
Empresa'95

Per tercer any consecutiu dos
equips d' alumnes d'Empresarials
participen al concurs «Empre-
sa'95», organitzat pel diari Cinco
Dias. Aquest és un concurs de si-
mulació empresarial en la qual els
diferents participants tenen una
empresa amb les mateixes situcions
inicials (financera, patrimonial,
treballadors ... ). A partir d'aquesta
premissa els concursants han d'in-
tentar d' obtenir el maxim de rendi-
ment i superar quatre fases elimi-
natories. EIs equips que obtenen
més beneficis en una eliminatoria,
poden passar a la fase següent.
EIs dos equips representants de
l'Escola d'Empresarials, que
compten amb el suport financer
del Banc Bilbao Biscaia estan for-
mats per: Joaquim Gibert, Jaume
Font, Luis Sáez, Enric Rivero, Jo-
an Ramon Masferrer i Eduard
Planes de Farnés, el primer; i per
Pere Ignasi Boxaderas, Dolors Ca-
racuel, David Jarque, Maite Mon-
ge, Gemma Mulero i Mónica Nú-
ñez, el segon. Són els seus
coordinadors els professors Ra-
mon Fabre i Merce Vidal.
El concurs va cornencar el 29 de
mars; i el dia 10 de maig va finalit-
zar la primera fase eliminatoria. En
aquesta fase hi competien 160
equips, dels quals només 60 van
passar a la fase següent, entre ells el
primer equip dels EUV. La segona
fase acabara el 14 de juny i si se su-

pera es podrá passar a la final na-
cional que tindra lloc pel setembre.
EIs guanyadors de la fase podran
passar a una final internacional
que se celebrara a Colonia. EIs
guanyadors de la fase final na-
cional obtindran un viatge al Carib
i un perícde de practiques en una
empresa.

Seminari sobre
traducció a Catalunya

La Facultat de Traducció i Iriter-
pretació d'Osona, juntarnent amb
la la Facultat de Traducció i Inrer-
pretació de la UAB, la Institució de
les Lletres Catalanes, l'Associació
d'Escriptors en Llengua Catalana i
la Biblioteca-Museu Víctor Bala-
guer, va organitzar el «III Seminari
sobre Traducció a Catalunya», que
va tenir lloc a l'Escola Universita-
ria Politecnica de Vilanova i la Gel-
trú, el dia 6 de maigo

IV Congrés de
matemática aplicada

Del 18 al 22 de setembre tindrá
lloc als Estudis Universitaris de Vic
el «XIV Congrés d'Equacions Di-
ferencials i Aplicacions (DED-
YA)/IV Congrés de Matemática
Aplicada», organitzat per la UPC,
la Universitat de Barcelona i els
EUV. De moment ja hi ha pre-in-
crites més de tres-centes persones,
la qual cosa fa pensar que el con-
grés sera un hit. Durant aquests
dies es donaran cita a Vic moltes
personalitats en el camp de la in-
vestigació de la Matemática Apli-
cada, procedents de diversos pai-
soso Cal destacar, entre d' altres, la
presencia del Dr. Jean C. Yocoz, de
la Université d'Orsay, el qual ha
obtingut recentment la Medalla
Fields, que és el guardó més im-
portant que existeix actualment en
la recerca de la Matemática.
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Tesi Doctoral

El dia 21 de juny el professor de l'Es-
cola d'Empresarials, Santi Ponce, lle-
gira la tesi doctoral que porta per títol

«Transforrnacions agrícoles i canvi so-
cial a la Catalunya rural: el cas de la
comarca d'Osona. 1850-1930.» El di-
rector de la tesi és el catedra tic de la
Universitat de Barcelona, Dr. Antoni
Segura i Mas; i els membres del tribu-
nal són el Dr. Emili Giralt, President
de l'Insritur d'Estudis Catalans; el Dr.
Joaquim Albareda, professor de la
Universitat de Girona; el Dr. Llorenc
Ferrer, professor de la Universitat de
Barcelona; el Dr. Pedro Ruiz Torres,
Rector de la Universitat de Valencia; i
el Dr. Antonio González Portilla,
Dega de la Facultar de Ciencies Socials
i Comunicació de la Universitat del
País Base. 1..'acte tindra lloc a la Sala de
Graus de la Facultat de Geografia i
Historia de la Universitat de Barcelo-
na, a les 11 del matí.

