Acte d'inauguració de
curs

una conferencia
com a comunitat

sobre «L'escola
democrática: les

mer curs de totes les especialitats.
Les dates de les estades són: Educa-

assemblees de classe». Sera imparti-

ció Infantil,

El dia 25 d' octubre va tenir lloc a

da pel professor Josep M. Puig, de!

Educació Primaria (B), 9 i 10 de

l'Aula Magna deIs EUV l'acte ofi-

Oepanament

novembre;

cial d'inauguració

Co-

de l'Educació de la Universitat de
Barce!ona, i anirá dirigida als alurn-

missionat per a Universitats
i
Recerca, Or. Joan Albaigés, e! qual

nes de les assignatures «Organització de! centre escalan> i «Educació i

visitava

e!s

Societat en canvi». Hi haurá dues

EUV des que va prendre possessió

sessions: una a les 11h. per als
alumnes de! matí i l' altra a les 15h.,

La Fundació

per als de la tarda.

a la construcció de! futur Edifici
d'Enginyeria deIs EUY. Hi poden

de! curs 1995-

96. El va presidir l'Honorable

per primera

vegada

de! carrec, Oesprés de la presentació de! vídeo-mernória de! curs passat, la professora

de l'Escola

de Teoria i Historia

de

6 i 7 de novembre;
i Llengua

Estrangera,

13 i 14 de novembre.

Concurs per a I'edifici
d'enginyeria
Universitaria

Balmes

ha convocat un concurs d'idees per

Mestres, Merce Torrents, va pronunciar la Llicó Inaugural sobre

Escola de natura

Reflexió de lespractiques ipractica de
la reflexió. Acte seguit va prendre la

Com cada any, e!s professors de
l' assignatura «Didáctica Genera¡"

lunya que tinguin experiencia acreditada en projectes d' edificis uni-

paraula e! Sr. Ricard Torrents,

Oi-

tornen a organitzar estades de dos

versitaris. El primer premi consta

recror General deIs EUV, que va
presentar e!s eixos d'acció que es

dies a l' escala de la natura «Les Codines», al Parc Natural de! Castell

d' un milió i mig de pessetes i
l' encarrec de! projecte; e! segon esta

propasen e!s Estudis Universitaris
de Vic de cara e! futuro Lalcalde de

de Montesquiu.

dotat amb 500.000

optar tots e!s arquitectes col-legiars
al Col-legi d'Arquitectes

Aquesta

estada

s'organitza per als alumnes de pri-

de Cata-

pessetes; i e!

tercer amb 300.000 pessetes.

Vic i President de! Patronat de la
FUB, Sr. Jacint Codina, va reiterar
e! supon de la ciutat de Vic al projecte universitari,

i e! Or. Albaigés

va donar e! curs per inaugurat reconeixent l' esforc de tots e!s implicats
It)

en
en
~

CI)
'C

..
CI)

en e! projecte universitari de Vic. El
breu recital de la soprano Camil-la
Roca i la pianista Montserrat
ral va cloure l' acte.

Mor-

.rJ
E
CI)

>

o

Ciencies de l'Educació

z
El departament
l'Educació

de Ciencies

de

de l'Escola de Mestres

organitza, per al 13 de novembre,
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campus
Cicle de conferencies
sobre el processament
d'imatges

sofrware disponibles comercialment; i
un representant de! Centre de Visió

La professora de la Facultat de Traduc-

El dia 23 d' octubre e! Dr. Ignasi ju-

per Computador de la UAB presentara
e!s treballs que allí es desenvolupen; fi-

vells de! Departament de Física Aplica-

nalment, un responsable de! Departa-

Premi Extraordinari de Doctorat, con-

da i Electronica de la Universitat de
Barce!ona va pronunciar la conferencia

ment d'Energia de Sistemes, Autornórica i Informática industrial de la UPC

cedit per la Universitat de Barce!ona,

«Processament d'imatges: recniques i

exposara quins són e!s treballs que es

cación al teatro de Rojas Zorrilla, llegida

aplicacions» amb la qual s'inaugurava
e! cicle de conferencies que sota e! títol

duen a terme en seguiment d' objectes
mitjancant visió artificial.

