«Preml Joan Aliberchll

Visita a TV3

El dia 6 de juny va tenir lloc l' acte
de lliurament del «Premi Joan Aliberch», que convoca anualment
l'Escola d'Empresarials. El premi,
dotat amb 350.000 pessetes, va ser
per al professor Joan Carles Martori que va presentar el treball «La
modelació económica de la densi-

Els alumnes de Publicitat de 3r.
d'Empresarials van fer una visita
técnica als esrudis de TV3, acorn-

Els dies 19 i 21 d' aq uest mes tindra
lloc als EUV la convocatoria de
juny de l' examen de Selectivitat, al

panyats pel professor Josep M. Roma. El cap de vendes del Departament comercial de Televisió de
Catalunya, Manuel Baturone, els
va fer una xerrada sobre «La publicitar a TV3», a l'auditori dels mateixos esrudis de televisió.

qual es presentaran un total de 569
alumnes de Vic i comarca. La novetat d' enguany és que els estudiants repetidors podran fer la prova a Vic, en comptes d'haver d' anar
a Barcelona.

tar de població urbana a Catalunya». La novetat que plantejava
aquesta edició era que només hi podien participar els treballs d' alumnes i de professors dels EUV, me ntre que en les edicions anteriors el

Selectivitat

Info Via i Internet
Premi de fotograña
«Mercat del Ram-

premi era obert al públic en general. Hi ha hagut una participació

El professor de l'Escola de Mestres,
Miquel Pérez, ha estat el guanya-

forca important, en comparació
amb les edicions passades, ja que
s'han presentat un total de nou treballs, dos dels quals pertanyen a estudiants. El jurat encarregat d' efectuar el veredicte ha estat format pel
Dr. Gabriel Cortés, catedrátic d'E-

dor del segon concurs de fotografia
del Mercat del Ram, que organitza
el grup Carnera Fosca. El treball
guardonat consta de tres fotografies que, sota el títol Skylab, han estat mereixedores del primer premi,
dotat amb 100.000 pessetes.

A principis de juny va tenir lloc
una conferencia sobre «Info Via i
Internet, l'accés On-Line a la Informació» a carrec de Gon<¡:al
Bonhome i Joan F. Marchan, enginyers de Telecomunicació del
Departament de Marqueting de
Telefónica de Barcelona. L acte va
ser organitzat pel Departament de
Teoria del Senyal i Comunicacions de 1'EUPO.

conomia Aplicada de la UB, el Dr.
Antoni Segura, catedra tic d'Historia Conrernporania de la UB, el Dr.
Josep M. Veciana, catedrátic d'Organització i Empreses de la UAB i el
Dr. Joan Carles Suari, Director de
l'Escola d'Empresarials d'Osona.

Port de Barcelona
Un grup d'estudiants de Cornerc
Exterior d'Empresarials va visitar
les insral-lacions del Port de Barcelona, el dia 17 de maig passat. L'activitat estava emmarcada dins el
programa de l' assignatura de Comerc Internacional.
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Universitat d'Estiu de Vic
El dia 8 de juliol tindra lloc a la Sala
de la Columna de I'Ajuntament
de
Vic la inauguració oficial de la Universitat d'Estiu de Vic (UEV). Obrira
l' acte el Sr. Ricard Torrents, Director
General deis El.Iv, que fara un parlament sobre les raons que han portar a
organitzar aquesta primera edició de
la UEV Seguidament, el Dr. Santiago
Riera Toebols, professor d'História
de la Ciencia i la Técnica de la Universitat de Barcelona, pronunciara la
conferencia inaugural «Requeriments
de la ciencia i de la tecnologia a les envistes del segle XXL>; i finalment, a
tall de cloenda, intervindra l'Honorable Comissionat per a Universitats i
Recerca, el Dr. Joan Albaigés. Cal recordar que els interessats a matricularse als cursos de la UEV tenen temps
fins al25 de juny.

Cloenda del Curs de
Vídeo i TV
Aquest mes de maig s'ha acabat el curs
de Producció de vídeo i TV que el
Servei d'Audiovisuals
estava impartint des del mes de novembre del 95.
Organitzat pels EUV i el Departament de Treball de la Generalitat, al
curs hi han assistit dotze alumnes, que
també han realitzat un període de
practiques en empreses del sector,
productores i TV comarcal.

