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Sant Jordi

mes tarnbé ha configurat

Marqueting i qualitat

un pro-

grama d' actes, pero en llengua esCom cada any, e! Servei d'Estudiants

organitza

un

d' activitats culturals

programa

i esportives.

trangera. El dia 15 d' abril a les 7
de la tarda, hi haurá teatre en
francés

a cárrec de! grup de teatre

d'Analisis

Flamerich,
i Mercat

de l'Escola

sat en marxa els concursos de foto-

Lleida, que representara
robra
«Loufoques»: i e! dia 22, a la rna-

ciara la conferencia

per a la revista «Laarnoral» i un

teixa hora, la companyia

la

certamen

Theatre

i de portades

literari de contes i poe-

Company,

de

di a, Miquel

Des de fa unes setmanes s'han pografia, de logotips

Oficial d'Idiomes

El dia 17 d' abril, a les 12 de! mig-

English

representara

d'Estudis de Planificació,

qualitat»

a

l'Aula

Aquest acte és organizat

en angles «Adolescence

pants han de lliurar els originals,

Per a només els estudiants de l' es-

Organització

d'acord amb les bases que es tro-

cola, hi haura una festa e! dia 24 a

cola d'Empresarials.

ben als plafons informatius, abans
de! 15 d' abril, els de! concurs lite-

2/4 de 6 de la tarda; e! 25, Sean
Ellis fará una conferencia sobre

rari, i abans de! 17, la resta. Els

«South-Africa

premis es faran públics e! dia de

alumnes de Ir, 2n, 3r i 6e; al rna-

Sant Jordi i els guanyadors

teix temps

obtin-

que Conor

per

partaments

de

i

Magna.
pels de-

Comptabilitat

d'Empreses

i

de 1'Es-

ONCE

als

Gleeson

pronun-

«Marqueting

qualitat en els serveis: la mesura de

mes. Cal recordar que els partici-

Today»

of life»,

Director

de! Centre

Próximarnent,

els alumnes

de 2n

dran lots de llibres i premis sorpre-

parlara de «The press» als alumnes

curs d'Infermeria

sa. També hi haura la projecció
d'una pel-lícula en sessió de matí i

de 4t i 5e.
Per últim, e! dia 29 a les 7 de! ves-

tal-Iacions que la ONCE té a Sabadell, destinades a la rehabilita-

pre, tindra lloc la conferencia

ció

tarda i un concurs

de botifarra

que, com l'any passat, s'espera que

francés de Claude-Brigitte

tingui

nac, «Alsace».

un gran hit

pació. Durant

de partici-

en

Caree-

i

persones

reinserció

visitaran les ins-

social

amb deficiencies

de

rials.

tot e! dia hi haura

les finals de les cornpeticions esportives de furbol sala, basquer i
esquaix al Club Patí Vic, mentre
que al pati deis EUV un globus aerostátic fara diversos enlairaments.
A la tarda, tindra lloc la tradicional gimcana de cotxes organitzada
pels estudiants de Telecornunicacions. Lúltim deis actes previstos
és la Festa de Sant Jordi que se celebrara e! dia 25 a la Sala Que?

Activitats de I'Escola d'Idiomes
Paral-lelament

a les activitats

Servei d'Estudiants,

de!

l'Escola d'Idio-

Edita: Estudis Universitaris de Vic. C. de Miramarges, 4. Tel88612

les

senso-
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campus
Relleu al Servei
d'Estudiants

Cicle de conferencies
d'economia

El fins ara responsable del Servei d'Es-

L'Escola d'Empresarials ha organitzat

Ramoneda,

tudiants, Carles Grasses, deixa el seu

per als mesos d' abril i maig un cicle de

talvis de Catalunya i catedratic d'Eco-

carrec

quatre conferencies sobre «Econornies

nomia de I'Empresa de la Universitat
Autónoma de Barcelona. Totes les

en

mans

d'Eduard

TrioIa,

alumne de I'Escola d'Agronomia, que
fará el torn de tardes.

nacionals versus mundialització

torn d'Andreu Mas-Colell, catedrátic
d'Econornia de la Universitat Pompeu
Fabra; i cloura el cicle Antoni Serra i

eco-

president de Caixa d'Es-

nornica», per tal d' analitzar els nous

conferencies

escenaris i can vis en l' estat del benes-

Magna dels EUV.

