
al Saló de l'Ensenyament

El dia 8 de de mar<;:a les 12 del ma-
tí va tenir lloc la inauguració del
VIe Saló de I'Ensenyament. EIs
EUV, com en totes les edicions
passades, hi són presents per donar
informació de les carreres i les acti-

vitats que es poden realitzar en els
centres universitaris de Vic.
El saló, que enguany es celebra al
Palau de la Metal-Iúrgia dins el
recinte firal de Montjuic, estará
oberr fins al diumenge dia 12, de
10 del rnarí a 7 del vespre.

Cens 1991

El Departament de Matemática i
Informática de l'Escola d'Empre-
sarials posa a disposició dels estu-
diants i professors l' explotació del
cens de 1991, per seccions censals,
les dades del qual han estat dona-
des per l'Institut Nacional d'Es-
tadística de Catalunya. EIs inte-
ressats que vulguin consultar-lo
poden posar-se en contacte amb el
professor Joan-Carles Martori.

Seminari intern

Des de principi de curs s'esta por-
tant a terme, cada dimecres al matí,
un seminari intern organitzat pel

Deparrarnent de Matemática i In-
formática de l'Escola d'Ernpresa-
rials, en el qual s'exposen alguns te-
mes relacionats amb els cursos de

doctorat o tesis doctorals que duen
a terme els mateixos professors del
departamento EIs temes que es trae-

ten són basicarnent referents a la
Matemática, l'Estadística i la In-
forrnárica. Actualment hi col-labo-
ra el Sr. Rafael Madariaga, profes-
sor del Departament d'Economia,
el qual imparteix unes sessions so-
bre models econórnics.

Economia
internacional

El passat dia 1 de marc el Dr. Joan
Tugores, catedrátic de Teoria Eco-
nórnica i dega de la Facultat d'E-
conorniques de la Universirar de
Barcelona, va pronunciar una con-
ferencia sobre «Perspectives de I'E-
conomia Internacional». Lacte, que
va ser organitzat per l'Escola d'Ern-
presarials, va tenir una gran assite-

cia d' alumnes i d' ex-alumnes.

la jornada de
Traducció

El dia 9 de febrer va tenir lloc a la
Facultar de Traducció i Interpreta-
ció la la Jornada de Traducció,
organitzada per la Unitat Docent
de Traducció de la Facultar, que fou
dirigida per la Dra. Maria Gon-
zález, Es tracta d'una jornada
d'actualització pedagogica on es
dónen a coneixer les darreres in no-
vacions en el camp de la traducció i
s'adreca als professors de la Unitat

Docent de Traducció. La Unitat té
previst la realització de dues jorna-
des cada any.

Proposta d'associació

Una vintena d'ex-alurnnes de I'Es-
cola d'Empresarials que van ser
alumnes del DEGI es van trobar el ~

Saló de
l'Ensenyament
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passat 1 de mar<;:per tal de posar en
comú les seves vivencies. EIs ex-alum-
nes van manifestar la seva voluntat de
continuar en contacte, entre ells i amb
l'escola. La manera de fer-ho, de mo-
ment, és donar a coneixer la seva expe-
riencia europea als futurs aspirants del
DEGI.

Novetats editorials

Durant el mes de febrer han aparegut
les següents novetats d'Eumo Edito-
rial: Informática clássica, de Joaquim
Gabarró, a la col-lecció «Tecno-cien-
cia»; lnstruments musicals, de Joaquim
Maideu; i, Noves aproximacions a la
historia del pensament economic. d'Este-
ve Oroval (ed), a la col-lecció «Econo-
rrua Iempresa».

Eumo EdilOrial

Gestió pública avui

LEscola d'Empresarials ha organitzat
per a aquest mes de marc un cicle de
tres conferencies per tractar el tema de
la «Cestió Pública avui». La primera de
les conferencies tindra lloc el dia 16, i
anira a carrec del Dr. Joan Subirats, ea-
tedrátic de Ciencia Política de la UAB,
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el qual parlará sobre «Canvi i continuí-
tat en la Gestió Pública»; el dia 23, el Sr.
Joan Raventós, director general d'Ad-
ministració Local de la Generalitat,
parlara sobre «Consells Comarcals en
l'Administració Pública»; i per últim, el
dia 30, el Sr. Albert Serra, gerent de
l'area de Benestar Social de l'Ajunta-
ment de Barcelona, tractará «La funció
directiva a l'administració local: direc-
ció política i direcció gerenciak

Filologia

Diversos professors del Departament
de Filologia han participar en un se-
minari de formació, organitzat per la
Direcció General de Política Lingüís-
tica, el qual va tenir lloc els dies 25 i
26 de febrer a la Facultar de Filologia
de la Universitat de Barcelona.