Curs de postgrau a la
Facultat

Per al curs vinent esta previst que els
professors Pilar Godayol i Ronald
Puppo, de la Facultat de Traducció,
imparteixin un curs de postgrau dins
del programa de cursos de postgrau de
la Universirar de Barcelona, Divisió 1.
El curs, que se celebrara d' octubre a
desembre, porta per títol «La traduc-
ció en l'ensenyament de l'angles».
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Calendari de pre-
inscripció i matrícula

Del dia 20 de juny al 5 de juliol s'obre
el període de pre-inscripció universita-
ria a l'oficina de pre-inscripció, situada
a l'edifici A dels EUV. El període de
matrícula per als alumnes que no hagin
d' esperar a formalitzar-la pel setembre
sera del 13 al 31 de juliol. La Secretaria
General dels EUV ha fet públic un ea-
lendari que informa de totes les dates
concretes que fan referencia a matrícu-
la, i que es pot consultar als diversos
plafons informatius dels EUV o a la
mateixa Secretaria.

La DAT i la DAI

A l'Escola Politecnica d'Osona s'han
crear dues associacions d' esrudiants: la
DAT, Delegació d'Alumnes de Teleco-
municacions; i la DAI, Delegació
d'Alumnes d'Inforrnática. Aquestes
delegacions d'alumnes tenen per ob-
jectiu reivindicar els drets i defensar els
interessos dels estudians de les dues
carreres. La DAT, que és la primera que
s'ha format, ha participar recentment
al V Congrés Nacional d'Estudiants de
Telecomunicacions celebrat a Valen-
cia, i forma part de l'organització del
VI Congrés, que tindra lloc a Vilanova
i la Geltrú del 8 a 1'11 de novembre. La
DAI, per la seva banda, va celebrar el
dia 5 de maig, el primer ple.

Formació de formadors

Ha finalitzat el curs de «Forrnació de
formadors en análisis de la practica
professional», organitzat des de l'Esco-
la d'Inferrneria per a tots els profes-
sors. El curs, impartir pel Dr. Manuel
Moraga, cap del Departarnent de
Postgraus de l' escola del Bon Secours
de Ginebra, va constar de 3 tallers als
quals van assistir 16 professors.

IV Cololoqui sobre
Verdaguer

El passat 20 de maig va tenir lloc a Fol-
gueroles l'acte de clausura del IV
Col-loqui sobre Verdaguer, organitzat
per la Societat Verdaguer i inserit dins
dels actes del «Segle Rornántic». Hi
van participar un centenar de persones
i s'hi van presentar una vintena d'estu-
dis, entre conferencies, ponencies i co-
municacions. El col-loqui sobre Ver-
daguer, que va coincidir amb les
activirats que commemoraven el 150e
aniversari del naixement del poeta, or-
ganitzades per I'Ajuntament de Fol-
gueroles, dóna pas al Col-loqui sobre
Guimerá que tindrá lloc al Vendrell i a
Sant Salvador, els dies 28, 29 i 30 de
setembre.

Premis per a
H oAssociació per a les
Arts contemporánles

H. Associació per a les Arts Contern-
poranies, entitat que té un conveni
amb I'Escola de Mestres, ha obtingut
darrerament el «Prerni a les Iniciatives»
dins de la dotzena edició dels Premis
ACCA de la Crítica d'Art 1994 pels
plantejarnents dels seus programes
d' art contemporani. O' altra banda,
l'Ajuntarnent de Vic els va concedir el
«Prerni del Patronat de la Ciutat Anti-
ga 1995» a la millor obra d'Interioris-
me Comercial o Públic, per la Sala H,
dissenyada per Mariá Vilaró.



