp empresarial, van veure que era
difícil canviar des de dintre I'estructura de I'empresa capitalista si no
era adoptant una nova forma jurídica, una nova forma on cada
home és un punt important, on en I'assemblea tothom és igual. És
així com neixen les cooperatives. És a dir, I'aspecte fonamental en
l'experléncla cooperativa és i continua essent la formació. La prova
d'aixó és que després es crearen altres cooperatives d'ensenyament,
dues escoles unlversltárles: la de magisteri a Eskoriatza i la d'empre-
sarials a Oñate¡ han nascut altres centres d'ensenyament mitja i
pre-escolar¡ s'ha agrupat el moviment d'ikastoles de la zona i actual-
ment s'está donant gran importancia a la formació a dintre mateix
de les coopera tives, una formació permanent molt ben rebuda pels
técnícs de les empreses cooperatives.
L'exlt del moviment de Mondragon, que no solament ha fet

front a la crisi sense rebaixar lIocs de treball sinó que en continua
creant de nous, es deu en gran part a la importancia que es dóna a la
formació en aquell entorno
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Aixo vol dir que interessa la formació a tots nivells, no sola-
ment I'universitaria...

Des del pre-escolar a la universitat i, a més, amb una conscien-
cia de servei al poble base. És d'aquesta manera, i no d'una altra,
que va néixer l'Escola de Magisteri I'any 1976. No és una escola per
portar beneficis directes a les coopera ti ves que són de carácter
industrial, pero la filosofia de les cooperatives de Mondragon és de
servir la societat basca. Per alxó la Caixa Laboral, que és el banc de
les cooperatives, va collaborar en uns moments difícils de les ikas-
toles i per alxó es crea l'Escola de Magisteri que, com sabe u molt
bé, és la primera que partí de I'ensenyament en euskera per a mes-
tres.

Creieu que és una experiencia extrapolable, o bé el con-
text de les cooperatives de Mondragon és molt precís i
irrepetible?

Qualsevol experiencia és interessant, si s'hi pot aprendre. Per
aixó nosaltres hem vingut ací a aprendre de la vostra i ens ernpor-
tem moltes idees interessants. En el nostre cas, pensem que també
tenim coses per transmetre als altres pero, com amb totes les coses,
cal saber traduir les idees a les realitats concretes.
Les cooperatives de Mondragon van néixer en un moment histo-

rie molt concret, I'any 1956, quan a Euskadi hi havia la primera vaga
important de la seva historia. En principi no van néixer com un
moviment cooperatiu sinó que es tractava de millorar les relacions
socials i laborals al si de les empreses i els impulsors d'aquell movi-
ment van saber interpretar els fets i els esdeveniments donant lIoc a
la realitat actual. Es tracta, dones, fent referencia a la vostra pregun-
ta, de traduir les realitats externes a les realitats pro pies.

Quins projectes de formació teniu a Hezibide?

En principi, en materia formativa estem aprofundint en la for-
mació permanent que duen a terme les tres Escoles Unlversitárles i
en la millora del funcionament. Per exemple, en aquests moments
d'aproximació a Europa és important fer un model d'escola d'engi-
nyeria que s'acosti més als models europeus deis quals estem molt
allunyats. Un altre projecte és el projecte Goier, que són estudis
d'especialització a I'estranger. Tenim 40 alumnes que han acabat
enginyeria técnlca estudiant en 15 universitats de 6 paises diferents.
També comptem amb un projecte per a la formació d'empresaris
per tal de recuperar una vena empresarial necessárla per al nostre
país; també estem llancant un centre de disseny industrial del qual
esta molt mancat el poble base, que no s'ha distingit mai precisa-
ment en aquest tema, cosa que fa que els nostres productes pateixin
d'una manca de disseny i de sentit estetlc,

Podríem enumerar una colla de pro postes que tenim i que en-
tronquen amb el que délern abans: el moviment cooperatiu sempre
ha aportat experlencles noves a l'árnbl; educatiu: la década deis 50
va ser de creació própiament dita de les cooperatives; durant els 60
es crea una cooperativa on els estudiants deis nostres centres univer-
sitaris -en I'actualitat uns 600- comparteixen jornada laboral
amb jornada lectiva; la década deis setanta dona Iloc a un centre
d'investigació, els anys 80 veuen l'esforc de l'Escola de Mestres per
donar títols a moltes ikastoles amb manca de professors amb titula-
cions adequades etc.
I darrerament este m aprofundint en la via deis ensenyaments no

reglats ...

