
Antoni Uix relleva laurne Puntí en la gerencia
de la Universitat de Vic

Antoni Uix, mataroní de 45 anys, és el nou gerent
de la Universitat de Vic, després de prende el relleu
a Jaume Puntí, de 65 anys, que s'ha jubilat. Aquest

El nou gerent és llicenciat en Ciencies
Econorniques i Empresarials per la
Universitat Autónoma de Barcelona,
Censor jurat de Compres i tecnic en
Direcció d'Empreses Cooperatives per
l'INFOC. Fins al mornent d'incorpo-
rar-se a la FUB, Uix ha estat cap de
I'Área Económica de l'Escola Pia de Ca-
talunya, director financer-adrninistra-
dor de l'Escola Pia de Mataró i gerent
de la Fundació Cultural joan Profitós.
La decisió del canvi de gerent es va co-
municar en la reunió del Patronat de
la FUB, titular de la UV, celebrada el
dia 7 de gener. A proposta del presi-
dent de la Fundació, Jacint Codina, i
del rector, Ricard Torrents, es va
acordar que fos designat gerent de la
Universirat de Vic Antoni Uix. A fi-
nals de gener Uix va ser presentat a la
Junta de Rectorat i a la Junta d'Uni-
versitat. El relleu real de funcions s'ha
fet efectiu a principis d' aquest mateix
mes de febrer.
El gerent sortint, Jaume Puntí, ha es-
tat una persona vinculada al projecte
universitari de Vic des dels seus inicis.
Nascut a Vic l' any 1934, va cursar es-
tudis superiors d' enginyeria a Madrid.
Més tard es va dedicar a l' ensenya-
ment de les Maternátiques, primer a
I'Escola del Treball i més tard, concre-
tament l'any 1970, al col-legi Sant
Miquel dels Sants.

és un canvi important en l'organigrama de la Uni-
versitat de Vic, ja que Puntí n'era un deis membres
fundadors.

A l'esquerra, Antoni Uix, nou gerenr. A la dreta jaurne Puntí, gerenr sorrinr.

El 1974 va deixar la docencia per de-
dicar-se exclusivament a la gestió amb
el carrec d' administrador al mate ix
col-Iegi i, a partir del 1977, a I'Escola
de Mestres Balmes. L'any 1984, arran
de la creació de la Fundació Univer-
sitaria Balmes, que va assumir la titu-
laritat de I'Escola de Mestres, Puntí
va deixar l'administració del col-legi
Sant Miquel per fer-se carrec de I'Es-
cola i de la nova Fundació. Va con-
tinuar en aquest carrec (que des de

1987 era de gerent dels Estudis Uni-
versitaris de Vic) fins al 1997 que va
assumir la gerencia de la Universitat
de Vic restablerta.
Durant aquest període, PuntÍ va in-
tervenir de manera decisiva en la crea-
ció de les dues empreses vinculades a
la FUB, Eumo Editorial (1979) i Eu-
mografic (1989). És membre del pa-
tronat de la Fundació Universaitaria
Balmes des de l' any 1998, carrec que
continuara exercint.
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Formació continuada

S'inicien els másters de Gestió i Tecnologia del
Medi Ambient i d'lnterpretació de Conferencies

A l'esquerra, classc del master en Gestió i Tecnologia del Medi Ambient. A la dreta, alumnes del master en lnrerpreració de Conferencies.

Aquest mes de gener s'han iniciat dos
rnásrers de característiques molt diver-
ses a la Universitat de Vic. Per una ban-
da, el de Gestió i Tecnologia del Medi
Ambient, promogut per l'Escola Po-
litecnia Superior i vinculat a una área
de coneixement de fona tradició a la
UV com és medi ambient i gestió de
residus. 1 per l' alrra, el d'Interpretació
de Conferencies, promogut per la Fa-
culear de Ciencies Humanes, Traduc-
ció i Documentació, que arriba a la ter-
cera edició. Aquest master és únic a
Catalunya, i es consolida a tot Europa,

com una opció salida d' especialirzació.
El master de Gestió i Tecnologia del
Medi Ambient esta dirigit per la doc-
tora Consol Blanch, i s'hi han matri-
culat 9 estudiants. Compra amb desea-
cats especialistes provinents de la
mateixa uv, de l'Administració públi-
ca i del sector privat, i té com a princi-
pals objectius donar els coneixements
necessaris per resoldre els problemes
ambientals que puguin sorgir a les em-
preses, informar sobre les tecnologies
que puguin reduir la contaminació
presentar la legislació vigent.

El master d'Interpretació de Confe-
rencies, coordinat per la professora
Margarita Estapé, compta amb 11 es-
tudiants i té com a principal novetat la
incorporació del rus i l'italia com a no-
ves llengües, a més de l'angles, el francés

i l' alemany, ja tradicionals. El master
prepara els esrudiants per als exarnens
de Joves Interprets Europeus i per pre-
sentar-se a les oposicions d'institucions
com l'ONU o la Comunitat Europea.
Es tracta d'una formació molr especia-
lirzada que requereix una preparació de
moltes hores a la cabina d'interpretació.

