
La Universitat de Vic s'acosta als estudiants
preuniversitaris amb activitats de tota mena

La Universitat de Vic es prepara per rebre els nous estu-
diants de cara als propers cursos. És per aquest motiu
que aquesta primavera ofereix un serie d'activitats desti-
nades als joves preuniversitaris, als centres on estudien o

als seus familiars, com la festa i concert de la UV que
tindrá lloc el 13 d'abril, el Premi de Recerca, la Jornada
de Portes Obertes amb un dinar familiar, la participació
al Saló de l'Ensenyament o un debat sobre la LOGSE.

Amb el Saló de l'Ensenyament, que
tindra lloc del 23 al 26 de marc al re-
cinte firal de Monrjuic, la Universitat
de Vic inicia un seguit d' acrivirats per
donar a coneixer les seves insral-la-
cions i la mateixa ciutat de Vic als es-
rudiants de Batxillerat de Catalunya.
El dia 13 d' abril tindra lloc la Festa i
Concert de la Universitat amb un
conjunt d'activirats lúdiques, actua-
cions musicals i expositors al recinte
universitari i, a les set de la tarda, un
concert del grup Azucarillo Kings a
la placa Major de Vic.
Durant la darrera quinzena de maig
rarnbé tindrá lloc a la Universitat el
lliurament dels Premis de Recerca per
a estudiants de Batxillerat que en-
guany s'han convocat per segona ve-
gada. Les arees són Humanitats,
Ciencies Socials, Ciencies Experi-
mentals, Tecnologia i Arts i consten
d'un premi de cent mil pessetes per
modalitat i la mateixa xifra a triar en
llibres del catáleg d'Eurno Editorial
per als centres dels guanyadors. El
termini maxim de presentació dels
treballs és el dia 13 d' abril.
El matí del dia 10 de juny hi haura
una Jornada de Portes Obertes amb
visites guiades pel conjunt de les ins-

El grup Azucarillo Kings actuara e1l3 d'abril a la placa Majar de Vic.

tal-lacions de la Universitat de Vic per
a totes aquelles persones interessades
a coneixer més bé el campus universi-
tari de Vic, les famílies dels estu-
diants, els amics i tota la ciutat.
Aquest mate ix dia hi haura un dinar
familiar al qual s'hi podrá apuntar
tothorn qui ho desitgi. A la tarda
l'Ajuntament de Vic posara guies ru-
rísrics a disposició de les famílies que

vulguin fer una visita guiada als punts
més interessants de la ciutat.
També s'ha organitzat un debat sobre
la implantació de la LOGSE amb par-
ticipació de professors de Batxillerat i
de la Universitat de Vic per debatre
els aspectes i els continguts més con-
trovertits de la Llei i analitzar com se
n'ha fet la implantació en els centres
del nostre entorno
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UNIVERSITAT DE VIC
Vi e, un model únic a Catalunya de ciutat-universitat

Vols estudiar en un ambient idoni?

Vols potenciar les teves aptituds i possibilitats?

Vols fer una carrera en un ambient acollidor i amigable?

Vols una universitat de tracte personal?

Vine a Vic.

Una uníversítat privada, laica,
oberta al món I sense ánlm
de lucre.

Compromesa amb el país í
amb la
Internaclonalttzació,

Amb una gestló eficient
enfocada al servel Integral de
l'estudlant,

Amb actives borses de trebatl,
practiques en empreses i
formacló específica d'lnserclé
laboral.

Amb una política de beques
que l'allunya de qualsevol
elitisme.

Una cíutat universitaria amb
referents europeus d'alta
qualitat.

Amb molt bones
comunlcacions
(a 45 mlnuts de Barcelona) i
residencies ben equipades.

l'ambient més adequat per a
I'estudi i la reladó directa amb
el professorat.

