Antoni Caparrós visita
els EUV
El dia 9 de gener, el rector de la
Universitat

de Barcelona, Dr. An-

toni Caparr6s, va visitar per primer cop els Estudis Universitaris
de Vic des que va ser elegit en el
cárrec,

La visita del rector va con-

sistir en una recepció a l'Ajuntament, on va mantenir

una entre-

necessitats

del campus.

Aquestes

cés de reconversió del catáleg existent i la instal-lació

són les actuacions previstes:

dels programes

de gestió necessaris en el servidor

Xarxa informatica
Durant les vacances de Nadal s'ha

de la xarxa. Aquestes operacions es
faran al mateix temps i durant el

portat a terme la instal-lació

període d' examens.

del ea-

blatge per a la xarxa d'inforrnatica
local dels EUV. Aquest cablatge

Internet

consisteix

La Universitat Politecnica de Cata-

en

la col-locació

de

trams de fibra óptica que uneixen

lunya ha donat l'aprovació

els edificis del campus

que els EUV

de Mira-

puguin

per tal

connectar

vista amb 1'alcalde de Vic i Presi-

marges, a més de cable telefonic

amb la xarxa Internet a través del

dent de la Fundació Universitaria

per a fer la distribució de dades
dins dels edificis. També s'ha co-

seu node. Entre les moltes opcions

del soft en

que existeixen, la connexió via
UPC ha resultat la més interessant,

per en-

1'ordinador que ha de fer de servi-

ja que dóna entrada directa a l'ane-

trevistar-se amb la degana i el cap

dor de la xarxa. Es tracta d'un HP

lla científica,

d'estudis, ja que aquesta és 1'última

Netserver Pentium amb un diskar-

uneix les universitats catalanes. En

carrera adscrita a la Universtat de
Barcelona. Una reunió amb els di-

ray de 4 Gigabytes.

aquests moments

Informatització de la biblioteca

municacions de la UPC esta fent
l' estudi del material necessari per a

Balmes, Sr. Jacint Codina. Seguidament va visitar la Facultat de
Traducció

i Interpretació,

menear la instal-lació

rectors i cap s d' estudis de tots els

que és la xarxa que
el servei de co-

centres adscrits a la UB, i una altra
amb els membres del Patronat de

A principis de febrer cornencaran

fer la connexió, tant a nivell de ma-

les tasques d'informatització

quines, com de programes

la Fundació Universitaria

biblioteca, que comportara un pro-

Balmes,

de la

i línies

telefoniq ues.

van completar 1'agenda de la visita.
En aquesta última reunió, els
membres del Patronat van acordar
l'adscripció
de la llicenciatura
d'Administració i Direcció d'Empreses per al curs vinent.

Informatització deis
EUV
CI>

e
CI>

CJ

Una de les novetats més importants
que arriben amb el nou any és la inforrnatització

dels EUV, que pre-

veu la incorporació

d'uns sisternes

inforrnátics més adients a les noves
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campus
Cloenda de l' Any del
«5egle Romántlc»

quedar en segona posició; i I'equip
«Tokamelosgüevoh», format per Laura Orts, Ivan Palau i Carlos Valverde,

Antoni 1ort, doctor en

El dia 14 de desembre es va celebrar

va quedar tercer. Després del lliura-

El passat 12 de desembre, el professor i

l' acte de cloenda de l'Any del «Segle

ment de premis, hi va haver una con-

Director de l'Escola Universitaria de

Rornántic» al Palau de la Generalitat.

ferencia del Sr. Pere Viñolas, sots-di-

Mestres «Balmes», Antoni Tort i Bar-

El Dr. Joaquim Molas, Catedratic de

rector de la Borsa de Barcelona

i

dolet, va assolir el grau de Doctor en

Literatura Catalana de la UB, va fer un
parlament valoratiu de totes les inicia-

president de l'Instirut d'Analistes Fi-

Pedagogia per la Universitat de Barcelona. La seva tesi «La representació so-

nancers.

tives acaderniques, culturals i socials
sorgides arreu del país durant l' any

Pedagogía

cial de l' educació escolar en els mitjans

«Rosa 5ensat)) 1995

1995. El Dr. Jordi Nadal, catedrátic

de comunicació»,

dirigida

pel Ca-

tedratic Jaume Trilla, va rebre la qualificació d' «Apte. Cum Laude», per una-

de la UB, va

La professora de I'Escola de Mestres,

pronunciar la conferencia «Sornni i re-

Núria Frane, responsable de l'assigna-

nimitat

alitat de la industralització catalana».

tura «Desenvolupament psicomotor. i

Llorenc Gomis, Salvador Giner, Miquel Martínez, Joan Manuel Tresse-

dHistória

Económica

que codirigeix i imparteix sessions al
Curs de Postgrau de Psicomotricitat,

del

tribunal

format

per

rras iJosep M. Puig.

ha estat finalista del premi «Rosa Sensat 1995», amb el treball titulat «Cos
en moviment, cos en relació: nivells
d' organització psicomotriu».

