
11 Benvinguts!

Tornar a les aules després de! des-
cans estival és sempre una incogni-
ta: nous espais, nous professors,
noves amistats, noves rnareries. Un
curs que cornenca és una porta
oberta al futuro Per aixo des de
Campus, us desitgem que I'apro-
fiteu, Benvinguts!

Nova fesomia deis EUV

La primera cosa que tothorn haurá
vist en tornar de vacances és que
els EUV han canviat d'imatge. De
les obres que s'han portat a terme
durant l'esriu, en fem un breu re-
sum:

Edifici D
Ha quedat enllestit e! nou edifici
D, situar entre I'Escola de Mestres
i I'Escola Politecnica, i destinat a
acollir l'Escola d'Enginyeria Tec-
nica d'Indústries Agraries i Ali-
mentáries. Aquest edifici de forma
trapezoidal compta amb cinc
plantes: e! soterrani, destinat a la-
boratoris, sala d' estudi i aula per a
projectes de f de carrera; e! semi-
soterrani, que aculll' ampliació de
la biblioteca; les plantes baixa i
primera, destinades a aules; i la se-
gona planta per a departaments.

Ampliació de la biblioteca
Les obres realitzades a la biblioteca
han consistir a comunicar e! semi-

soterrani de l'edifici D amb la
planta de! mateix nive!l de l'edifici
E. Amb aixo s'ha aconseguit du-
plicar practicarnent la superfície,
que podrá acollir més de 300 lec-
torso La nova biblioteca ofereix
millores substancials pel que fa a
espai, il-luminació natural i venti-
lació. Tamé s'hi ha instal-Íat un
sistema de climatització artificial
per tal d' obtenir la temperatura
ambiental idónia en tot momento

Revestiments i arranjaments
de les/afanes
Un deis objectius de la remode!a-
ció de! campus ha estat la restaura-
ció de les facanes. EIs edificis C, D
i E s'han revestir amb plaqueta
cerámica, que dóna una imatge
conjunta. Les facanes de l' edifici A
i B, que presentaven finestrals de
formigó malmesos i vidreria senzi-

lla, s'han renovat amb noves fuste-
ries i amb vidre aillant. Totes les
fa<;:aneshan estat pintades de nou.

Urbanització del pati i dels
passatges
AIs espais exteriors de! recinte uni-
versitari s'hi han portat a terme di-
verses accions. D'una banda, s'ha
repavimentat tota la superficie
amb peces de pedra artificial i, de
l' altra, s'han renovat e!s bancs, les
papereres, alguns arbres i la il-Íu-
minació.

Facultat de Traducció
Lúlrirna de les intervencions ha
estat a la Casa Bojons on s'hi ha
insral-lat un laboratori d'interpre-
tació, amb una capacitar per a 40
persones. També s'ha llogat un lo-
cal d'un edifici veí, destinar a tres
noves aules.
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Jordi Pujol i la Universitat
deVic

El dia 1 de setembre El9 Nou publica-
va una entrevista al President de la
Generalitat de Catalunya sobre e! fu-
tur de Vic. Entre molts al tres temes,
Jordi Pujol va destacar e!s EUV com
l' e!ement més irnportant per a re-
forcar la capitalitat de Vic davant la
possible creació d'una cinquena pro-
víncia catalana. Aquestes són les seves
paraules: «Vic té una cosa importan-
tíssima, té universitat, que és una de
les coses que potencien més una ciu-
tato De totes les coses que s'han pogut
fer a Vic, e! més important per re-
forcar e! carácter de capitalitat són e!s
Estudis Universitaris de Vic, que es-
tan prou bé, li dónen prestigi a tot
arreu i són una font de riquesa eco no-
mica per a la ciutat.»

Els EUV a la Universitat
Catalana d'Estiu

De! 16 al 26 d' agost va tenir lIoc a
Prada de Conflent (Catalunya Nord)
la XXVII edició de la Universitat Ca-
talana d'Estiu, que va comptar amb
una important presencia dels Estudis
Universitaris de Vic. Dins l'ambit
d'Humanitats, Ramon Pinyol, Cap
d'Estudis de la Facultat de Traducció,
conjuntament amb Isidor Cónsul,
crític lirerari, van pesentar e!s cursos
sobre «[acint Verdaguer, prosista» i
«El segle Rornántic a Europa i les lite-
ratures nacionals». Dins l'ambit de
Filologia Catalana, e! professor Josep
Gallart, de l'Escola d'Idiomes, va im-
partir un curs sobre «Albert Saisset
"Un Tal" i les Catalanades». Per úl-
tim, e! professor Ramon Roig, de
l'Escola d'Empresarials, va oferir un
seminari d'investigació sobre «L'eco-

nomia catalana dins d'una economia
internacionalitzada.»

