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Santi Ponce rep el
Premi Catalunya

d'Economia

El dia 23 de novembre, el profes-
sor de l'Escola d'Ernpresarials,
Santi Ponce, va rebre el V Premi
Catalunya d'Econornia pel treball
Transformacions agrícoles i canvi
social a la Catalunya rural: el cas de
la comarca d'Osona. Lacre va tenir
lloc a la Sala de la Columna de
l'Ajuntarnent de Vic i va ser presi-
dit pel Sr. Jacint Codina, alcalde
de Vic i president de la Fundació
Universitaria Balmes, pel Sr. An-
toni Serra i Ramoneda, President
de Caixa de Catalunya, i pel Sr. jo-
sep Jané, president de la Societat
Catalana d'Econornia.

Clausura de I'any
«El Segle Romántlc»

El dia 14 de desembre tindra lloc
al Palau de la Generalitat I'acte de
clausura de les activitats de I'any
«El Segle Romántic». Lacre, que
sera presidit pel President de la
Generalitat, consistirá en una con-
ferencia a cárrec del Dr. Jordi Na-
dal, Catedrátic d'História Econo-
rmca de la Universitat de
Barcelona, amb el títol «Sornni i
realitat a la industrialització cata-
lana», i en un parlament del Dr.
Joaquim Molas, catedra tic de Li-
teratura Catalana de la Universitat
de Barcelona, amb el títol, «Un
any de Segle Rornantic».

Campanya contra el
cáncer

El dia 20 de novembre va tenir lloc
a l'aula Magna dels EUV un acte
de presentació de la Campanya
«Osona contra el cáncer». Hi va
intervenir la Sra. Montserrat Frei-
xer, presidenta de I'Associació
contra el Cáncer, el Sr. Joan Para-
reda, director de la campanya, i el
Sr. Josep Erra, president del Ro-
tary Club. Lacre va ser organitzat
per l'Escola d'Infermeria.

Traducció jurada al
cata la

Ramon Pinyol, cap d' estudis de la
Facultat de Traducció i Interpreta-
ció, ha estat nomenat vocal titular
qualificador de les primeres proves
de traducció i interpretació jurada

al catala, per resolució del Depar-
tament de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya. Les professores
Marta Recuenco i Xus Ugarte han
estat nomenades vocals suplents.

Historia

El professor dHisroria Económica
de l'Escola d'Empresarials, Maties
Ramisa, acaba de publicar el llibre
Els catalans i el domini napoleimic a
la col-Iecció «Abat Oliba», de les
Publicacions de I'Abadia de Morir-
serrat. Aquesta obra, que és una
continuació de la seva tesi docto-
ral, se centra en la temática de la
Guerra del Francés a Catalunya, a
partir de documents francesos de
París i Nantes. Maties Ramisa
tarnbé és coautor delllibre A banda
i banda del Ter, publicat recent-
rnent per l'Edirorial Eumo i l'A-
juntament de Roda de Ter.
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Practiques de mestre

El dia 27 de novembre van comen<;:ar
les practiques de segon i tercer curs de
magisteri, que es perllongaran durant
vuit setmanes, i que suposen la mobi-
lització de 362 estudiants i la partici-
pació de 120 escoles, que col-laboren
en aquesta part de la formació d'estu-
diants.

La Consellera de Justícia
als EUV

El dia 10 de novembre la Consellera
de Justícia de la Generalitat de Cata-
lunya, Sra. Núria de Gispert, va visi-
tar els EUV acompanyada per la Sra.
Teresa Perelló, Directora General de
Dret i d'Entitats Jurídiques, i de! Sr.
Jordi Lloret, Cap de! Servei de Fun-
dacions. L'objectiu de la visita, arnés
de coneixer les installacions deis
EUV, era mantenir una reunió amb e!
Patronat de la FUB per parlar de la
creació d'una nova Fundació amb
l' objectiu d'implantar noves carreres
universitaries a Vic.