Recapta
El dia 5 de juny la Delegació d'Alumnes de Telecomunicació va organitzar
una recapta per a contribuir a pagar
les multes imposades als quatre alumnes afectats per les sentencies judicials
del cas Renfe. La sentencia que es
despren del judici celebrat el dia 14 de
maig, obliga Arturo A. Altamirano a
pagar 15.000 pessetes, mentre que els
altres alumnes inculpats, Joan M. Andreu, Javier Vicente i Antonio Díez,
n'hauran de pagar 7.000.

Jornada de portes
obertes
El dissabte 15 de juny hi haura la primera jornada de portes obertes deis
EUV, perque tothorn qui ho desitgi
pugui visitar les instal-lacions universitaries, Aquesta iniciativa va encaminada a estudiants de secundaria, a pares d'alumnes que ja estudien als EUV
i al públic en general. Es faran visites
guiades del campus de Miramarges i
de la Casa Bojons, durant les quals es
facilitara als visitants tot tipus d'informació sobre el funcionament
deis
EUV La jornada de portes obertes
durara de les 10 del matí fins a les 7
del vespre. D'altra banda, el dia 14, es
fara una jornada semblant, pero només per als representants de les entitats i institucions de la comarca.

Sopars
Quan arriba el final de curs és el rnoment de fer sopars i celebracions. Els
de tercer d'Empresarials, per exernple,
van celebrar el dia 16 de maig l'habitual sopar de gala a l'Hotel Ciutat de
Vic. Tant estudiants com professors hi
van assistir vestits de rigorosa etiqueta
i van poder gaudir d' un animat ball de
fi de festa. D' altra banda el personal
no docent deis EUV també va celebrar el sopar anual al restaurant Ca
I'«U». Hi van acudir més de seixanta
persones, convocades per l' organització, que enguany va ser encarregada al
personal de la Biblioteca. Durant el
sopar es va obsequiar a tots els assistents una edició facsímil del conte La
fada Biblina de Doucet, amb il-lustracions de Junceda.

Estudi sobre el consum
deVic
I.:Escola d'Empresarials

portara a ter-

me un treball d'investigació encarregat per l'Institut Municipal per a la
Promoció Económica de Vic. Lestudi, que va sortir a concurs públic, consisteix a fer una análisi de conjuntura
del consum de Vic, per tal de coneixer
com evoluciona l' economia al llarg
del temps a la ciutat. El projecte, del
qual es fara carrec la professora Noemí Morral, es troba en la fase de definició de les directrius que s'han de seguir i es preveu que estigui enllestit a
finals d' any':

ASEPUC
Durant aquests primers dies de juny
té lloc a Barcelona el VII Congrés de
I'ASEPUC (Associació Espanyola de
Professors Universitaris de Cornptabilirat). Dos professors de I'Escola
d'Empresarials hi són presents per a
presentar-hi
dues
comurucacions.
Merce Sala, juntament amb Antoni
Viñes, professor de la Universitat de
Girona, presentaran la comunicació
«Diferencies entre principis comptables de comptabilitat pública i empresarial»: mentre que Antoni Somoza
parlara de «La utilització de variables
de cash-flow en la predicció de la insolvencia empresarial: una análisi retrospectiva».

Joan Lagunas
Joan Lagunas, administrador
adjunt
de la Fundació Universitaria Balmes i
cap de llista per Iniciativa-Els Verds a
I'Ajuntament de Vic, ha estat no menat representant de la Diputació de
Barcelona al Consell General de la
Caixa d'Estalvis de Catalunya. Amb
aquest nou cárrec, Joan Lagunas
haura de prendre part a I'Assemblea
General de l' entitat i participar a la
comissió de l' obra social, entre altres
tasques.

campus
Lliurament deis DEGI
Durant la primera setmana de maig va
tenir lloc a la seu de la Universidade
do Mihno de Braga l'acte de lÍiurament dels Diplomes de Gestió Internacional. A l' acte hi van ser presents
tots els estudiants que han obtingut el
diploma i també els maxirns representants dels centres de la xarxa d' intercanvis.

Premi de
Telecomunicacions
Cada any per aquestes dates el Col-Iegi
Oficial d'Enginyers Tecnics de Telecomunicacions de Madrid atorga un
premi als millors treballs de fi de carrera de cada centre on s'imparteix aquesta enginyeria. El guanyador de I'Escola
Politecnica dels EUV va ser Jordi Llobet pel projecte Monitor per a microcontrolador de la família 8051.