e! desembre de 1993. El premi va ser

Santi Ponce, clnqué
Premi d'Economia de
Catalunya

durant la cerimonia d'inauguració de!

fara un repas als principals hardware i

tots e!s diferents aspectes i aplicacions
de! processament

d'imatges. El cicle

ció, M. Teresa Julio, ha obtingut e!

per la tesi La recepción dramática. Apli-

lliurat e! dia 29 de setembre al Paranimf de la Universitat de Barce!ona,

«Aplicacions de! processament d'imatges» intentara, alllarg de! curs, abastar

M. Teresa Julio, premi
extraordinari de doctorat

servirá d'introducció a la nava assignai professor deis EUY,

curs acadernic.

CoHoqui sobre Angel
Guimera

tura de lliure e!ecció, «Tractarnent

Lhistoriador

d'imatges» que e!s EUV oferiran a partir de! proper quadrimestre a tots e!s

Santi Ponce i Vivet, ha estat guardonat
amb e! 5e Premi Catalunya d'Econo-

A finals de! mes de setembre va tenir

seus ensenyaments.

mia, pel seu treball

lloc al Vendrell e! «Col-loqui sobre An-

Transformacions

agrícoles i canvi social a la Catalunya ru-

gel Guimerá i e! teatre carala al s. XIX»,

ral: el cas de la comarca d'Osona. El pre-

emmarcat dins de! programa d' activitats de l'any «El Segle Rornántic». EIs

mi, atorgat per la Societat Catalana
d'Economia, filial de ÍTnstirut d'Estudis Catalans,

conjuntament

professors deis EUV, Maica Bernal,

amb la

Ramon Pinyol i Francesc Codina, hi

Caixa de Catalunya, consta d'un milió

van presentar una comunicació cadas-

i mig de pessetes i pretén promocionar
els estudis sobre qüestions econorni-

cun.

ques re!acionades amb Catalunya. El

Sergio Viaggio

treball de Santi Ponce, que constitueix
El cicle constara de vuit conferencies
pronunciades pels principals especialistes en e! tema, dins l'arnbir catalá. El
Dr. Jordi Ojeda, de! centre CIM, parlara d' automització de processos industrials, e! Dr. Antoni Gasull, de! de-

la seva tesi doctoral, és un estudi sobre
la transformació agrícola i demográfica

prets de les Nacions Unides a Viena, va

d'una comarca de l'interior, durant e!

ser a la Faculrat de Traducció i Intepre-

període 1850-1930. Tot i que encara

tació per impartir unes classes sobre in-

no esta confirmar, l'acte de lliuramet
de! premi podria celebrar-se e! proper

terpretació per als alumnes de 3r i sobre traducció als alumnes de tots els

23 de novembre a Vic.

cursos. Va acabar l'estada a Vic amb

partament de Teoria de! Senyal de la
UPC,

una conferencia plenaria titulada En

Diploma

tractara les aplicacions en e!

busca del traductor del tercer milenio.

camp de les te!ecomunicacions; e! Dr.
Dornenech Ros, de! Departament

de

El professor Josep Gallart, de I'Escola

Física Médica de la UB, explicara les

d'Idiomes, ha obtingut e! Diplsme Su-

aplicacions de! tractament

périeur de Francais des Affoires atorgat

en medicina
Giorgio,

d'imatges

nuclear; Alejandro

del

de! Servei de Tractament

d'Imatges de la UB, mostrara com es

per la «Charnbre de Commerce et
d'Industrie» de París. Aquest diploma
acredita un gran do mini de la llengua

munta un servei de tractament d'imat-

francesa i també un bon coneixement

ge i quins són els serveis que ofereix; un

de la vida socioeconornica

representant

francOfon .