Teatre

Trenta-cinc estudiants de la Facultat
van anar a veure l' obra de teatre The
Glass Menagerie, de Tennessee Wi-
lliams, portada a escena per la corn-
panyia «Theatre from Oxford», L'acte
fa tenir lloc e! dia 18 de novembre a la
UPC de Terrassa.

campus

Escoles rurals

. EIs professors Sebastiá Riera i Joan
Soler, que coordinen un seminari so-
bre «Escola Rural», han participat en
la creació d'un equip de treball interu-
niversitari sobre aquesta temática, on
participen les universitats de Girona,
Tarragona, Lleida, Barce!ona, Au-
tónorna de Barcelona i els EUV. Una
primera activitat sera la realització
d'unes jornades per a la primera quin-
zena de marc de 1996. Riera i Soler,
juntament amb altres professors, par-
ticiparan a la «Jornada de reflexió so-
bre Escola Rural» que e! Consell Esco-
lar de Catalunya ha organitzat per al
dia 16 de desembre a Lleida.

Literatura infantil

Durant e! mes passat, l' escriptora i es-
pecialista en literatura infantil, Teresa
Duran, va impartir dues conferencies
en e! marc de l' assignatura «Literatura
Infantil», de l'Escola de Mestres.

VII Concurs i 11ISeminari
de Borsa

El dia 6 de novembre va corncncar e!
VIIe Concurs intern de Borsa, orga-
nitzat pe! departament de Cornptabi-
litat i Finances de l'Escola d'Empresa-
rials, amb quaranta-dos equips, un
deis quals és de l'EUPO. Paral-Íela-

ment, i durant la primera setmana de
concurs, va tenir lloc e! 111 Seminari
de Borsa, que va presentar quatre con-
ferencies sobre temes borsaris. La con-
ferencia inaugural la va impartir e! Sr.
Ramon Martinez de Riba (a la foto),
professor de la Universitat Pompeu
Fabra, amb e! tema «Funcionarnenr
de la Borsa». El Sr. Alejandro Sherck,
de l' empresa Sherck Assessors i pro-
fessor d'Esade va tractar e! tema «Ana-
lisi fonamental de valors»; mentre que
e! Sr. Josep Codina, de l' empresa Clo-

bal Securities, va parlar sobre «Análisi
técnica de valors». Va cloure e! semi-
nari e! Sr. Pere Sitjá, de la societat de
valors i borsa GVC S.A. i professor de
la Universitat de Barce!ona, amb la
conferencia «Inversió col· lectiva». El
concurs finalitzara e! dia 1 de desern-
bre i e! lliurament de premis tindra
lloc e! 14, en un acte on e! Sr. Pere Vi-
ñoles, Cap de Servei d'Estudis de la
Borsa de Barce!ona impartid la con-
ferencia «Política i Borsa»,

Practiques a Londres

Més d'una quinzena d' estudiants, ma-
joritáriament de I'especialitat de Llen-
gua estrangera de l'Escola de Mestres,
són a Londres per realitzar dues set-
manes de practiques, en e! marc d'in-
tercanvis que l'Escola de Mestres
manté amb e! Goldsmith College. És
una activitat dirigida per les professo-
res Maica Bernal, Marta Coro minas i
N úria Medina.

Codificació d'imatges

Dins de! cicle de conferencies «Aplica-
cions de! processament d'imatges», or-
ganitzat pe! departament de Física i
Energia Electica de l'Escola Politecni-
ca, e! dia 29 va tenir lloc la xerrada de!
Dr. Antoni Gasull, de! Departament
de Teoria de! Senyal de la Ul'C. Aquest
cicle servid d'introducció a la nova as-
signatura de lliure e!ecció «Tractarnent
d'imatges» que e!s EUV oferiran a par-
tir de! proper quadrimestre.