tar. Hi participaran destacades figures
en el tema: el dia 11 d'abril a les 7 de
la tarda,
d'Historia

Ernest Lluch, catedratic
del Pensament Econórnic

de la Universitat de Barcelona, ericetara el cicle; el dia 16 a les 12 del migdi a, parlara Joan Tugores, catedratic
de Teoria Económica i Oega de la
Facultat

de Ciencies

Econorniques

i Empresarials de la Universitat de
Barcelona; el dia 2 de maig, sera el'

tindran

lloc a I'Aula

Parabolica
A finals del mes passat es va instal-lar
una antena parabolica Eutelsat a I'Aula d'Auroaprenentatge,

que perrnerra

de veure programes de televisió en diversos idiomes. O' altra banda, en
aquest~ darrers mesos, l'Aula ha incrementat considerablement

l'oferta de

fitxes i de material autocorrectiu

en

llengua alemanya.

«Jornades sobre escota rural»
Xerrades d'lnfermeria
Tal com anunciava
El dia 17, hi haurá una xerrada sobre
«Educació per a la salur i compliment
del medicament»,

a carrec de CarIes

Codina, farmaceutic, i d'Anna Puig,
Infermera de l'Hospital Clínic de Barcelona. L'acte s'inclou dins el programa de l' assignatura «Educació per a la

el Campus

de Vic, arnés

cial dels mestres. Les jornades, pensa-

nir professors d' aquests centres, de la

sitat de Lleida. Tarnbé hi van interve-

des de cara a la intervenció dels estu-

Universitat de Barcelona i de la Uni-

diants

de

versitat de Girona, així com mes tres

i d' experiencies, van

d' escoles rurals de diferents comar-

amb

comunicacions
congregar

unes

la

presentació

150 persones

en atenció

d'Inferrneria» té prevista una xerrada
sobre «Inferrneria i grups terapeutics»
en la qual intervindran
fessionals d'Infermeria

predomini d'estudiants

d'estudians de la UAB i de la Univer-

Salut», Per al 24 d' abril l' assignatura
de «Relacions humanes

de

marc, van realitzar-se les «[ornades
sobre escola rural>, en la formació ini-

diversos prode la Unitat

Diabetologica de l'Hospital Clínic de
Barcelona.

Pas de I'equador
El dia 21 de marc els alumnes de la
13a promoció d'Infermeria van celebrar el «pas de l'equador» amb un sopar-hall a l'Horel Ciutat de Vic. Hi
van assistir més d'un centenar de persones, entre alumnes i professors.

•

amb

ques de Catalunya.

campus
Cultura Catalana a Sant
Petersburg

Novetats Editorials

Premis Crítica Serra d'Or

Per a l'abril, que és el mes delllibre per
Els professors de la Facultat de Tra-

excel-lencia, Eumo Editorial

ens pre-

El dia 27 de rnarc va tenir lloc a l'Hotel
Paradís de Barcelona ellliurament dels

ducció i Interpretació

senta les novetats següents: Les aven-

premis «Crítica Serra d'Or 1996». En

i Ramon Pinyol van ser convidats a les

tures d'en Pau i la Laia, n. 4, 5 i 6;

aquesta edició va ser guardonat

«1 Jornades de Cultura Catalana» que

Aprenguema!legirlapublicitat.de
Quilo
Martínez,
a la col-lecció

Torrents,

«Didactiques i Complements»: Jaume
Balmes. Els fonaments nacionals d'una

bre Verdaguer: estudis i aproximacions.
D' altra banda, el premi de recerca va

tat d' aquesta ciutat, amb el patrocini

política catalica, de Josep M. Fradera,
a la col-Iecció «Referencies»: El disseny

I'Escola d'Empresarials,

de la Generalitat

catalans i eldomini napoleonic.

Manuel Llanas

van tenir lloc a Sant Petersburg, de l' 1
al 7 d'abril. Aquestes Jornades han estat organitzades

per la Fundació Cer-

vantes de Sant Petersburg i la universide Catalunya

i I'am-

de !libres del passat, del present i, tal ve-

baixada espanyola a Moscou.

