
IV CoHoqui sobre
Jacint Verdaguer

Els propers 18, 19 i 20 de maig
tindra lloc a la Facultat de Traduc-
ció i Inrerpretació d'Osona el «IV
Col-Ioqui sobre Verdaguer», orga-
nitzat per la Socierar Verdaguer i
inserit dins el programa d' acres
commemoratius de l' any del «Segle
Rornántic». L'objectiu del Col-lo-
qui és estudiar l' obra literaria dels
deu darrers anys del poeta. L'acte
d'inauguració, que tindrá lloc el
dia 18 a 2/4 d' 11 del matí, a la Sala
de la Columna de l'Ajunramenr de
Vic, sed presidir per I'Honorable
Conseller de Cultura de la Genera-
litat, Sr. Joan Guítart; menrre que
l'acte de clausura, previst per al día
20, a les 12 del migdia, a Can
Dachs de Folgueroles, el presidid
I'Honorable Conseller d'Ensenya-
menr, Sr. Joan M. Pujals. La con-
ferencia inaugural anirá a carrec
del Dr. Joaquim Molas, caredrátic
de Literatura Catalana de la Uni-
versitat de Barcelona, que parlara
sobre «[acint Verdaguer; un poeta
en crisi». La conferencia de clausu-
ra la pronunciara el Sr. Ricard To-
rrents, Presidenr de la Societat
Verdaguer, sobre «Els prolegs de
Jacinr Verdaguer: la construcció
del mire persona]". A part dels ac-
tes acadernics, que constaran de
cinc ponencies, una conferencia
plenaria i quinze comunicacions,
hi haura tarnbé un concert, una
conferencia de Josep Fontbona so-

bre «La pinrura romántica»; i l'ex-
posició Rimbaud/Enzo Cucchi. Ca-
ravanes de relats, organitzada per
H. Associació per a les Arts Conte-
moranies i la Fundació «La Caixa».

CESO

El dia 5 d' abril va acabar el curs
«Les Ciencies Socials, avui», que
per segon any consecutiu organit-
zen el Centre d'Estudis Socials
d'Osona (CESO) i els Estudis Uni-
versitaris de Vic. Una trentena de
persones, la majoria vinculades al
món de l' ensenyament, van seguir
amb interés les ponencies sobre els
temes Nord-Sud, Mitjans de comu-
nicació i Didáctica de les Ciencies
socials, impartides per professio-
nals de prestigio El curs ha tingut
una durada de 30 hores i va ser
inaugurat pel Sr. Ricard Torrents,
Director General dels EUV. La
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llicó inaugural va anar a carrec de
la Dra. Pilar Benejam, catedrática
de Didáctica de les Ciencies So-
cials a la Universitat Autónoma de
Barcelona.

Premis per a
Eumo Grilfic

El passar 22 d' abril va tenir lloc a
Barcelona l' acte de lliuramenr dels
«Prernis Barcelona de Grafisme i
Comunicació Municipal», en els
quals Eumo Gdfic hi va obteriir
dos guardons. El primer, va ser el
Premi d'Or en l'aparrar de publici-
tat per la imatge de l' exposició or-
ganirzada pel Museu de Cerámica
de Barcelona L'esplendor de l'Alco-
ra. El segon, va ser el Premi de pla-
ta en l' apartar de publicacions, per
la col-lecció «Llibres de la Quinze-
na», editada per la Dipuració de
Barcelona.
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Diversitat cultural i
educació

Del 8 al 12 de maig l'Escola de Mes-
tres ha organitzat la «Setmana de la
Diversitar Cultural i Educació- amb
l' objectiu de promoure la reflexió so-
bre la interculturalirat i per orientar la
practica educativa cap a aquest feno-
men. Durant la setmana hi haura una
exposició de treballs realitzats per
alumnes de l'escola sobre Pobles del
mán, Materials de l'Educaciá Intercul-
tural i L'alimentació al món. D'altra
banda, també hi haurá tres conferen-
cies, una taula rodona i un dinar orga-
nitzar pels alumnes del projecte «Prac-
tiques a Nicaragua».