Novetats editorials
Durant el mes de maig han aparegut
dos llibres d'Eumo. El primer és el número quinze del «Projecte Solaris»,
L'ascensor okupat, de Flor Rey i Joan
Orriols; i el segon és L'últim Cambó

Cursos de postgrau de
l'Escola de Mestres
L'Escola de Mestres, en conveni amb
la Universitat de Barcelona, ha organitzat dos cursos de postgrau per al
proper curso El primer, «Educació de
les persones adultes», és de 150 hores i
va dirigit a persones diplomades i llicenciades en arnbits de I'educació social, educativa, cultural i de la salut;
mentre que el segon, «Educació i Ex-

(1936-1947) de Borja de Riquer, a la
col-lecció «Referencies». La presentació (l.'aquest llibre tindra lloc el dia 10

Recerca
Santi Ponce i Eva Portabella, professor i alumna de I'Escola d'Ernpresarials, portaran a terme un treball d'investigació sobre la historia de la
companyia
eléctrica de Centelles,
Electra. Aquesta és una iniciativa promoguda des del Centre d'Estudis de
Centelles i compta amb el suport de
I'Ajuntament
de la vila, de l'Escola
d'Empresarials i del Servei d'Estudis i
Recerca dels EUY. És per aquest rnotiu que el dia 17 de maig va tenir lloc
l'acte de signatura del contracte de
col-laboració, al qual van assistir, a
més dels dos investigadors, l' alcalde
de Centelles, Miquel Arisa, i Ricard
Torrents, Director dels EUV.

Homenets

,

d'aquest mes, a 2/4 de 8 del vespre, a
la seu de la Fundació Enciclopedia
Catalana. Dins aquest acte de presentació hi haurá una taula rodona sobre
«El catalanisme durant la guerra civil:
una reflexió seixanta anys després», en
la qual intervindran
els historiadors
Josep Benet, Joan B. Culla, Isidre
Molas, Hilari Raguer i l' autor del llibre, Borja de Riquer:

pressió Psicornotrius a l' etapa d' educació Infantil>" de 180 hores, va
adrecat tant a diplomats com a llicenciats del món de l'educació que vulguin especialitzar-se en aquesta tematica. El període de preinscripció sera
del 17 al 28 de juny per al primer curs
i del 2 al 13 de seternbre, per al segon.
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Tavertet-Rupit
... 'Fl\o
El dissabte 1 de juny es va organitzar
una travessa de Tavertet a Rupit per al
personal dels EUV i les seves famílies,
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en la qual van prendre part una cinquantena de persones. Com ja és habitual en aquest tipus de sortides, l' excursió va acabar amb un bon dinar.
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campus
Cap de Premsa

Jaume Balmes

Objectors de consciencia

Des del mes de maig els Estudis Universitaris de Vic tenen Servei de
Premsa. Al capdavant d'aquest servei
hi ha la periodista Rosa M. Sanjaume
que, a partir d'ara, haura de gestionar
i difondre tota la informació que es
genera des dels EUV. També s'encarregara d' elaborar un nou projecte per
a les revistes internes i de promocionar els llibres que publica I'Editorial

El dia 4 de juny va tenir lloc a la Facultat d'Humanitats
de la Universi-

El dia 23 de maig es van incorporar
als EUV deu objectors de consciencia.
Les tasques que aquestes persones
portaran a terme durant tretze mesos
seran de tipus educatiu, cultural i de
suport als diferents serveis del centre.

Eumo.

gle XIX», en la qual van intervenir Josep Fontana, Josep M. Fradera, Ernest Lluch, Joaquim
Puigvert
i
Ricard Torrents.

Nou edifici al campus de
Miramarges
Durant l' estiu cornencaran les obres
del nou edifici del carrer de la Sagrada
Família, que ha d' acollir la nova Facultat de Ciencies Jurídiques i Economiques d'Osona. Esta previst que les
obres estiguin llestes per al segon trimestre del curs vinent.

tat Pompeu Fabra la presentació del
llibre Jaume Balmes. Els jonaments racionals d'una política catolica, d'Eumo
Editorial.
Durant la presentació hi va haver la
taula rodona «[aurne Balmes: una.reflexió sobre la industrialització
i el
conílicte social a la Catalunya del se-

Eutanasia
L'escriptora i periodista Laura Palmés
va ser a I'Escola d'Infermeria per a oferir una xerrada sobre l' eutanasia. Laura Palmés és autora del llibre Darrera
les palmeres, en el qual exposa el seu
punt de vista favorable a l'eutanasia.

Aquesta és la qüestió
Pregunta: L'any vinent l'Escolad'Empresarials

fa anys. Sabríeu dir quants?

Nom i Cognoms
Carrera...........................

.
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Curs

.

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