de l'empresa

Infaman

El Sr. Sergio Viaggio, cap deis in ter-

de! món

campus
Novetats editorials

7a Campanya de
vacunació contra
I'hepatitis B

EIs nous títols de l'editorial Eumo apa-

partiran de 9.30h a 14h. EIs interessats
cal que es presentin el dia 6 de novembre a la secretaria deis EUV a les 10 del
matí.

reguts durant el mes d' octubre són: El
naixement de lafiscalitat d'Estat a Cata-

I.:Escola d'Infermeria d'Osona i el ser-

lunya, de Manuel Sánchez Martínez, a

vei de Medicina del Treball de l'Hospi-

Traducció

la col-lecció

tal General de Vic han organitzat la 7a
campanya de vacunació contra l'He-

El Dr. David Bellos, professor de la

taluña de Francesc Martí i Viladamor,

patitis B. Per aquesta raó, el dia 17 d' octubre va tenir lloc la conferencia «As-

Universitat de Manchster i traductor
de George Perec, va ser el dia 2 de no-

edició a cura de Xavier Torres a la
col-Iecció «[aurne Caresrnar»: i, per úl-

pectes epidernologics sobre l'hepatitis,

vembre a la Facultat de Traducció per a

precaucions universials. Pla vacunal», a

impartir una conferencia sobre «Trans-

tim, Lingüística per a la traducció de Ri-

carrec de Miquel Vilardell, doctor en

lating Impossible Texts».

«Biblioteca Universitaria»

serie Historia; Escrits polítics del segle
XVII Tom. 1. Noticia Universal de Ca-

cardo Muñoz, professor de la Facultat

medicina i responsable del Servei de

de Traducció i Interpretació, a la col-

Medicina del Treball de l'Hospiral Ge-

lecció «Biblioteca de Traducció i Inter-

neral de Vic, i de Montserrat Faro, Cap

pretació».

d'Estudis de l'Escola d'Infermeria.

Bestudiari
\

Nous professors als EUV

I

Lingüística
Enguany volem donar la benvinguda

per a la

als quinze nous professors que s'incorparen a la tasca docent deis EUV :

traducció
Ricardo

Muñoz

A la Faultat de Traducció i Interpreta-

Martín

vaN

ció: Neus Carbonell, Rosa Flotats, Eva
Espasa, M. Carme Sanmartí, Marcos
Cánovas i Jordi Baulies. A l'Escola de
Mestres: Robert Ruiz i Isabel Carrillo.
A l'Escola d'Empresarials:

Anna M.

Masferrer, Josep Antoni Corral, Ru-

\\ARALLOT
/

/

ben Huertas, Ariadna Codina i F. Xavier Rambla. 1 a l'Escola Politecnica:

Facultat do Tr"d""ció i Ifltcrpretació
dul •• UniversitatPompauF••~a

Eduard Garcia i Ferran Badia.

Depart.amentdeTraduocióid'lnterpretacH;
de la UniVU<'8ÍtatAutl\noma de Barcelona

Curs de formació
ocupacional

Trobada de Departaments
de Catala

El dia 13 de novembre comencen les
Tres professors deis EUV, Ramon Pí-

classes del curs de Formació ocupacio-

nyol, Pere Quer i Francesc Codina,

nal sobre La producció de Vídeo i Tele-

van assistir a la V Trobada Interna-

visió, organitzat pels Estudis Universi-

cional de Departaments

taris

de Filologia

de

Vic

i

subvencionat

)

pel

Catalana i Associacions de Catalanístiea, celebada a la Universitat de Valencia, dins del marc deis Premis Octubre.

nors de 25 anys que estan a l'atur i té

En aquesta trobada, Francesc Codina-

com a objectiu donar a coneixer les tec-

va presentar un informe sobre les característiques, modalitats i perspectives

niques basiques de producció de vídeo
i audio. Les classes, teoriques i practi-

deis cursos de catalá per a estrangers.