Facultat de CiE!Ocies Humanes, Traducció i Documentació Llicenciatura de Traducció i Interpretació. Diplomatura de Biblioteconomia i

Documentació. Facultat de Ciencies Jurídiques i Economiques Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses. Diplomatura de Ciéncies

Empresarials. Diplomatura de Turisme. Facultat d'Educació Llicenciatura de Psicopedagogia. Mestre. Especialitats: Educació Infantil, Educació

Primaria, Educació Especial, Llengua Estrangera i Educació Física*. Diplomatura d'Educació Social. Escola Universitaria de Ciencies de la

Salut Diplomatura d'lnfermeria. Diplomatura de Fisioterápia. Diplomatura de Terapia Ocupacional. Diplomatura de Nutrició Humana i

Dietetica. Escola Polltecnica Superior Llicenciatura de Ciencia i Tecnologia deis Aliments. Enginyeria d'Organització Industrial. Enginyeria

Técnica de Telecomunicació, especialitat de Sistemes de Telecomunicació. Enginyeria Técnica Agrícola, especialitat d'lndústries Agráries i

Alirnentárles. Enginyeria Técnica d'Inforrnátlca de Gestió. Enginyeria Técnica Industrial, especialitat d'Electrónica Industrial. BAlJ Escola de

Disseny (Centre Vinculat) Graduat Superior en Disseny. Mass Media, Escola Superior de Mitjans de Comunicacíó (Centre Vinculat) Graduat Superior

en Mitjans de Comunicació.

"En trámlt d'aprovació.
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Any Mundial de les Matematiques a la UV

Amb motiu de la dedaració del 2000
com a Any Mundial de les Maternáti-
ques, la Universitat de Vic acollira un
bon nombre d'acrivitats culturals i lú-

diques a l'enrorn de la Matemática
promogudes per una comissió de pto-
fessors de centres d' ensenyament se-
cundari i de la Universitat de Vic.
Entre al tres activitats es projectaran
pel-lícules de contingut marernátic
per a estudiants de Batxillerat i per al
públic en general. Hi haurá un con-
curs de problemes via Internet; els es-
tudiants de secundaria i batxillerat
que els resolguin podran participar en
una gimcana matemática que rindrá

lIoc a la Universitat de Vic i que anirá
seguida d'un dinar-pícnic al mateix
campus.
També s'ha iniciat el concurs de pro-
blemes Mates 2000 a través del biset-
manari El 9 Nou, i es dura a terme
una taula rodona sobre «l'Ensenya-
ment de la Matemática: del batxillerat
a la universitat».

Professors de la UV membres de la comissió organitzadora de les acrivirats de l'Any Mundial de les Ma-
remariques.

El dia 16 de rnarc la UV acollira les
Proves Cangur que la Societat Catala-
na de les Matemátiques organitza
anualment per als estudiants d'ESO.
Més endavant, els dies 5 i 6 de maig se
celebraran a la Facultat d'Educació de
la Universitat de Vic les «1 Jornades de
didáctica de la Matemática. adrecades
a ensenyants d'Educació Infantil, Pri-

mana i primer cide d'Ensenyarnent
Secundari per tal de corieixer el tracta-
ment que es fa de la Didáctica de la
Matemática i amb la voluntat de crear
un fórum d'intercornunicació entre
els diferets cides educatius. En el
marc de les Jornades hi haura una ex-
posició d' acudits marematics i con-
ferencies obertes.