campus

CEDYAjCMA

De! 18 al 22 de setembre va tenir lIoc
a Vic e! XIV CEDYAIIV Congrés de
Matemática Aplicada, organitzat per
la Universitat Politecnica de Catalu-
nya, la Universitat de Barce!ona i e!s
Estudis Universitaris de Vic.
El Congrés, que era d'arnbit estatal,
tenia com a principal objectiu posar
en contacte e!s grups d'investigació
d'aquí amb grups d'investigació de di-
verses universitats estrangeres. També
va oferir una jornada dedicada al tema
de la matemática i la indústria. Lexit
d' assistencia va ser rotund, ja que s'hi
van inscriure 247 persones i shi van
presentar 152 comunicacions.

Josep lila a Argentina

Durant e! mes de setembre e! Cap
d'Estudis de l'Escola d'Enginyeria
Técnica d'Indústries Agraries i Agroa-
limentaries, Josep Illa, ha impartir
classes com a professor convidat a la
Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional de Mar de! Plata, a la
República d'Argentina.

Necessitats educatives
especials

El 19 d' octubre tindra lIoc a l'Escola
de Mestres una conferencia de! Dr.
Me! Ainscow de l'Institute of Educa-
tion de la Universitat de Manchester,
sobre «Necessitats educatives especials
a l' aula».

DEGI

Enguany divuit estudiants de l'Escola
d'Empresarials faran e! tercer curs en
una universitat estrangera, en e! marc
de! programa DEGI (Diploma Euro-
peu de Gestió Internacional). Tres es-
tudiaran a Valenciennes (Pranca), tres
més a les universitats angleses de Lu-
ton i Teeside, un a Bie!efe!d (Aleman-
ya) i onze a Rotterdam (Holanda).
Tots marxen becats per la comunitat
Europea, a través de! programa
ERASMUS, i per la Caixa de Man-
lIeu. El dia 5 de setembre tingué lIoc
e! lIiurament de les esmentades be-
ques, en e! local social de la Caixa de
Manlleu, en un acte presidit pe! direc-
tor de l'entitat financera i pe! Director
General dels EUV, Sr. Ricard Tor-
rents. D'altra banda, quinze estu-
diants procedents de diversos IUT
francesos, set alumnes de la HES-
ISER de Rotterdam, dos de la Fac-
choschule de Bie!efe!d i un de la Uni-
versidade de Minho faran e! DEGI a
l'Escola d'Empresarials de Vic, arnés
de vuit altres estudiants holandesos i
un angles que estaran un semestre
amb nosaltres, cursant diverses assig-
natures de segon i tercer curso

Escola d'ldiomes

Com cada any, l'Escola d'Idiomes deIs
EUV posa a disposició de! personal
dels EUV i de! públic en general cur-
sos ordinaris de llengua francesa, an-
glesa i alemanya. També ofereix cur-
sos extraordinaris d' angles tecnic,
cursos de preparació per a exárnens



oficials i sessions de conversa. EIs cur-
sos ordinaris s'irnparteixen segons els
diferents nivells de coneixement i
consten de 200 hores, repartides en
quatre hores setmanals. La matrícula
estará oberta del 2 al 13 d' octubre a la
Secretaria General.

Novetats Editorials

Les darreres novetats d'Eumo Editorial
aparegudes durant el mes de setembre
són: De vulgari eloquentia (Edició bi-
lingüe), de DanteAligheri, a la col-lec-
ció «Biblioteca Universitaria», serie
Historia de la Llengua; Eduació i va-
lors. El patrimoni etic de la modernitat
de Pilar Fibla, a la collecció «Intersec-

cions»: iMemories de Conrad Roure. Re-
cuerdos de mi larga vida. Tom VI. La Re-
pública en España (I). El inicio de la
primera República y el levantamiento
cantonal, de Conrad Roure, a la
Col-Iecció «[aume Caresmar». Per úl-
tirn, han aparegut dos nous volums de
la col-lecció de credits comuns de
Ciencies Socials de l'Educació Se-
cundaria Obligatoria, «Escanner»:
Conviure en la diferencia (Societat) iEls
límits de la llibertat(Política) de Carme
Botifoll, Josep Huguet, Rosa M. Ló-
bez, Josep Reguant i Jaume Sala.