Més O menys

Una vintena de mestres i professors de
maternátiques de la comarca d'Osona,
agrupats sota el nom de «Crup més o
rnenys», realitzen periodicament ses-
sions de treball a l'Escola de Mestres,
amb la supervisió de la professora M.
Antónia Canals. En el marc de les se-
ves activitats, el professor de l'Institut
de la Garriga, Sr. Carles Romero, va
impartir el mes passat una conferencia
sobre «Ensenyar matematiques a través
de la resolució de problernes».

Conferencies de la
Facultat

Per a aquest mes de marc hi ha previstes
dues conferencies a la Facultat de'Tra-
ducció i Interpretació. La primera
tindra lloc el dia 7, a 2/4 de 5 de la tar-
da, en la qual Marisa Presas, professora
de la Facultar de Traducció i Interpreta-
ció de la Universitat Autónoma de Bar-
celona, parlara sobre «Competencia
cultural i traducció». En la segona, que
tindrá lloc el dia 13 a la mateixa hora, el
Sr. Alan Duff, (Free Lance) parlará de
«Problerns common to all translators».

Pep Albanell

Lescripror del mes de febrer, Pep Al-
banell, va ser als EUV per donar una
conferencia a l'Aula Universitaria per
a la Gent Gran i també per mantenir
un intercanvi d'impressions amb les
professores de literatura infantil de
l'Escola de Mestres i amb un grup de
mestres d'Alcoi.

Canvis de denominació

El Reial Decret 50/1995 de 20 de ge-
ner, aparegut publicat al BOE del dia 4
de febrer, estableix que es modifiquen
les denominacions d' algunes Enginye-



ries Tecniques, ja que es considera que
les denominacions han d' especificar la
branca general, seguida de l'especialitat
corresponent. D'aquesta manera, En-
ginyeria Técnica en Sistemes de Tele-
comunicació passa a anomenar-se En-
ginyeria Técnica en Telecomunicació,
Especialitat de Sisternes de Telecomu-
nicació; mentre que l'Enginyeria Tec-
nica en Indústries Agraries i Alimenta-
ries, passa a anomenar-se Enginyeria
Técnica Agrícola, Especialitat d'Indús-
tries Agraries i Alimentaries,

Estada de Recerca

El cap d'estudis de l'Escala d'Intorrná-
rica, Sr. Antoni Susín, ha estat de l' 11 al
24 de febrer a Mexic, realitzant una es-
tada de Recerca, convidat pel Departa-
ment de Maternátiques de la Universi-
tat Autónoma Metropolitana (UAM)
de Ciutat de Mexic.

Educació infantil

Durant aquest trimestre a l'Escola de
Mestres s'esta duent a terme una nova
«Aula d'Educació Infantil», un curs de
formació per a persones que treballen
en aquest camp de l'educació. En les
tres sessions de que consta el curs hi in-
tervenen les professores Lourdes Moli-
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na i Montserrat Bigas, de la Universitat
Autónoma de Barcelona, i Conxita Mi-
rosa, de l'Escola d'Expressió de l'Ajun-
tament de Barcelona.

Jornada a I'EUPO

El passat dimecres 8 de mar<;:va tenir
lloc la jornada sobre «Aplicació dels cul-
tius iniciadors "starters" en productes
carnis curats,» organitzada per l'Escola
Universitaria Politecnica d'Osona. La
jornada va constar de dues conferen-
cies, una taula rodona i un piscolabis
amb degustació de llonganissa de dife-
rents procedencies.

Idiomes

Les professores de l'Escola d'Idiomes
Ángels Piñana i Antonia Pujol van as-
sistir els dies 2 i 3 de febrer a un semi-
nari sobre «Teaching English for Spe-
cific Purposes», a Madrid.

Intercanvi VicjBeauvais

Duranr el mes de mar<;: tres alumnes
de l'Escola d'Infermeria de Beauvais
(Franca) realitzaran una estada de prac-
tiques a la nostra comarca, les quals se-
ran coordinades per professors de
l'EUIO. L'estada constara de dues xe-
rrades sobre el sistema sanitari a Cata-
lunya i sobre la Infermeria com a pro-
fessió, dins el context catala, a més
d'un període de practiques de quinze
dies a l'Hospital de la Sta. Creu de Vic i
a l'ABS de Manlleu.

Comissionat

El Dr. Joan Albeigés ha estat nomenat
nou Comissionat per a Universitats i
Recerca, en substitució del Dr. Josep
Laporte. Joan Albeigés, era fins ara,
Director General de Recerca.

Bestudiari
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Consell Económic
i Social de Manlleu Aquesta és la qüestió

El passat 23 de febrer, una vintena de
representants del conseU Econornic i
Social de Manlleu van visitar els EUY,
per tal de fer una valoració conjunta
sobre la incidencia dels Estudis Uni-
versitaris de Vic a la comarca. El Con-
sell Econornic i Social de ManUeu esta
representat per diverses forces socials,
econorniques, polítiques i sindicals.

La Secretaria General dels EUV us proposa ...
Si busques feina o pis, a quin servei deis EUV t'has d' adrecar?

Nom i Cognoms .

Carrera Curs .

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