Excursió a Bellmunt

El dia 13 de maig hi ha prevista una
excursió del personal dels EUV a Bell-
munt. El programa és el següent: A les
9 del matí, sortida dels EUV amb au-
tocar. Un cop a Vidra, esmorzar. Ca-
minada fins al cim de Bellmunt. Dinar
i descens cap a Sant Pere de Torelló.
Tots els interessats s'han d' apuntar a la
Recepció dels EUV abans del dia 10.

Enginyeria ambiental

Durant els dies 24,25 i 26 d'abril, Jo-
sep Turet, Cap del Departament de
Química i Biologia de l'EUPO, va
participar al «Ler curs d'enginyeria
ambiental. Tractament anaerobi d' ai-
gües residuals i residus de forta carre-
ga: parametres de disseny i tecnologies
d'ús», en qualitat de professor. Durant
aquest curs, organitzat per la Universi-
tat de Lleida, Turet va pronunciar una
conferencia que portava per tírol
«L'aplicació de la gestió rnetanogenica
al tractament de purins de pore: reac-
tors de mescla completa i reactors amb
sedimentació interna».

campus

Tesi Doctoral

El dia 8 de maig, el professor de la Fa-
cultat de Traducció i Interpreració Ro-
nald Puppo llegirá la tesi doctoral que
porta per títol The ideology o/ prospe-
rity: pursuits and coercion in a world o/
plenty. La directora de la tesi és la Dra.
Victoria Camps, Catedrática d'Etica
de la UAB. L'acte rindrá lloc a la Sala
de Graus de la Facultat de Filosofia i
Lletres de la Universitat Autónoma de
Barcelona, a les 12 del migdia.

Geriatria i gerontologla

El dia 28 d' abril la Directora de l'Esco-
la d'Infermeria, Anna Bonafont, va
presentar la ponencia El cuidar y los en-
fermos al <NI Congreso Nacional de
Geriatria y Gerontologia», celebrat a
Santander.

Esport

Merce Rios, professora de l'assignatu-
ra d'Educació Física en Educació Es-
pecial de l'Escola de Mestres, és coau-
tora del treball «Federació Catalana
d'Esports per a Minusválids: salur i es-
port. La urilització de l' esport com a
mitjá de salut en els programes d' acti-
vitats, 1990-1994». Aquest treball ha
esrar guardonat amb el IV Premi de
Medicina Fundació "La Caixa" sobre
Medicina i Esport «Dr. Cardenal i Do-
rotea de Chopitea».

Cicle de conferencies
d'economia

Durant el mes de maig continuen les
conferencies del cicle «Entre l'estat i el
mercar: algunes perspectives», orga-
nitzat pel Departament d'Economia
de l'EUEEO. Per al 10 de maig hi ha
prevista la conferencia del Dr. Felix
Ovejero, professor de Metodologia de
les Ciencies Socials de la Universitat
de Barcelona, que parlara de «Mercar,
erica i econornia»; i, el dia 15, el Dr.
Francisco Fernández , professor de
Metodologia de les Ciencies Socials de
la UB, cloura el cicle amb la conferen-
cia «Problernes economics i socials de
la f de segle». Els actes tindran lloc a
les 7 del vespre, a l'Aula Magna.

El rossellonés

El Dr. Josep Gallart, professor de l'Es-
cola d'Idiomes dels EUV, participara a
la XXVII edició de la Universitat Ca-
talana d'Estiu a Prada de Conflent, on
presentara el curs «El dialecte rosse-
lones», durant els dies 16, 17, 18 i 19
d'agost.

Eugene Nida

Eugene Nida, un dels principals reo-
rics de la traducció i gran especialista
en traducció bíblica, va ser el passat
dia 3 de maig als EUV per pronunciar
una conferencia sobre «Sociolinguis-
tics and Translation»,



Sopardel personal no
docent

El passat 28 d' abril va tenir lloc al Res-
taurant de! Club Tennis Vic e! 2n so-
par anual de! personal no docent, or-
ganitzat per Eumo Grafic. Durant e!
sopar, al qual van assistir més de qua-
ranra persones, e! Director deis EUV
va lliurar a tots als assitents un gravat
original de Jordi Cano. L'any vinent
sera e! personal de la Biblioteca qui
s'encarregara d' organitzar aquest so-
par.