ques, duranan fins al30 de mar<;:i s'im-

Departament de Treball de la Generalitato El curs va adrecat a persones me-

"

I

.•
campus

VI Congrés d'Estudis de
Telecomunicacions

d'altres, En l'acte d'inauguració

hi ha

prevista l' assistencia, entre altres personalitats, del President de la Generalitat

tindrá

de Catalunya, el President de l' empresa

lloc al Campus Nord de la UPC, a Bar-

ATT, el Director de zona de Telefónica

celona, el VI Congrés d'Estudis de Te-

i l'alcalde de Barcelona. També és pos-

lecomunicació

sible que hi sigui present el Ministre

Del dia 8 a l' 11 de novembre

(CEET), organitzat per

les cinc escoles de telecomunicacions
de Catalunya: ETSET de Barcelona,

d'Obres

Publiques

EUP del Baix Llobregat, EUP de Ma-

i Telecomunica-

cions. Cinc estudiants de l'EUPO,

que

formen part de la Delegació d' Alumnes
de Telecomunicacions, han pres un paper destacat en l' organització del congrés. Aquests alumnes són: Jaume Miquel March, Alejandro Dosaula, Judih
Serra, Gemma Roca, Artús Vivo i David Aranda.

Aquesta és la qüestió

taró, EUPO de Vic i EUP de Vilanova
i la Geltrú. El congrés té l' objectiu de

La Secretaria General deis EUV us proposa ...

ser un fOrum de debat i reflexió que

. es
'I'h'
Qurn

..
~
im ne di'e s u.nrversrtarrs

.

perrneti discutir i resoldre els problemes de les diferents escoles de teleco-

Nom i Cognoms

municacions

Carrera

de tot Espanya, com ara:

qüestions referents a plans d' estudis,
perspectives de futur de cara el mercat
de treball, activitats estudiantils, entre

.
Curs

.

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

(Edifici G). EIs
............

~.

A g e n d a
EUV
Actes d'inauguració de curs
• Dia 2: Conferencia sobre «El futur de
la investigació médica: terapia generica», a cárrec del Dr. Antoni Salgado. Aula Magna deis EUV. 1 del migdia. Organitza: Escola d'Infermeria.
• Dia 3: Conferencia «A l' entorn de les
paraules», a cárrec de la Dra. Teresa
Cabré, organitzada per la Facultat de
T raducció i Intepretació
d'Osona.
Aula Magna deis EUV. 12 del migdia.
• Dia 9: Cinema. Projecció de la pel-lícula «Sunset Boulevard» de Billy
Wilder. 10 del vespre. Teatre Arlántida. Organitza: Escola de Mestres.

Aula d'extensió universitaria
per a la gent gran
• Dia 8: Medicina. «El cáncer, nocions
básiques» (2a part), a cárrec del Dr.
Enric Contreras, hematóleg .
• Dia 15: Ciencies socials.e l.a necessitat de la traducció», a cárrec de la
Dra. Martha Tennent, degana de la
Facultat de Traducció i Interpretació.
• Dia 22: Religió. «El concili Provincial Tarraconense»,
a cárrec de Mn.
Joan Mir, membre del Concili i professor deis EUV.
• Dia 29: Ecologia. «Un entorn habitable», a cárrec de la Sra. Elisabet Font,
especialista en educació ambiental.

Teatre Atlantida
Teatre
A les 10 del vespre
• Dia 11: «Un cas curiós»,
• Dia 25: «Cándid»,

Cine-Club
A les 1O del vespre
• Dia 7: «Comer, beber, aman>.
• Dia 14: «justino, un asesino de la tercera edad».
• Dia 21: «Barcelona», 10 del vespre.
• Dia 28: «Los juncos salvajes».

Novembre
Dilluns
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