El Dr.

gada, del fo tu r. La petjada d'Aldo Manuzio, d'Enric Satué, a la col-lecció

Llanas hi va presentar una ponencia
sobre Cervantes i Catalunya i el Dr.
Pinyol una altra sobre Les traduccions

«Documents»: Problemes resolts de matemática jinancera, de Xavier Vicente,

al catalá d'autors russos entre 1883 i

a la col-lecció «Itinerari

1938.

rials»: Renaixement

Infants amb cáncer

d'Empresa-

a la carta, a cura

Ricard

Director General dels EUV,

amb el premi d' estudis literaris, pellli-

ser per a Maties Ramisa, professor de

«I

pel llibre Els

premi a la promoció de
la salut-

L'Escola d'lnfermeria

d'Osona ha ins-

tituit el «1premi a la promoció de la sa-

d'Eulália Duran i Josep Solervicens a

lur», al qual poden optar tots els alum-

la col-lecció

nes matriculats

«Escolis»,

amb el Departament

en coedició

a I'Escola. El premi,

de Filologia Ca-

que té per objectiu estimular els estu-

talana, secció Literatura, de la Universitat de Barcelona; De l'estimul a la
ciencia, de W. V. Quine, a la col-lecció

diants en la investigació de la promoció de la salut pública, esta dotat amb

20 de rnarc es va dur a terme la taula

«Biblioteca

lliurar abans del dia 28 d' abril a la se-

rodona «Els infants amb cáncer. Entre

sament Contemporani;

l'hospital, la família i l' escola». Es trae-

darrer número

tava de veure les implicacions de la
malaltia en els ambits educatius, so-

d'Arqueologia i Ciencia.

En una col-Iaboració entre I'Escola de
Mestres i l'Escola d'lnfermeria,

el dia

Universitaria»,

serie Pen-

i per últim, el

de Cota Zero. Revista

tra hospitalaria

Clemente,

i la resolució del

la mes-

Maria Urmeneta, i la

mare i representant

cretaria d'lnfermeria

jurat es fara pública el dia 10 de maigo

«Aplicacions del
processament d'Imatges

cials i sanitaris. Hi van intervenir la infermera Asunción

150.000 pessetes. EIs treballs s'han de

d'AFANOC

Durant aquest mes tindran lloc les
dues últimes conferencies del cicle

(As-

sociació de familiars de nens afectats
de cáncer) Adelaida Fisas. D'aquesta
manera es donava a coneixer un treball
poc conegut dins del magisteri com és
fer de mestra als hospitals.

«Aplicacions del processament
Enric Satué
El disseny de lIibres
del passat, del present ¡,
tal vega da, del futur
La petjada

d'AJdo

Prbleg d'Ot1ol Doblou

Manuzio

ges», organitzat per I'Escola Politecniea, que ha tingut per objectiu presentar
les
principals
tecniques
aplicacions del procés digital de les
imatges. El dia 18 d' abril, Dornenec
Ros, del Departarnent

Dret penal

d'irnat-

de Física Medí-

ca de la Universitat de Barcelona, proEl proper

nunciara

17 d' abril, el Magistrat

Barcelona,

Sr. Gerard

Thomas

dreu, vindra als EUV a pronunciar

An-

mitjana,

la

pel Deparrament

de Dret

del Deparrament

Aplicada i Electrónica

conferencia «Tribunal del jurar», convidat

la conferencia

«Processa-

ment d'irnatges en medicina nuclear»;
mentre que el dia 25, ho fará S. Vall-

President de l'Audiencia Provincial de

de Física

de la Universi-

tat de Barcelona, que presentara el te-

de
Eumo

EditOrial

ma «Processarnent optic».

I'Escola d'Empresarials.

al

campus
Traduccions
clnematográñques

banda, la també estudiant de tercer
curs Cláudia Malet ha rraduít aquesta

lloy», a Pranca, dins el programa d'intercanvis amb l' escola de Beauvais.

mateixa pel-lícula del catala al castella.