Seleccionen un article del professor Pere Martí
per a un prestigiós Congrés Internacional

A fost OFDM-CDMA user demultiple-
xing architecture (Una arquitectura ra-
pida per «desrnultiplexar. senyals
OFDM - CDMA) és el títol de l'ar-
ticle que Pere MartÍ, professor de
l'Escola Politecnica Superior de la
Universitat de Vic, va presentar al
prestigios Institute of Electrical and
Electronics Engineers i que ha estat
seleccionat per ser lIegit en el Congrés
Internacional ICASSP 2000 «Confe-
rence of Acoustics, Speech and Signal
Processing» que tindrá lIoc a Istambul
(Turquia) del 5 al 9 de juny. L'artide
tarnbé apareixera publicat a la revista
del mateix Institut,

El professor Pere Martí és enginyer
superior en Telecomunicació, espe-
cialitat d'Electronica, i actualment
esta preparant la tesi doctoral sobre
processament del senyal aplicat a les
comunicacions a la Universitat Po-
litecnica de Catalunya.
L'article proposa una millora en el
disseny d'una part dels emissors i re-
ceptors que actualment s'estan estu-
diant com a candidats per a una nova
generació d'equips de comunicacions
rnobils. Aquests equips daltes presta-
cions indouen la possibilitat de trans-
missions d'imatges. De moment, els
estudis són encara a nivell teoric,

Iornades d'actualització
trlbutárla a la FCJE

La Facultar de Ciencies Jurídiques i
Econorniques, conjuntament amb
I'Associació Antoni Soler i Trias i
amb la col-laboració de la revista El
Fisco organitza unes jornades d' ac-
tualització tributária per a advocats,
economistes, gestors, assessors, con-
sultors fiscals, gerents i administra-
dors d'ernpreses, per tal de donar in-
formació actualitzada sobre la lIei
fiscal que perrneti preveure les conse-
qüencies de la gestió tributaria. La di-
recció de les Jornades és a cartee de
Tulio Rosembuj (UB), i M. Teresa
DivÍ (UB) i Miquel S. GenÍs (UV) en
són els coordinadors.



Noves Formes de pagament a la
Universitat de Vic

Per al curs 2000-2001 la UV ofereix
la possibilitat de pagar la matrícula a
través del sistema Financaestudis que
consisteix en un pagament inicial i
nou quotes mensuals. Per als estu-
diants que desitgin pagar la matrícula
en una única quota disposaran d'un
descompte global del 2'5%.
D'altra banda, tots els estudiants que
hagin obtingut un títol a la UV i que
vulguin obtenir una segona titulació
de primer o de segon cicle tindran un
descompte del 10% del preu de la
matrícula, tant si fan un pagament
únic com si s'acullen al sistema Fi-
nancaestudis.

A. Masferrer i L. Keim al Congrés
de Germanistes de Catalunya

Les professores de la UV, Lucrecia
Keim (Facultat de Ciencies Huma-
nes, Traducció i Documentació) i
Anna Masferrer (Escola d'Idiornes)
van participar els dies 10 i 11 de fe-
brer en el IV Congrés de l'Associació
de Germanistes de Catalunya que va
tenir !loc la Universitat Rovira i Vir-
gili de Tarragona. Keim va pronun-
ciar la conferencia «Verstandigung in
Deustch-Spanicschen Cespracher» i
Masferrer va parlar de com «Apren-
dre alemany de manera auto noma a
través d'Inrernet».

Un professor pelones imparteix
un curs d'estadísitca a la UV

Oleksandr Zaihraiev, professor de la
Universitat Nicholas Copernicus de
Torun (Polonia) va ser a mitjans de
febrer a la Universitat de Vic per im-
partir un curs de formació SPSS (pro-
grama estadísric) promogut pel FOR-
CEM en el marc del programa
Socrates. Zaihraiev és un destactar
especialista d' aquesta materia, doctor
en Matemátiques i col-laborador de
revistes cientlfiques de prestigi inter-
nacional.
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Els degans d'Educació demanen un títol propi de
Mestre per aconseguir en un futur la llicenciatura

Els degans de les Faculrars d'Educació duranr el Simposi celebrar a Girona.