Dia mundial de la Sida

L'1 de desembre va ser el Dia mundial
de la Sida. Per aquesta raó !'area d'In-
fermeria Médico-Quirúrgica de l'Es-
cola d'Infermeria va organitzar la con-
ferencia «Sida i adolescencia: com s'ha
de reaccionar davant de I'epidernia», a
carrec de la Sra. Pilar Bonfill, treba-

lladora familiar, professora de l'ICEBS
i col-laboradora de l'associació SIDA
STUDI.

D' altra banda, la professora Montser-
rat Faro presentara una comunicació
sobre «Marginalitat i sida: conclu-
sions sobre una experiencia practica»,
a les Jornades de l'Associació Espa-
nyola d'Infermeria Docent que es rea-
litzaran els dies 11, 12 i 13 de desern-
bre a Mallorca.

Xlnés

El dia 21 de novembre varen co-
menear les classes del curs de xines,
organitzat per l'Escola d'Idiomes.
L'imparteix el professor Yue Hong
Lin, doctor en Filosofia i Ciencies de
l'Educació. De moment ja hi ha onze
persones inscrites.

Arthur Terry

Arthur Terry, professor ernerit de la
Universitat d'Essex, ha estat durant
dues setmanes a la Facultar de Traduc-
ció com a professor visitant, on ha irn-
partit l' assignatura de lliure elecció
«Tradició de la traducció literaria a
gran Bretanya» ..

campus

Conveni de practiques

L'Escola d'Infermeria ha iniciat rela-
cions amb l'Hospital General de Gi-
rona i amb la Clínica Quirón de Bar-
celona, per establir un conveni de
practiques de cara al curs vinent.

Doblatge

El dia 30 de novembre va tenir lloc a
la Facultar de Traducció la conferen-
cia «Doblatge: el traductor i l'actriu»,
a carrec de Caries Serra, traductor de
doblatge, i de Margarida Gual, actriu
de doblatge.

Novetats editorials

Durant el mes passat Eumo Editorial
va publicar els llibres següents: Ma-
nual d'estil, de Josep M. Mestres, Joan
Costa, Mireia Olivé i Ricard Fité;
Claus per a l'exit: indícadors de rendi-
ment per a bibliotl:ques públiques a la
col-Iecció «Materials per a la bibliote-
ca pública»; L'avaluació de tarea de
música, de M. Antonia Pujol i Subid,
a la col-lecció «Didactiques i cornple-
mcnts»; i per últirn, L'ensenyament de
la tecnología a l'Eso, de Jordi Font
Agusti, a la col-lecció- Didactiques i
cornplements».
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Infermeria i qualitat de vida

La Sra. Anna Bonafont, directora de
l'Escola d'Infermeria, participa en la
comissió científica creada per treballar
e! «Projecte d'infermeria i qualitat de
Vida», de! Col-legi Oficial de Diplo-
mats en Infermeria de Barce!ona i
l'Escola Universitaria d'Infermeria de
Manresa. El projecte és subvencionat
pel Servei Catala de la Salut.

Visita de la UPC

El dia 27 de novembre e! Vice-rector
de la UPC, e! Dr. Lluís Jofre, i e! De-
legat Universitari, Dr. Pere Botella,
van fer una visita a I'Escola Polirecnica
d'Osona. L'objectiu de la visita era
reunir-se amb e!s caps d' estudis i caps
de departarnent per a un intercanvi
d' impressions.

campus

Visita a Manlleu ral va presentar e! projecte universi-
tari. Per la seva banda, e! Consell va
donar tot e! seu suport a la iniciativa i
va manifestar la voluntat que e! pro-
jecte universitari tingui l' abast co-
marcal i que Manlleu, com a segona
població important de la comarca,
no en quedi al marge.

El dia 22 de novembre la Direcció
General deis EUV va fer una visita a
I'Ajuntament de Manlleu per mante-
nir una sessió informativa amb e!
Consell Econórnic i Social de la vila.
En aquesta sessió, la Direcció Gene-

Aquesta és la qüestió

La Secretaria General deis EUV us pro posa ...

Quines llengües es poden estudiar a l'Aula d'Autoaprenentatge?

Nom i Cognoms .

Carrera Curs .

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