El President de la
Generalitat als EUV
El dia 13 de gener, el President de la
Generalitat de Catalunya, M. Hble.
Sr. Jordi Pujol, sera als Estudis Uni-

Concurs de borsa de
l'Escola d'Empresarials
El 14 de desembre va tenir lloc a I'Aula
Magna dels EUV ellliurament

de pre-

mis del Concurs de Borsa que, com ca-

versi taris de Vic per inaugurar l' edifici
D, destinat a acollir I'Escola d'Agronomia. Esta previst que durant la visitia, el President es reuneixi amb el Patronat de la Fundació

Universitaria

Balmes.

Postgrau d'Economia i
Empresa
El dia 8 de gener va tenir lloc la pre-

da any, ha estat organitzat per I'Escola

sentació oficial del Diploma de post-

Cultura religiosa

grau en economia i empresa, organitzat per I'Escola d'Empresarials dels

que, Juan Paniagua, Diego Ruiz i Jau-

El Departament de Ciencies i Ciencies

EUV i la Universitat de Barcelona. El

d'Empresarials.

L'equip

guanyador,

«Mei Ming», format per David Jarme Vegas, va ser premiat amb una

Socials de l'Escola de Mestres esta

acció fora de circulació de La Maqui-

duent a terme un curs de cultura reli-

diploma, que va adrecat a qualsevol
persona amb títol universitari, esta di-

nista Terrestre. L'equip va aconseguir

giosa, per tal d' orientar els mes tres que

vidit en cinc moduls: analisi de con-

la pirmera posició gracies a la inversió

vulguin integrar aquesta temática en el

juntura

de 10 milions de pessetes de capital

marc del currículum de Ciencies So-

finances, fiscalitat, economia de l' em-

fictici en un valor altament especula-

cials de l'Ensenyament

presa i practica

tiu, la paperera cantábrica

Esniace,

curs compta amb una considerable as-

que els aporta plusvalues per valor de

sistencia i forma part del Pla d'Activi-

partirá fins al dia 4 de juliol de 1996.

2.053.000

pessetes. L'equip «Al Sac

tats de Formació Permanent de Zona

Les classes es fan els dimarts, dimecres

Inversions», format per Joan Comillas, Xevi Escalera i Ramon Puig, va

que cada any es realitza a la comarca

i dijous, a la Casa Bojons, de 7 a 10 del

d'Osona.

vespre.

Primario El

económica,

comptabilitat

integrada.

i

El curs

tindrá una durada de 222 hores i s'im-

campus
Presentació delllibre de
Maties Ramisa

El Salvador

tics (nou ordinador,

CD-Roms),

au-

diovisuals, llibres o a través de noves

El dia 22 de desembre va presentar-se al

El dia 9 de gener un grup d' estudiants
de l'Escola de Mestres va marxar cap a

fitxes autocorrectives d' angles, catala
francés i alemany. El nombre d' as-

Casino de Vic l'últim llibre de Maties

El Salvador, per a realitzar-hi un perío-

sistencies

corresponents

als mesos

Ramisa, Els catalans i el domini napoleo-

de de practiques. Des de l'any passat

d' octubre i novembre de l' any passat,

nic, editat per Publicacions de l'Abadia

l'Escola de Mestres té establert un con-

van representar un augment del 25%

de Montserrat. L acte va ser organitzat

veni de cooperació amb les autoritats

pel Centre d'Estudis Socials d'Osona i

acaderniques de la zona de San Miguel.

respecte dels mateixos mesos de l' any
anterior.

la presentació va anar a cartee de Merce
ArgemÍ, Vicenc Pasqual i Josep Benet,
director del Centre d'Historia
ternporánia de Barcelona.