Set degans de Facultats d'Educació
dels paises de parla catalana, entre els
quals hi havia el de Vic, Antoni Tort,
van arribar a la conclusió que per al
curs 2001-2002 cal un segon cicle de
Mestre de rírol propi de cada Universi-
tat per pressionar I'Adrninisrració amb
la finalitat d'aconseguir més endavant
el reconeixement de la lIicenciatura de
Mestre. Aquest va ser un dels punts
més destacats del «Simposi sobre la
formació inicial dels professionals de
l' educació- que va tenir lIoc a Girona
els dies 2, 3 i 4 de febrer. Al Simposi hi

van participar 180 inscrits, provinents
de Catalunya i també d'alrres cornuni-
tats auronornes, entre els quals van
presentar comunicació els professors
de la Facultat d'Educació Núria Simó,
Joan Soler i Isabel Carrillo.
La reivindicació dels mes tres de tenir
una titulació de lIicenciatura, i no di-
plomatura com fins ara, ja ve de lIuny.
No obstant, en aquest Simposi es van
posar les bases per actuar conjunta-
ment per tal que l'Administració pren-
gui consciencia de l'interes social i
educatiu de la reivindicació.

Dues infermeres de la UV obtenen una
beca del Fons d'lnvestigacions Sanltárles

Montserrat Faro, infermera i antro-
pologa i OIga Isern, tarnbé infermera,
i totes dues professores de la VV, han
obtingut una beca FIS (Fons d'Investi-
gacions Sanitaries).
La beca ha estat concedida al treball
«Assaig clínic sobre l' eficacia de la visi-
ta d'infermeria preoperatoria en la re-
cuperació del pacient quirúrgic» en el
qual consten com a investigadores, a
part de les dues professores de la VV,
Rita Pérez, psicóloga, i Emilia Chir-
veches, Raquel Carrera, Anna San-
chez, Fina Rossell i Margarita Oriol,

totes elles infermeres.
El FIS és un organisme de carácter pú-

blic emmarcat dins de l'Institur de Sa-
lut Carlos III (Ministeri de Sanitat i
Consum) i té com a finalitat fomentar
la investigació científica en disciplines
biornediques i de salur pública. A les
beques FIS hi opten cada any milers de
projectes que són seleccionats rigoro-
sament per la qualitat. El treball de les
dues professores de la VV ha rebut una
important dotació económica i comp-
ten amb dos anys de termini per desen-
vol upar-lo íntegrament.



OPINIÓ

La Universitat de Vic s'apropa ac-
tualment als 400 professionals, quasi
en la seva toralitar tirulars superiors,
raó per la qual és facil argumentar
que la UV s'esta convertint en un
deIs grans motors de l'economia oso-
nenca. Pero cerrarnenr, l'ocupació
generada és només un deIs múltiples
vessants positius que la Universitat
ofereix a la comarca. Podem afegir-
n'hi altres d'estricrament econornics
(per no entrar en les aportacions cul-
turals i de dinamització social) que
esdevenen motor en e! desenvolupa-
ment de l'ámbit geografic irnmediat.
Les aportacions de la U niversitar són
múltiples, si bé les possibilitats que
ofereix pe! que fa a la col-laboració
entre empresa i universitat en projec-
tes d'investigació, o el mareix irnpac-
te econórnic que la presencia d'un
nombre e!evat d'estudiancs té en
l'árnbit immobiliari, de!lleure, de la
restauració i de! cornerc en general
són dues de les conseqüencies que
una primera analisi por apuntar. És
per aixo i atesa la vocació sernipúbli-
ea de la UV que caldra verllar, des
deIs organismes públics que n'han
apadrinar e! projecte, per garantir-ne
e!futuro

Ramon Roig. Servei d'Estudis de la
Caixa de Catalunya. Extret de: L 'econo-
mia d'Osona; realitat i prespectiues de fo-
tur. Ponencia presentada al II Pla Es-
traregic Osona XXI.

