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Obres

Des del mes de gener s'estan por-
tant a terme les obres de construc-
ció de l'edifici D, l'últim dels edi-
ficis que es construiran dins el re-
cinte de Miramarges. El nou
edifici, arnés d'ubicar les de-
pendencies de l'Escola d'Enginye-
ria Técnica d'Indústries Agráries i
Alirnenráries, dedicara la planta
baixa a engrandir la biblioteca, que
comunicara amb la que ja hi ha ac-
tualment. Per aquesta raó, i si el rit-
me de les obres no s'alenteix, la bi-
blioteca actual estará tancada del 6
al15 de juliol, per tal de poder fer el
trasllat a la part nova, mentre que a
finals d'agosr ja es podrá inaugurar
la biblioteca totalment renovada.
D'altra banda, durant els mesos de
juliol i agost hi ha previst el revesti-
ment de les facanes de l'edifici C i
E, que actualment són de ciment
armar i es rehabilitara la fusteria
d' algunes de les fines tres antigues
del pati interior dels EUV. Durant
el mes d' agost es duran a terme les
obres de climatització de les ofici-
nes de l' edifici A i es renovaran els
paviments interiors del campus.

Censura franquista

El dia 14 de febrer, a 2/4 de 5 de la
tarda, la Dra. M. Josepa Gallofré,
professora de la Facultar de Cien-
cies de la Informació de la Unvier-
sitat Autónoma de Barcelona, pro-
nunciara una conferencia sobre

«La censura franquista i les traduc-
cions», a l' aula 1 de la Facultar de
Traducció i Interpretació.

Traducció i
Interpretació

La Degana de la Facultar de Taduc-
ció i Inrerpretació, Dra. Martha
Tennent, juntament amb la Dra.
Maria Gonzalez, van assitir el pas-
sat mes de gener a la «Conferencia
de Centros y Departamentos Uni-
versitarios de Traducción e inter-
pretación del Estado Español».
D' altra banda, la professora Pilar
Godayol, que acaba d'obtenir el tí-

rol de traductora jurada, impartirá
un taller a les Jornades d'Angles or-
ganitzades per l'APAC (Associació
de Professors d'Angles de Catalu-
nya) sobre «Translation in langua-
ge teaching», en les quals tarnbé hi
participara la Dra. Maria González

amb una ponencia sobre «Dictio-
nary: How they work». Les joma-
des, que compten amb el suport de
l'Escola Oficial d'Idiomes de Bar-
celona i de la Universitat de Barce-
lona, se celebraran del 23 al 25 de
febrer.

Cota Zero

Acaba de sortir a la llum el número
deu de Cota Zero. Revista d'Arqueo-
logia i Ciencia, que enguany arriba
al dese any de publicació. El nou
Cota Zero inclou el dossier que
tracta el tema: «Habitar i habitació
a la protohistoria de la Mediterra-
nia Nord-Occidental». La presen-
tació del número, que anirá a carrec
de la Dra. N úria Rafel, professora a
la Universitat de Lleida, tindra lloc
el proper 17 de febrer a 2/4 de vuit
del vespre, a la seu del Col-legi
d'Arquitectes de Vic.
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Curs d'HACCP

EIs dies 23 i 24 de febrer, rindrá lloc als
EUV el «Curs d' análisis de riscos i
control de punrs crítics (HACCP).
Aplicació a la indústria carnia», orga-
nitzada per l'Escola Universitaria Po-
litecnica d'Osona, el Laborarori Tec-
nic Agroalimenrari i el Col-Iegi Oficial
d'Enginyers Tecnics Agrícoles de Ca-
talunya.

Londres

Uns quants alumnes de l'Escola de
Mestres han fet una estada de tretze
dies a la capital de la Gran Bretanya,
acompanyats per les professores Marta
Corominas, N úria Medina i Maica
Bernal. Lestada forma part d'un inrer-
canvi amb el Goldsmith's College, el
qual inrercanvi culminara amb una vi-
sita dels estudianrs anglesos pel mar~.

Metge d'empresa

El Dr. Miquel Ylla i Boré és, a partir
d'aquest mes de febrer, el metge d'ern-
presa de la Fundació Universitaria Bal-
mes. El Dr. Ylla atendrá les consultes
dels treballadors de la FUB els dime-
eres de 2/4 de 4 a 2/4 de 6 de la tarda,
al despatx de l'anriga secretaria de l'es-
cola Politecnica, a l' edifici B, a partir
de l' 1 de rnarc,

campus

Descomptes

Ser estudianr dels Estudis Universita-
ris de Vic té certs privilegis. Presenranr
el carnet d' estudianr a diversos establi-
rnents de Vic es pot gaudir d'irnpor-
tants rebaixes en molts serveis. EIs es-
tablimenrs que ofereixen descomptes
són: Cimnás NS, Perruqueria Dandy,
Perruqueria Bayor, Perruqueries Ce-
bado, Pep Gallifa Perruqueria i Siste-
ma Eduard Perruquers, entre d'altres,
Per arnés informació cal adrecar-se al
Servei d'Estudiants, on tarnbé es po-
den comprar les enrrades de Filmoteca
i Cine-club més bé de preu.