En quin sentit?

Per a nosaltres, és important la via deis ensenyaments no reglats
en el sentit de donar res postes dlnárnlques i flexibles. Avui, els esde-
veniments social s, técnlcs, tecnológks, i fins i tot educatius corren a
una gran velocitat i hem de tenir una gran capacitat d'adaptació. És a
través d'estructures flexibles de formació permanent que podem
donar resposta a aquestes necessitats.

Com veieu la presencia de centres universitaris en árees
com la vostra de Mondragon o bé aquí, a Osona?

Bé; val a dir que no estem en absolut d'acord amb les grans
macrouniversitats on la generalització, el nombre i la quantltat és
primordial i, en canvi, no es té en compte I'atenció diversificada i
qualitativa, que és el que necessita una formació autentlca. Nosaltres
fa temps que propugnem la idea -que hem portat a la practica a la
nostra comarca- d'una concepció piramidal de I'educació. El par-
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vulari ha d'estar quasl al portal de casa com aquell qul dlu, I'EGB al
barrí, la secundaria al poble o a la comarca i el primer cicle universi-
tari a les comarques, deixant el doctorat per a la capital, pero amb
opcions perqué algunes cornarques puguin fer-lo, Aquesta concep-
ció, sempre I'hem tinguda pero no sempre esta clara perqué el cen-
tralisme no ve solament de Bruselles o de Madrid, sinó de les nostres
mateixes nacionalitats.

Abans us heu referit de passada al tema de la desocupació i
a l'éxit de les vostres indústries per controlar-la; quina és la
situació actual i quines perspectives hi ha?

Des de la perspectiva de la cooperativa industrial, cal tenir en
compte el paper de la Caixa Laboral que ha captat I'estalvi per
convertir-lo en lIocs de treball i a la vegada ha estat la font de
flnancarnent per a la creació de noves empreses. Penseu que al País
Basc I'índex de desocupació és del 22%, per sobre de la mitjana de
l'Estat; a les nostres cooperatives hi ha hagut reconversions, transfe-
rencia de personal d'unes cooperatives a unes altres, flns i tot coo-
peratives que hauran tancat pero en el conjunt del grup no s'han
perdut lIocs de treball sinó que se n'han creat.
D'altra banda no podem deixar d'aportar les nostres pro postes

a resoldre el gravíssim problema del País Basc, on hem passat d'ad-
metre una immigració important a un índex de desocupació preocu-
pant.
Algunes de les iniciatives són el projecte Saiolan: un centre per

a la formació de [oves que ja estiguin graduats on es preparen per
llancar noves empreses. En aquests moments estan a punt de crear-
se'n tres de noves.
Una altra iniciativa és la de la formació ocupacional. Es tracta de

formar joves en activitats que no són les habituals de la zona i que
poden convertir-se en un treball. En 4 anys hem impartit 14 discipli-
nes diferents una sola vegada, [a que el mercat es saturaria rápida-
mento Al final deis cursos els joves ja poden crear petites activitats
empresarials.

Per acabar, quina valoració feu deis intercanvis com el que
suposa aquesta visita?

Ens sembla que normalment s'aposta per situacions estables,
tranqulles, córnodes on hi ha el mínim de treball amb la máxima
compensació: és una dlaléctlca molt estesa en la nostra societat que
no constitueix pas el camí adequat per respondre al repte d'acostar-
se a Europa. En can vi, amb aquests intercanvis podem trobar con-
juntament res postes imaginatives que ens permetin respondre a
aquest repte.

D'altra banda creiem que Catalunya i el País Basc tenen moltes
coses en comú, moltes coses que ens apropen, que ens fan entrar

amb rapidesa en una simpatia fluida. De fet, quan hi ha fílosofles
similars d'actuació i quan hi ha idees comunes en la feina que es
desenvolupa, la comunicació és molt més fádl.

Toni Tort
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ALGUNES CARACTERíSTIQUES SOCIO·CULTURALS
DELS ALUMNES DE PRIMER D'EMPRESARIALS

Total d'alumnes de primer d'Empresarials: 350.
Mostra realitzada: 290 alumnes; 82,85 %.