Interaula

Durant els dies 27 i 28 d'abril va tenir
lloc a Lleida la «IV Trabada de Centres
de Formació de mestres: "Avui alum-
nes, derná mestres"", organitzada per
la revista Interaula i coincidint amb la
presentació de! n. 23 d'aquesta publi-
cació. De l'Escola de Mestres Balmes
hi van participar Antoni Tort, Jaume
Carbonell, Joan Solé, Maica Berna! i
Teresa Puntí.

Mercats agroalimentaris

El dia 23 de maig tindrá lloc una con-
ferencia sobre «Mercats físics i mercats
financers en productes agroalimentaris.
Análisis de riscs», que pronunciara e!
Dr. Lluís Costa i Ran, catedrátic de
l'Escola Superior d'Agricultura de Llei-
da. L'acte, organitzat pel Departament
d'Indústies i Economia de l'EUPO,
tindra lloc a l'Aula Magna a les 12 de!
migdia.

campus

Comissió parltárla del
DEGI

Durant els dies 4, 5 i 6 de maig es reu-
niran als EUV els diferents respresen-
tants de les universitars que formen e!
programa d'intercanvi DEGI. La reu-
nió que es fa dos cops l'any, té per ob-
jectiu informar sobre e! programa SO-
CRATES, posar en comú els contactes
amb diverses universitats que poden
ampliar la xarxa DEGI i debatre aspec-
tes generals de! funcionament deis in-
tercanvis,

Novetats editorials

Les novetats d'Eumo Editorial apare-
gudes durant el mes d' abril són les se-
güents: Diccionari dels mitjans audio-
visuals, de! professor de l'Escola de
Mestres Miquel Pérez, que es e! núme-
ro 14 de la col-lecció «Tecno-ciencia»,
dos nous volums de! «Projecte Sola-
ris»: Viatge d'anada, d'Isabel Ortega i
Albert Tomas i Chapeau pels iaios!, de
Joan Tarda i Maria Corominas; a la
col-lecció «L'Entorn», Taradell:passat i
present d'un terme i vila d'Osona d'An-
toni Pladevall.; i, per últim, Bandoler,

bandoler, de Carme Baqué, credit va-
riable interdisciplinari 12/14, en l' a-
partat de llibre de text.

Diccionari
deis mitjans
audiovisuals
Miquel Pérez Mas

Eumo Editorial I Programa de Mitlans Audlovlsuals

Xerrada d'infermeria

El dia 24 d' abril va tenir lloc a l'Escola
d'Infermeria una xerrada sobre «Aten-
cions i cures de! pacient amb grans cre-
mades», a cárrec de l'infermer Esteve
Clotet de la Unitat de Grans Cremats
de la Residencia General de la Vall
d'Hebron. La xerrada anava dirigida
als alumnes de tercer curs i va ser orga-
nitzada per l'assignatura Medico-qui-
rúrgica.
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Premi al millor expedient

El dia 15 de maig, a les 7 de la tarda,
tindrá lloc als EUV l'acte de lliurament
de! diploma que atorga e! Col-legi Ofi-
cial d'Enginyers de Te!ecomunicacions
de Madrid a l'estudiant amb e! millor
expedient acadernic o amb e! millor
projecte de Treball de final de carrera de
l'última promoció de cada centre do-
cent. Aquest premi ha recaigut enguany
en l'alumneJoan Lladó i Fausellas.

Diada d'lnfermeria

El dia 12 de maig és la diada mundial
d'Infermeria. Per aquest motiu l'Esco-
la d'Infermeria ha organitzat una con-

campus

ferencia que portara per títol «1 derná
que? Treballant per un futur infer-
rner», a carrec de la Sra. Rosa Alberdi i
Castells, infermera i vice-presidenta
de l'Associació Espanyola d'Infermeria

Docent. Lacte tindrá lloc a l'Aula
Magna deis EUV, a les 12 de! migdia.
Tancará la diada un sopar a l'Eixam
d'Hivern de Manlleu, organitzat per
l'Hospital Sant Jaume de Manlleu.

Aquesta és la qüestió

La Secretaria General dels EUV us proposa ...

Quanr val una entrada de cine club si es compra al Servei d'Estudianrs?

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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