Aula d'autoaprenentatge

Bestudiari

ConEl dia 1 de desembre, Assumpta Fargas i Teresa Puntí, responsable i asses-

Centres de Traducció i
Interpretació

aprenentatge dels EUV, van assistir a la

Les doctores Martha Tennent i Maria

II Trobada de centres d' autoaprenentatge de catalá, organitzada pel gabinet

sora de l'area de caralá de l' aula d' auro-

Conzález, de la Facultat de Traducció,

de Didáctica del Servei d'Assessora-

han assistit a la «II Conferencia

de

ment Lingüístic de la Direcció Gene-

Centros y Departamentos Unviersitarios de Traducción e Interpretación del
Estado Español», celebrada del l O al13

ral de Política Lingüística. Hi van participar centres universitaris i també

de gener a la Universitat de Granada.
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centres de fora d' aquest ambir, sobretot d'educació secundaria, on aquest
sistema d' aprenentatge es perfila com

Novetats editorials

a complement ideal per a portar a terme els ensenyaments

Durant el mes de desembre l'editorial
Eumo ha publicat Escrits polítics del s.
XVII. Tom. 11. Secrets Públics, de Gaspar Sala i altres textos, a cura d'Eva Serra, a la col-lecció «[aume Caresmar».

de la reforma

educativa.
Durant la trobada, Margarida Massot
i Francesc Ferran van pronunciar la
conferencia L'autoaprenetatge en l'aprenent adult . També hi va haver una presentació de les darreres experiencies,

QuE

de la Universitat Pompeu Fabra.
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Lexit d' aquestes trobades ja va fer
plantejar

l' any passat l' organització

d'una trobada conjunta, per al desembre del 1996, amb centres d' autoaprenetatge de llengües estrangeres amb la
finalitat de posar en comú experiencies
i, a la vegada, potenciar i coordinar les
iniciatives de treball que puguin apareixer,
Precisament

en aquesta línia, l'Aula

d'Autoaprenentage
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una de les quals va ser la del Servei
d'Auroformació en Llengua Catalana

dels EUV esta in-

tensificant els seus recursos, ja sigui a
través de nous equipaments informa-
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campus
Teatre

Visita del Director
General d'Universitats
El Director

General

d'Universitats,

Dr. Josep Font Cierco, va visitar els

Les professores de la Facultat, Maria
Gonillez i Eva Espasa, van realitzar
conjutament

amb els alumnes de Tra-

Conferencia sobre
traducció
El dia 13 de desembre va tenir lloc a la
Facultat de Traducció i Interpretació

EUV el dia 19 de desembre. El motiu

ducció Literaria de 3r curs, una sortida

una

de la visita era mantenir una sessió de
treball amb la Direcció General dels

al teatre. L'obra que van anar a veure

Techniques as motivated choices», a
carrec del Dr. Ian Mason, professor de

EUV per tractar temes referits a la possible arnpliació d' estudis amb noves

Dickens, representada per la Cornpanyia «Club Helena» de Barcelona.

fou

David Copperfield, de Charles

conferencia

sobre

«Translation

la Universitat de Heriot-Watt

d'Edirn-

burgo

adscripcions.

Londres
La Secretaria General dels EUV us proposa ...
Una quinzena

d'alumnes

de l'Escola

de Mestres, de les especialitats de Llengua Estrangera i d'Educació Infantil,
van ser dues setrnanes a Londres, dins
el programa d'intercanvi

Quants caps d' estudi hi ha als Estudis Universitaris

de Vid

Nom iCognoms

.

establert en-

tre l'Escola i el Goldsmith's

College.

L'estada va constar de visites a diverses
escoles de la capital británica i de l'as-

Carrera

Curs

.

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

sistencia a conferencies i xerrades.

Agenda
EUV

Teatre Atlántlda

Aula d'extensió Universitaria
per a la gent gran

• Dia 13: «L'hosralera»,
de Carlo
Goldoni. Direcció: Sergi Belbel.
22h .
• Dia 21: «La festa del blat», d'Ángel Guimerá. Centre Dramátic de
la Generalitat.
Direcció: Joan
Castells. 18,30 h .
• Dia 27: «Treball d'amor perdut»,
de William Shakespeare. Direcció: Ferran Madico. 22 h.

• Dia 17: Historia. «Catalunya, segle XVIII, d'estat a provincia», a
cárrec del Dr. Joaquim Albareda,
historiador i professor de la Universitat de Girona .
• Dia 24: Ciencia. «L'origen de la
vida», a cárrec del Sr. Jordi Viver,
doctor en Ciencies Químiques i

• Dia 30: «Larnerica». Gianni Amelio (Italia, 1994). 22h .
Filmoteca

.Dia

18: (prirnitius catalans) Cide
del Cinema». 22h .
• Dia 25: «Metropolis». Dir.: Fritz
Lang. Cide «Centenari
del Cinema».22h .
«Centenari
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