Horaris de biblioteca
durant I'estiu

A causa de les obres d' ampliació i re-
novació, la biblioteca dels Estudis
Universitaris de Vic estará tancada del
5 al 16 de juliol i de 1'1 al 27 d'agost.
Els horaris de consulta seran els se-
güents: els dies 3 i 4 de juliol, de 8h
a15h ide 16h a 19h; del 17 al31 de ju-
liol, de 8h a 15h; i del 28 al 31 d' agost,
de 8h a 14h.

TV3

Durant el mes de maig els alumnes de
3r d'Empresarials de l'assignatura de
Publicitat i Promoció de Vendes, van
fer unes visites tecniques als estudis de
TV3. Van ser rebuts pel Director Tec-
nic de Televisió de Catalunya, Sr. Pere
Vila, el qual tarnbé va venir a fer una
xerrada als EUV sobre «La publicitat
en el marc televisiu.

Nou itinerari nocturn
d'Empresarials

A partir del curs vinent cornenca I'iti-
nerari nocturn de la carrera d'Empre-
sarials, que es podrá cursar amb quatre
anys, de 2/4 de 6 a 10 de la nit. Aques-
ta iniciativa respon a una demanda in-
sistent d'un conjunt de persones inte-
ressades a ampliar els estudis fora de
l'horari laboral i d'estudiants que vo-
len fer dues carreres al mateix temps.
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Verdaguer i Barcelona

El dia 10 de juny tindra lloc al Museu
Verdaguer de Vil-la Joana a Barcelona
la presentació del llibre Verdaguer i
Barcelona elaborat pels professors dels
EUV Ramon Pinyol i Francesc Codi-
na, per encarrec de l'Ajuntament de
Barcelona i amb motiu del cent-cin-
quante aniversari del naixement de Ja-
cint Verdaguer.

Novetats editorials

Les novetats d'Eumo Editorial apare-
gudes durant el mes de maig són les se-
güents: Verdaguer: un poeta per a un
poble, de Ricard Torrents, a la col- lec-
ció «Estudis verdaguerians»; Política
lingüística de l'Església catalana. Segles
XVI-XVII, de Modest Prats (editor), a
la col-lecció «Biblioteca Universitaria»
serie Historia de la Llengua. D' altra
banda, la nova col-lecció de credits co-
muns de Ciencies Socials de l'Educa-
ció Secundaria Oligatoria, «Escanner»,
presenta els dos primers tírols: Objec-
tiu: Planeta terra (Medi físic) i Viure de
la Terra (Agricultura i alirnentació),
d'Anna Erra, Laura Julian, Ramon
Rial i Dolors Viladomat.

Bestudiari
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La casa deis colors

Els alumnes de 3r curs d'Educació In-
fantil i la professora Teresa Buscart, de
l'Escola de Mestres, van visitar «La ca-
sa dels colors», un nou servei de
l'Ajuntament de Barcelona destinat a
l'atenció d'infants de O a 3 anys i als
seus pares. Es tracta d'un projecte de
districte, concebut com a centre d'ac-
tivitat de joc i socialització per a in-
fants que no van a l'Escola Bressol.

Seminari de llengua i
plástica

El dia 30 de maig va tenir lloc la dar re-
ra sessió del seminari de «Llengua i
plástica», organitzat per l'Escola de
Mestres i coordinat per les professores
Maica Bernal i Provi Daufí. Aquest
seminari té com a objectiu la prepara-
ció i supervisió de les prátiques de ta-
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llers, realitzades pels alumnes de 2n
d'Educació Infantil durant el segon
quadrimestre.

Vic com a complement de les activitats
que aquesta escola fa sobre el tema.

Etnies del món
Xerrades

L'exposició sobre <cEtnies del món»,

duta a terme pels estudiants de primer
curs de l'Escola de Mestres sota la di-
recció del professor Jacint Torrents,
s'ha instal-lat al Col-legi Escorial de

La Sra. Terry Parris, professora d'an-
gles a la comarca d'Osona, va pronun-
ciar durant el mes de maig dues xerra-
des sobre «British Humour» als alum-
nes de 3er, 4t, 5e, i angles oral, de l'Es-
cola d'Idiomes.

Aquesta és la qüestió

La Secretaria General dels EUV us proposa ...

Quina escola dels EUV és la més antiga?

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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