Sexe

Nois:
Noies:

Edat

17 anys:
18 anys:
19 anys:
20 anys:
21 anys:
22 anys:
23 anys:
24 anys o més:
No contesta:

Preferéncies académiques

Han escollit com a primera carrera:
Empresarials: 87,25 %
Altres estudis: 12,75 %

54,82%
45,13% Indicadors culturals

Lectura de /libres:

2,75%
32,50%
27,00%
12,00%
9,50%
4,00%
2,75%
6,25%
3,25%

5 IIibresjmes: 0,75%
4 llibresjmes: 0,50%
3 IIibresjmes: 1,75%
2 lIibresjmes: 5,00%
1 lIibrejmes: 22,00%
Sense hábit mensual de lectura: 70,00%

Diaris i revistes:

Els alumnes de 18 i 19 anys constitueixen el 59,5% del total.
Conjuntament amb els de 20 anys, el 71,5 %

Diaris d'informació general: un 69% deis alumnes els lIegeixen.
Diaris esportius: els lIegeixen un 20% de I'alumnat.
Revistes culturals i científlques: un 14% les lIegeixen habitual-
mento

Activitat

Només estudien:
Estudien i treballen:

TV
72,75%
27,25% Telenotícies: un 69% el veuen regularment.

Pel·lícules: un 70%.
Debats: un 19%.
Esportius: un 55,5 %.
Programes culturals: un 9,5 %.

Només una quarta part deis estudiants treballa alhora que estu-
dia. Els grups CiD de tarda, concentren el 63% d'aquest alum-
nes.

Procedencia escolar

COU: 88,25%
FP: 7,50%
Altres: 4,25 %

La majoria d'alumnes procedeixen de COU.
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Procedencia geografica:

Alt Ernpordá:
Alt Penedés:
Alt Urgell:
Anoia:
Bages:
Baix Camp:
Baix Ernpordá:
Baix Llobregat:
Barcelonés
Berguedá:
Cerdanya:
Garrotxa:
Gíronés:
La Noguera:
La Selva:
Maresme:
Osona:
Pallars:
Rlpollés:
Segria:
Solsones:
Tarragones,
Valles Occidental:
Valles Oriental:
Andorra:
No contesta:

0,75%
0,75%
1,00%
0,75%
4,50%
1,00%
1,00%
1,75%
22,50%
1,00%
0,50%
1,50%
1,50%
0,75%
1,50%
5,50%
30,50%
0,75%
1,50%
1,75%
0,75%
0,75%
7,25%
7,00%
0,50%
3,00%

100,00%

Els alumnes procedents d'Osona i del Barcelonés representen el
53 % del total. Si a aquestes comarques hi afegim els alumnes que
viuen al Valles Occidental, Valles Oriental, Maresme i Bages, arri-
bem al 77,25 % del total de I'alumnat. El22,75 % restant es disper-
sa, amb percentatges del 0,5 % al 1,75 %, per la resta de Catalu-
nya.
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SECCIÓ DE LLlBRES TECNICS I CIENTíFICS

Objectius

Eumo Editorial, deis EUV, conseqüent amb el propósít fundacio-
nal de produir materials bibliografics per a les carreres que s'hi estu-
dien i per a d'altres de l'ámblt universitari de Catalunya, crea la secció
de lIibres tecnlcs i científics que consta inicialment de quatre árees o
colleccíons lnforrnátlca, Matematica, Física i Cléncles naturals.
Són lIibres de nivell universitari, sense excloure els nivells de

BUP, FP, i COU, que comprenen teoria, exercicis, i recerca.
L'edició d'aquests llibres en castellá correspondrá a EUMO a

través d' Abril Editorial.

Públic

Per lIur naturalesa els llibres s'adrecen principalment a estudiants
de carreres universltáries, els programes deis quals contenen assigna-
tures de les árees esmentades. També s'adrecen a professionals en
situació de formació continuada.
Direcció de la Colieccló: Enric López.

lntroducció a
la lntormátíca
Enric t.ópez

'...
TECNO-CIENCIA Eumo Editorial

Primers Títols

Els primers títols, que han aparegut el 1988, són:

l. Introdueeíó a la ínformatíea.
Enric López.

2. Círeuíts eleetríes í la seva resolueíó.
Xavier Alabern, lluís Humet, Josep M. Nadal, Miquel Angel
Orille i Josep A. Serrano.

En preparació:

• Círeuíts Trífasíes.
Xavier Alabern i altres.

• Programaeíó en Paseal.
Enric López.

Circuits electrícs
i la seva resolució
X. Alabern / L. Humet / J.M. Nadal
A.L. Orille / J.A. Serrano

R

Le

'.•.
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