[interseccions]

Educació
i valors

El patrimoni etic de la modernitat

Pilar Fibla
Próleg de Victoria Camps

Ecmc Editonat

campus

Caixer automátlc

S'ha instal-lat a la recepció de l'edifici
A dels EUV un caixer autornaric que
estará a disposició del públic de 8 del
matí a 9 del vespre.

Aula d'extensió univer-
sltárla per a la gent gran

Davant l'exit aconseguit l'any passat,
l'Aula d'Extensió Universitaria per a
la Gent Gran torna a obrir les portes
amb més de 100 inscrits. Aquesta aula
ofereix una conferencia setmanal, els
dimecres a dos quarts de 6 de la tarda,
a la Facultat de Traducció i Interpreta-
ció. La primera sessió tindra lloc el dia
11 d' octubre, i anira a carrec del Dr.
Torrella, enginyer textil i psicoleg, el
qual parlara sobre «Sociología de la
moda.»

Antropologia de la salut

La Universitat Autónoma de Barcelo-
na ha aprovat una de les cinc assigna-
tures de lliure elecció proposades per
I'Escola d'Infermeria. La nova assig-
natura és «Antropologia de la Salut»,
que té com a finalitat analitzar els as-
pectes culturals que tenen relació amb
la salut/rnalaltia de la persona i les
col-Iectivitats. Linterés que aquesta
assignatura ha despertat en l' alumnat
fa que des de la direcció de l'escola
s'estudii la possibilitat d' obrir-ne un
segon grupo Impartirá l'assignatura la
professora Rosa Valcárcel.

Bestudiari
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Acte d'inauguració de
curs

El dia 25 d'octubre tindra lloc l'Acre
Acadernic d'Inauguració del curs
1995-96. Lacre incloura la presenta-
ció de la memoria del curs passat i la
lectura de la Llicó Inaugural, a cárrec
de Merce Torrents, professora de L'Es-
cola de Mestres.

Jornades

EIs dies 21 i 22 de setembre s'han cele-
brat a Barcelona les «II Jornades Uni-
versitáries de Tecnologia Educativa» a
les quals hi ha participar l'Escola Uni-
versitaria de Mestres Balmes com a en-
tirar coorganitzadora. D'altra banda,
la professora d'aquesta escola, M. An-
tónia Canals, ha intervingut com a
ponent a les «7as Jornadas para el

EUV

• Dia 11: Aula Universitaria per a
la Gent Gran. Conferencia sobre
«Sociologia de la moda», a cárrec
del Dr. Torrella. Facultat de Tra-
ducció i Interpretació a 2/4 de 6
de la tarda.

• Dia 18: Inauguració oficial de
l'Aula d'Extensió Universitaria
per a la Gent Gran. Facultat de

campus

aprendizaje y la enseñanza de las mate-
máticas», celebrades a Madrid del 14
al16 de setembre.

Col·loqui sobre Ángel
Guimera

Dins els actes del Segle Rornántic, im-
pulsats per la Societat Verdaguer, esta

a punt de celebrar-se al Vendrell el
col-loqui sobre «Guimera i el teatre
catala del s. XIX». El col-loqui s'incriu
dins dels actes de celebració del 150e
aniversari del naixement del drama-
turg. Hi participen amb comunica-
cions els professors Maica Bernal,
Francesc Codina i Ramon Pinyol,
dels EUV.

Aquesta és la qüestió

La Secretaria General dels EUV us proposa ...

Qui és el nou president de la Fundació Universitaria Balmes?

Nom i Cognoms .

Carrera Curs .

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

................ _ ...................................................•................................................................. - ~.

Agenda
.Dia 25: Acte Acadernic dinau-

guració de curso Aula Magna dels
EUV, a les 12h. del migdia.

Teatre Atlantida
• Oia 7: «Germans de sang». Direcció

Jordi Reguant. 22 h.

• Dia 14: «Els vicis de les flors impos-
sibles». Búbulus Companyia de
O n 22

Cine-Club

• Oia 10: «Exótica». (Canadá, 1994).
22h .

.Oia 20: «La verdadera naturaleza
del amor». (Canadá, 1993). 22 h.

.Oia 27: «La última seducción».
John Oahl (EEUU, 1994).22 h.

• Oia 31: «Festival de cinema de ter-
ror». 22 h .
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