Saló de l'Ensenyament

Del 8 al 12 de mar~ tindra lloc a Bar-
celona la 6a edició del Saló de l'Ense-
nyamenr, que com cada any comprará
amb la presencia dels EUV. Una nove-
rat importanr és la nova ubicació del
Saló, al Palau de la Meral-lúrgia, dins
del mateix recinre firal de Montjuic.
Duranr els dies d'exposició, els EUV
oferiran informació variada de les car-
reres i activitats que es porten a terme,
a partir de tríptics i d'un vídeo infor-
matiu.

Integració

Tres professors de l'Escola d'Empresa-
rials, Ramon Vallbona, Jordi Feu i Jo-
an Caries Martori, han elaborat un es-
tudi per avaluar el nivell d'inregració
dels disrninuús psíquics en empreses
de la comarca d'Osona, per encarrec
de l'associació EINA de Sanr Tomas.
Aquest treball consta d'una base de da-
des, obtinguda a partir d'una enquesta
passada a rotes les empreses de la co-
marca, i d'unes conclusions, les quals
seran enrregades a EINA a finals de fe-
brer i es faran públiques més enda-
vanr.

Segle Romantic

Dels dies 2 al 4 de febrer va renir lloc a
Vilanova i la Geltrú el primer dels
quatre col-loquis que conformen el
programa de l'any «El Segle Rornan-
tic». El col-loqui, que va tractar el te-
ma del Romanricisme, va comptar
amb més d'un centenar d'inscrits,
Lacre inaugural el va presidir l'Hono-
rabie Conseller de Cultura, Sr. Joan
Guitart, el qual va felicitar la Societat
Verdaguer per haver estat la impulsora
de «El Segle Rornantic».

AFOPA

Segueixen amb rnolr bon ritrne les ac-
tivitats de l'Aula Universitaria per a la
Genr Gran dels Esrudis Universitaris
de Vic. Aquesta aula, que ja compta
amb 75 incrits, s'ha convertir en una
de les més importanrs de Catalunya.
(Trobareu les conferencies previstes
per al mes de febrer a l'Agenda).

Pilar Benejam

El passat 25 de gener la Dra. Pilar Be-
nejam, Geografa i Catedrática de
Didáctica de les Ciencies Socials de la
UAB, va pronunciar una conferencia
sobre «La geografia com a interpreta-
ció: la ciutat», dins el curs que organit-
za el Centre d'Esrudis Socials d'Osona
sota el títol de «Les ciencies socials,
avui.Tl».



Curs d'«Emprenedors))

Una quinzena de professors de l'Escola
d'Empresarials deis EUV irnparreix
classes al Curs d'Emprenedors, orga-
nitzat per la fundació CEDEL (Centro
de Estudios de Desarrollo Económico
Local), i subvencionat pel Fons Social
Europeu. Aquest curs, que té per fina-
lirat última motivar la creació de noves
empreses, va encaminat a preparar
persones que tenen projectes o inicia-
tives empresarials i que necessiten una
formació básica i concreta sobre
aquest món. El curs contempla tres
arees basiques de coneixement: gene-
ració d'idees, motivació i formació,
dins la qual es donen coneixements de
fiscalitar, comptabilitat, contractació
laboral, etc. Aquests cursos s'impartei-
xen simultániamenr a les diverses seus
de CEDEL, situades a Vilafranca, Gi-
rona, Lleida, Valls i Torelló.

Tallers de l'Escola
d'lnfermeria

Per al mes de mar" l'Escola d'Inferne-
ria ha organitzat un «Taller de trasllat
de pacients», dirigit a infermers/es, au-
xiliars de clínica o geriatrics, treballa-
dors familiars i cuidadors de malalts.
Aquest curs, que sera totalment prac-
tic i impartir pels fisiorerapeutes Mar-
ga Ullastre i Marc Vídal, té per objec-
tiu donar a coneixer recniques per a
modificar habits inadequats en el tras-
llat i maneig deis pacients, per tal
d' evitar trastorns físics tant al profes-
sional com al malalr.
D'altra banda, tarnbé es prepara un ta-
ller d' «Inrroducció a les Terapies Corn-
plernentaries», dirigit a infermers i
inferrneres, que té per objectiu apro-
fundir en algunes de les rerapies anti-
gues, naturals i no agressives que po-
den ésser útils tant en la practica
professional com a nivell personal. El
curs l'impartiran les professores de
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l'Escola d'Infermeria: Lourdes Albiac,
Anna Rovira, Eva Rovira i M. Cinta
Sadurní. Per a informació sobre ins-
cripcions, dies i horaris, cal adrecar-se
a la Secretaria General deis EUV.