Eumo Grafic

Aquest mes de mars; s'ha estrenar a
Barcelona

la versió catalana

Practiques a Fran(:a

de la

Des de principis de mes, Franco Bo-

pel-Iícula Le Passager Clandestin, tra-

naventura, un estudiant de tercer curs

duída per l' estudiant de tercer curs de

Marta Fuentes i Anna Aguilera, estu-

de Disseny grafic de I'Escola Schule

la Facultat de Traducció Marc Núñez
de Prado. El guió original, d'André

diants de tercer curs d'Infermeria, realitzaran un període de practiques de

für Gestaltung de Zürich HFG, és a
Vic per realitzar un període de prácti-

Grall i Pierre Javaux, es basa en una
obra de Georges Simenon. D' altra

quinze dies a l'Hospital de Rehabilita-

ques al taller de disseny Eumo Grafic,
on s'estará fins al mes de julio!.

.ció i Readaptació Funcional «Le Be-

A g e n d
EUV

Q

• Dia 16: Conferencia de Joan T ugores.

Teatre Atlántlda

Aula Magna, a les 12 del migdia.
• Dia 15: Teatre: «Loufoques». Grup de

Teatre

teatre de l'Escola Oficial d'ldiomes de

Cicle de conferencies

L1eida. Aula Magna, a les 7 de la tarda.

••Aplicacions del processament

• Dia 17: Conferencia

«Marqueting

qualitat».

Flamerich.

Miquel

Aula

Magna, a les 12 del migdia.

Gerard

Thomas

Andreu.

Aula

Magna, a les 7 de la tarda.
• Dia 22: Teatre: «Adolcsccnce

• Dia 25: «Processamcnr

al Club

de globus al pati

deis EUV, projecció d'una pel-Iicula a

Conferencies a l'Escola d'ldiomes

• Dia 16: «Beforc the-rain». Micho Manchewsti (Gran Bretanya, 1994). 22h.

idea de la gran Xina. Xina, Hong Kong
tarda.
• Dia 25:!<Universitaten
més per

tarda. Organitza: Servei d'Estudiants.

d'ldiomes).

• Dia 25: Festa de Sanr jordi, Sala Que?

Cicle de conferencies

mundialització económica"

und Studcnten

Erik Xirinach

a estudiants

de

(no-

l'Escola

A les 7 de la tarda.

• Dia 25: «Sourh-Africa
l'Escola dIdiomcs).

••Economies nacional s versus

A 2/4 de 7 de la

tarda.

(alurnnes de 4t i 5e de l'Escola d'ldiomes). 7 vespre.

• Dia 18: «El imperio de la pasión». Nagisa Oshima (1978). Ccnrcnari del cinema.22h.
• Dia 25: «El matrimoni de Maria
Braun». Raner Werner Fassbinder
(1978). Ccntenari del cinema. 22h.

roday». Sean

• Dia 25: «The Press». Conor Gleeson
L1uch.

Filmoteca

i Taiwan». Jordi Palou. A les 6 de la

6 de la tarda; gimcana de cotxes a la

Aula Magna, a les 7 de la tarda

Cine-Club
• Dia 9: «Cyclo». Tran Anh Hung (Franc;:a-Vietnam,1995).22h.

in Deurschland».

d'Ernest

Dr. S.

óptic».

Vallmitjana. Aula Magna, a les 7 de la

l'Aula Magna a les 12 del migdia i a les

• Dia 11: Conferencia

• Dia 20: «Revolta de bruixes», de Josep
M. Benet i jorner. Direcció: Lurdes
Barba. 18.30h.

• Dia 23: «La política exterior xinesa: la

• Dia 23: Sant Jordi: Concurs de BotiPatí Vic, enlairament

en

of lifc».

magna, a les 7 de la tarda.

esporrius

d'imatges

medicina nuclear». Dr. Domenec Ros.

tarda.

Grup English Theatre Company. Aula

farra, campionats

• Dia 18: «Processamenr

Aula Magna, a les 7 de la tarda.

• Dia 17: Conferencia «Tribunal del jurat».

d'Irnatges-

i

en els serveis: la mesura de la

qualirat

• Dia 14: «Sa varietat en sa locura», de diversos autors anonims. Projecte Alcover. 18.30h.
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