[aume Cela dedica un llibre als
mestres de la UV

L'escripror i pedagog Jaume Cela ha
dedicat el seu darrer !libre Silenci al
cor, premi Abril 1999 d'Editors Asso-
ciats, a la promoció d'estudiants de
Magisteri de la Universitat de Vic
(1997 -2000) i a la promoció de mes-
tres 1999 de Blanquerna. La dedi-
catoria ve motivada pe! fet que
aquesrs estudiants van homenatjar
Jaume Cela nomenant-lo padrí de la
promoció.
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Xavier Mariscal i América Sánchez a
BAU, Escola de Disseny

BAU, Escola de Disseny, centre vin-
culat a la Universitat de Vic, va cele-
brar del 21 al 25 de febrer la Setmana
Cultural amb moltes activitats per als
estudiants i va comptar amb la
presencia destacada d'importants
personalitats com Xavier Mariscal,
América Sánchez o Josep Baga. La
inauguració va anar a carrec de Ri-
card Torrents, rector de la Uv.
La Setmana Cultural enllaca els dos
quadrimestres del curs i ofereix als es-
tudiants de BAU Ull'l visió completa i
actual del món de! disseny.

Entre al tres actes es van organirzar
itineraris per la ciutar de disseny gra-
fic, de moda i d'interiorisme, les tres
especialitats de BAU, Escola de Dis-
seny. Miquel Pérez, historiador de
l'Art i professor de la de la Facultar
d'Educació de la UV, va coordinar
una sessió de cineforum amb la pro-
jecció del film El cocinero, el ladrón,
su mujer i su amante, de Peter Gree-
naway.

Xavier Mariscal

La Setmana rarnbé va incloure una
taula rodona sobre les relacions entre
l' art i la tecnologia en col-laboració

amb I'Escola Fak d'Arr, i conferencies
d'Iñaki Alday, Xavi Monteys i Ra-
mon Castillo, amb temes tan diver-
sos com l'arquitectura, l'interiorisme
o la publicitat a les pagines web.

tres. Jornades unlversltáríes

La Facultat d'Educació de la UV or-
ganirza els dies 29 i 30 de mare;: les
primeres jornades universitaries «La
investigació com a procés de forma-
ció» adrecades a estudiants universi-
taris d' estudis vinculats a les Ciencies
de I'Educació. La finalitat és facilitar
als estudiants un espai de debat i re-
flexió a l' entorn de la invesrigació en
l'árnbir educatiu on puguin donar a
coneixer i compartir els seus projecres
de recerca de forma oberta i parti-
cipativa per complementar i enriquir
la seva formació i potenciar el conei-
xement i l'intercanvi interuniversitari
en relació a la recerca educativa.

VI Seminari de Gestió ambiental

La Institució Catalana d'Hisror ia Na-
tural i la Universitat de Vic organir-
zen, els dies 3, 4 i 5 de marc, al palau
Bojons, seu de la FCHTD, el semina-
ri «Planificació i gestió de les planes
interiors: El cas de la Plana de Vio)
amb l'objectiu de posar en comú la
realitat del medi natural i l' activitat
humana de la Plana per poder establir
les bases necessaries per a la recupera-
ció i la conservació del medi i el
desenvoluparnent sostenible de l' acti-
vitat humana. La presentació del se-
minari anira a carrec de David Serrar,
geoleg i director general de Recerca
de la Generalitat de Catalunya.
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Tornen les estudiants de Mestre que eren de practiques
a Guatemala

Per tercer any consecutiu estudiants de Vic treballen en escoles de Mazatenango.
Setze estudiantes de la Facultat d'Educació que han dut
a terme les practiques de tercer curs de Mestre a Mazate-

Estudiantes de les especialitats d'Edu-
cació Infantil, Educació Primaria, i
d'Educació Especial de la Facultat
d'Educació de la UV, que des de! 5 de
gener eren de practiques a Guatemala,
es van reincorporar e! 28 de febrer a la
Universitat de Vic satisfetes de l'expe-
riencia que e!s ha significat treballar en
escoles tan diferents. Durant l'estanca
van ser acollides a les cases deis mestres
de les escoles on treballaven.
Les practiques varen ser tutoritzades
pels professors Isabe! Carrillo i Jordi
Martí que també van coordinar tallers
de formació per a mes tres sobre Valors i
Desenvolupament en els quals es basa
e! projecte didacric de les estudiants.

nango han tornat a la Universitat de Vic contentes d'ha-
ver pogut dur a terme una experiencia tan enriquidora.