El Salvador

Dos professors de l'Escola de Mestres,
Sebastiá Riera i Cinto Torrents, viat-
jaran el proper 16 de febrer a El Salva-
dor per fer un seguiment de les practi-
ques deis 6 alumnes que des del gener
es troben en aquest país. EIs dos pro-
fessors aprofiraran l'avinentesa per es-
tablir un conveni de col-laboració amb
la Universitar Estatal de El Salvador.

Novetats editorials

Aquestes són les novetats d'Eumo Edi-
torial aparegudes durant el mes de ge-
ner: La Vall de Torelló als seg/es XVI-
XVII. Una historia de paraires i ban-
dolers de Xavier Torres a la col-lecció

«LEnrorn»: Verdaguer. Estudis i aproxi-
macions de Ricard Torrents, a la col-
lecció «Estudis Verdaguerians»; el nú-
mero 1O de la revista Cota Zero i el
número 60 de la revista Reduccions.

Hicard Torrems

Verdaguer
Estudís i aproximacions

Bestudiari

VA t>c ~oLrr AHfO,
AI)(b DEL tv¡Q. s,~I
t>e lEC.iV~A ~~~'bA

- - -
No... Pfl\o (>I?Rb

MOI.TeS \-K>Rt~ ~ER
A~(tlBAR. A LA

~t ~(,I OT E eA

" (

~~- -



Borsa de Treball

L'Escola d'Empresarials esta gestio-
nant l' elaboració d' una borsa de tre-

ball per als Diplornats i per als alum-
nes de tercer curso Per aquesta raó s'ha
enviat a tots ells una carta explicativa
que conté una enquesta i una firxa es-
tandarditzada on es demana sobre els
coneixements i la formació deis estu-
diants. Aquesta informació servirá per
a crear una base de dades, que es po-
sara a disposició de les empreses d'O-
sona i deis voltants.

Campanya informativa

Ourant el mes de gener va cornencar la
campanya informativa als centres d' en-

EUV
-Oia 14: conferencia sobre «La

censura franquista i les traduc-
cions», a cárrec de la Dra. M. Jo-
sepa Gallofré. Aula 1 de la FAC-
TI, a 2/4 de 5 de la tarda.

- Oia 17: presentació del n. 10 de
«Cota Zero», a cárrec de la Dra.
Núria Rafe\. Lloc: Col-Iegi Ofi-
cial d'Arquitectes, P\' Bisbe ou-
ba, 2, a 2/4 de 8 del vespre.

CESO

- Oia 15 de febrer: «La problernáti-
ea Nord-Sud», a cárrec de Santia-
go Martínez Orozco, mestre, pe-, ,

campus

senyament secundari sobre les carreres
i activitats dels Estudis Universtiaris de
Vic. Aquesta campanya consta d'una

tramesa de material informatiu i de
programació de visites d' equips de pro-
fessors als centres que ho desitgin.

Aquesta és la qüestió

La Secretaria General deis EUV us proposa ...

De quin poeta osonenc es celebra, pel maig, el 150e aniversari del nai-

xement?

Nom i Cognoms .

Carrera Curs .

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

- Oia 1 de mar<;::«Coneixer els mit-
jans, servir-se' n», a cárrec de Joan
Manuel Tresserras.

Aula per a la Gent Gran

-Oia 15: Tema Historia de la Mú-
sica: «El Rornanticisme a través
de la música vocal», a cárrec del
Sr. Xavier Sola, advocat i músico

-Oia 22: Tema Literatura: «La vi-
da i l' obra de josep Albanell», es-
criptor del mes de febrero

-Oia 1 de mar<;::Tema Medicina i
Salut: «Depressions. Viure feli<¡:
és possible? La tristesa es pot cu-
rar», Dr. Joaquim Estrada.

Casino de Vic

- Oia 12. Cicle de teatre al Casino.
«El Quixot». Bambalina titelles.
18.30 h.

Cine Club Vic

-Oia 7. «Tan lejos, tan cerca»,
Wim Wenders .

-Oia 14. «Halfaouine», Ferid Bou-
ghedir.

- Oia 21. «Amateur», Hal Hartley.
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