Estudiantes de la Facultar d'Educació amb nens de I'escola de San Pablo Jocopilas.

Pere Comet, medalla d'or i
bronze d'esquí als Paralímpics

Pere Comet, estudiant de segon curs de
Fisioterapia, ha guanyat dues medalles
als Jocs Paralímpics d'Anzere/Crans-
Montana (Suissa) celebrats de! 24 de
gener al 5 de febrer. Comet hi parti-
cipava com a guia de l'esquiador Eric
Villalon Fuentes, que pateix una de-
ficiencia visual d'un 90%.
Fa poc més d'un any que a Pere Comet
li van ptoposar d' entrar a formar part
de l'equip paralímpic Español-Once
fent de guia d'Eric Villalon. Ha estat
un exit molt destacable que, en tan poc
temps, hagin guanyat la medalla d' or
en la modalitat de Súper Gegant i la de
bronze en Descens en aquests úlrirns
Paralímpics.
Pere Comet esqui a des deis cinc anys, i
se sent molt satisfet de veure que la fei-
na que fa dóna tan bons resultats.

laamoral publica una
entrevista amb Quimi Portet

Els estudiants de la Universirat de Vic
tornen a publicar, després d'un paren-
tesi d'un any, la revista Laamoral amb
diversos articles, poemes i córnics.
Aquest número 19 indou una entrevis-
ta de dues pagines amb e! músic i com-
positor Quimi Portet en la qual es fa un
repas de la seva carrera com a líder de
diversos grups de rock en carala, com a
membre de El Último de la Fila i deis
seus darrers discos en solitario Laamoral
impulsa també entre els estudiants con-
cursos de poemes i de contes curts per
la diada de Sant jordi. EIs treballs gua-
nyadors es publicaran en e! segon nú-
mero anual de la revista. Laamoral és e!
portaveu de les inquietuds, les reivindi-
cacions, els interessos i les publicacions
deis estudiants i es distribueix entre ells
de forma gratu"ita.

l'Ajuntament de Ripoll i la UV
col-laboren en un curs

d'extensió universitaria

El dia 8 de febrer es va presentar a
I'Ajuntament de Ripoll e! curs «Elabo-
ració de paquets rurístics. El turisme al
Ripolles» que tindrá lIoc de l' 1 de marc;:
a l' 11 d' abril. El curs es realirzará a Ri-
poli i va destinat als professionals, em-
presaris i gestors de! sector turístic de la
comarca i a responsables d' oficines de
turisme, regidors i tecnics d' ajunta-
rnents o estudiants. Lobjectiu d'aquest
curs és donar les pautes i metodes per
aconseguir un desenvolupament ade-
quat, des de la planificació d'un espai
turístic fins a la creació de productes i
e!s seus processos d'interrnediació i co-
mercialització. El curs és fruit de la
col-laboració de la Facultat de Ciencies
Jurídiques i Economiques de la UV i
I'Ajuntament de Ripoll.



Vladimir Zaiats tradueix la seva
cinquena obra del rus a l'anglés

l.'American Marhernarical Society edi-
tara aquest any elllibre de Y.Y. Buldy-
gin i Yu.Y. Kozachenko Metric Cha-
racterisation o/ Random VariabLes and
Random Processes, en traducció a
l'angles del professor de I'EUP, Vladi-
mir Zaiats, que compta amb una tra-

jectoria important com a traductor de
llibres de Matemática del rus a l'angles

per a l'edirorial Kluwer. Zaiats és tarn-
bé autor, juntament amb M. Luz Ca-
lle i Rosa Presas, delllibre ProbabiLitat
i Estadística. Exercicis 1 publicat per
Eumo Editorial.

Nous horaris de conversa a
l'Aula d'Autoaprenentatge

Per al segon quadrimestre són:
Carala: dijous de 3 a 4h.
Angles: dilluns de 10 a 11h. i dime-
eres de 6 a 7h.
Frances: dimarts de 3 a 4h.
Alemany: dilluns de 4 a 5h.
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La trad ucció teatral a la FCHTD
IV Iornades de traducció a Vic

Carrell de les IV jornades de T raducció, disseny
de Toni Giró.

EIs dies 6 i 7 d' abril se celebraran a la
Faculrat de Ciencies Humanes, Tra-
ducció i Documentació de la Univer-
sitat de Vic les «IV Jornades traducció
a Vic: La traducció teatral». Amb
aquestes Jornades es vol compartir i
debatre la problemática específica de
la traducció teatral, el seu entorn pro-
fessional i el seu ensenyament com a
traducció especialitzada,
Amb moriu d'aquesres Jornades es re-
presentara l'obra Vagines, d'Eve Ens-
ler, al Tearre Atlantida de Vic i el di-
vendres dia 7 tindra lloc la lectura
dramatitzada de La intrusa, de M.
Maeterlink. Hi participaran, entre al-
tres, Feliu Formosa, Sergi Belbel,
Mario Gas, Tamzin Townsend, Gui-
llern-jordi Graells, Helena Buffery,
Joan Anguera i diversos professors de
la Facultar.

AMB EL CARNET UV POTS ANAR

AIV1UNT I AVALL
SENSE MONEDES A SOBRE

(és el millar per no perdre-les)

Recorda que el teu Carnet UV incorpora un moneder electrórnc Visa Cash que et
perrnet pagar sense monedes en molts !locs: la copisteria de la Universitat. les
cabmes tetetóruques, tots els estabhrnents amb el drstrntiu Visa Cash ... i 11I1sI tot els
autobuses urbans de Vic i els interurbans de l'ernpresa Saqalés. Arnés. als caixers
automatrcs de Caixa Catalunva pots carreqar al teu Carnet els abonarnents daquesta
empresa i aconsequir importants estalvis, lins i tot del 36%. Déu nhi do. no')

CAIXA CATALUNYA .donb...'9)(F



Eumo comenca i acaba el mes
amb presentacions

La novel-la Recorda en Barné, de l'es-

criptor i enginyer Joan M. Bigas,
publicada per Eumo Editorial, es va
presentar el dia 1 d'aquest mes a l'As-
sociació de Mestres Rosa Sensat. El
periodista científic Xavier Duran va
parlar de la relació entre ciencia i li-
teratura, el punt de partida de «Pro-
jecte Solaris», la col-Iecció que indou
aquest nou títol.

El dia 30 es presentara a I'Ajuntament
de Vic la no va col-lecció d'Eumo so-
bre feminisme, «Capsa de Pandora»
amb l'assistencia de la presidenta de
l'Institur Catalá de la Dona, Margari-
da Álvarez. «Capsa de Pandora» és
una iniciativa del Centre d'Estudis
Interdisciplinaris de la Dona de la UV
i d'Eumo, que s'estructura en dues se-
ries: assaig i luxe. El primer títol, En
essencia: feminisme, naturalesa i di-

ferencia, de Diana Fuss, traduit per

Universitat de Vic

• Dimarts 4 d'abril. «La cultura». Sr.
Jordi Vilajoana, conseller de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya.

• Dia ????? «Internacionalització de
l'Economia». Sr. Joaquim Triadú,
conseller de la Presidencia de la Ge-
neralitat de Catalunya

Museu de l'Art de la Pell

Conferencies

• Dia 7. «El moble francés», a cárrec
de Mónica Piera Miquel. Curs orga-
nitzat pels Amies deis Museus
d'Osona.

• Dia 14. «El moble catalá i espa-
n o]», a cárrec de Mónica Piera i
Miquel. Organitzat pels Amies deis
Museus d'Osona.

• Dia 24. «L'esquerra marxista i les
garanties democrátiques», conferen-
cia a cárrec de Felipe Martínez Mar-
zoa, catedrátic d'História de la Filo-

CAMPUS

Eva Espasa i Borras, va comptar amb
l'ajut de l'Institur Catala de la Dona.
Aquest mes sortirá el primer volum de
la serie de luxe, Ex-Libris. Confessions
d'una lectora, d'Anne Fadiman.

Eumo participa a Expodidáctlca

Del 23 al 26 de marc, Eumo Editorial
sera present al saló professional de
I'educació de Barcelona, Expodidacti-
ea, on presentara les seves novetats per
al curs 2000-2001.

Tres novetats editorials de
professors de la UV

Eumo publicara tres nous títols de la
col-Iecció «Itinerari d'Empresarials»,
tots de professors de la Facultat de
Ciencies Jurídiques i Econorniques de
la UV: La Borsa, de Merce Vidal, Ma-
nual de dret civil, de Miquel S. Genís,
i Costos empresarials. Casos práctics,
d'Elisabet Paxau i Anna Pérez.

A G E N D
sofia de la VB. Organitza Fórum de
Debats.

Exposicions

• Del 9 al 17 de mar~. 25e aniversari
del CElP Dr. Joaquim Salarieh. Sala
polivakent. Organitzada pel CElP
Dr. Joaquim Salarieh.

• Del 27 de mar~ al 14 d'abril. Forma-
ció i ocupació. Organitzada pel De-
partament de Benestar Social de
l'Ajuntament de Vic.

• Del 28 de mar~ al 14 d'abril. L'art
de la xuleta. Organitzada per la Re-
gidoria de Joventut de I'Ajuntament
de Vic.

Cine Club

• Dia 7. «Sonatine», de Takeshi Kita-
no (japó, 1993).

• Dial4. «Em die Sara», de Dolors
Payás (Catalunya, 1998).

• Dia 21. «Hoy empieza todo», de

Una altra novetat d'Eumo és Educar a
la secundaria, una obra que concreta
en 30 punts dau quin ha de ser l' espe-
rit de la reforma educativa a secunda-
ria. Elllibre ha estar coordinat pel pe-
dagog de la Universitat de Barcelona
Josep M. Puig.

Un [ove escriptor de Badalona
guanya el Concurs Narratives o

Dídac P. Lagarriga, un jove escriptor
afincar a Badalona, va guanyar el Con-
curs Narrarives O, convocar per Eumo
amb motiu del vinte aniversario El ju-
rar va acordar de concedir-li el primer
premi per l'obra [sic}, per considerar-
la fresca i agosarada. Al concurs s'hi
havien presentat 42 proposres.
El jurat també va recomanar la publi-
cació de l'obra Dedicat, de l' escriptor
Jaume Subirana i de Víctor Oliva, per
l' originalitat de la idea. EIs dos títols
sortiran publicats proximarnent.

ci

A
Bertrand Tavernier (Franca, 1998).

• Dia 28. «Perversiones de mujer», de
Susan Streitfeld (EVA-Alemanya,
1996)

Teatre Atlantida

• Dia 9. «Perita rnort», de David Pla-
na. A les a les 10 del vespre.

• Dia 11. «Cirano de Bergerac». Bam-
balina titelles, A les 10 del vespre.

• Dia 12 de mar~. «Ahrnosis 1, Ame-
nofis IV, Tutenkhamon», A les 7 de
la tarda.

• Dia 18. «La Presa», de Conor McP-
herson. A les 10 del vespre. >~
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