Postgrau de Mediació. El postgrau
de Mediació, promogut per l'Asso-
ciació Antoni Soler i Trias, es va inau-
gurar oficialment el dia 21 de gener
amb la presencia destacada de Ramon
Espadaler, director general d'Adrni-
nistració Local -primer per l' esquerra
a la fotografia, acompanyat de Josep
Burgaya i Tulio Rosembuj-, i Ga-
briela Rodríguez, pedagoga i media-
dora del Departament de Justícia de la
ciutat de Buenos Aires, que va pro-
nunciar una conferencia. El postgrau
sera seguit per 16 alumnes que obtin-
dran un rítol totalment innovador a
l'Estat espanyol.
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Investigadors de la Facultat d'Educació promouen un estudi sobre
la integració deis immigrants a les escoles de Vic

El curs 1997-98 l'Ajuntament de Vic va prendre la deci-
sió de fusionar les escoles Balmes-Andersen i Sant Mi-
quel-Guillem de Montrodon donades les característiques
especials que presentava la població estudiantil amb alts
índexs d'alumnes immigrants. El Grup de Recerca Edu-
cativa de la Universitat de Vic (GREUV) analitza, des de

la tardor de 1998, l'impacte d'aquesta fusió en un treball
que porta per nom «La fusió de les escoles públiques a
Vic. Análisi d'una proposta de política educativa per res-
pondee al repte de l'educació intercultural en I'ámbit
municipal» i que tindrá enllestides les condusions de la
primera etapa el juny d' aquest any.

El treball es planteja una serie d'in-
cognites, com per exemple si la fusió
afavoreix l' escolarització integradora
de tots els col-lectius o reprodueix
nous guetos i noves formes de discri-
minació a l'interior de les escoles; si
s'avanca cap a una escola mulriculru-
ral: si el procés afavoreix les actituds
més tolerants dins i fora de l' escola o
desperta nous brots de racisme i xe-
nofobia; sota quins criteris es fa l'elec-
ció del centre o quin mapa escolar es
configura a la ciurat de Vic, i si és
equilibrat des del punt de vista social i
cultural, entre moltes d'altres.
Aquest treball, promogur pel GREUV,
esta dirigit per Antoni Tort, dega de
la Facultat d'Educació, compta amb
la direcció técnica de Núria Simó i hi
treballen com a professors investiga-

24 estudiants premiats per
Caixa Sabadell pel

bon expedient académlc

La Fundació Caixa Sabadell ha pre-
miat a 24 estudiants de la Universitat
de Vic que no hauran de pagar els in-
teressos del credit que havien demanat
per financar-se els estudis a terminis.
El barem que han de complir els estu-
diants per rebre aquest premi és tenir
aprovats com a mínim un 70% dels
credits matriculats. Caixa Sabadell va
tornar fa uns dies a aquests joves els
diners dels interessos corresponents al
curs passat amb la qual cosa el cost
que els hi ha suposat la matrícula
haura estat el mateix que si no hagues-
sin demanat un credit,

dors Isabel Carrillo, Jaume Carbo-
nell, Xavier Rambla i Cristina Jura-
do, tots de la Facultat d'Educació, i
Rosa Valcárcel, de l'Escola Univer-
sitaria de Ciencies de la Salut. El pro-
jecte compta amb el financament de
la Fundació Bofill, del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, de la Diputació de Barce-
lona i el amb suport insritucional de
l'Ajuntament de Vic.
El principal objectiu d'aquest treball
és «ernetre un judici sobre els aspectes
positius i negatius que va representar
la fusió de les escoles de Vio>, comenta
Antoni Tort, un fet singular a Cata-
lunya que encara es troba en fase d'irn-
plantació. En aquests moments la fu-
sió afecta els nens fins a 2n de Primaria
i ha d' arribar fins a 6e de Primaria.

La Universitat de Vic participa
al Saló de l'Ensenyament

del 23 al 26 de marc

Un any més, la UV participa al Saló de
l'Ensenyament que té lloc al recinte de
Fira de Barcelona. Enguany la mostra
d' universitats i de centres d' ensenya-
ment superior tindra lloc del 23 al 26
de marc;: i comprará, com cada any,
amb totes les novetats de cada centre,
básicament les que fan referencia a no-
ves titulacions i a formació continua-
da. El Saló de l'Ensenyament és molt
concorregur per estudiants dels últims
cursos de formació preuniversitaria
que miren quines possibilitats tenen
d' estudiar les titulacions que desitgen
dins el mapa universitari catalá.

L'equip d'investigadors que treballa
en aquest projecte esta duent a terme
la primera fase que consisteix en una
análisi del resso que va tenir a la prem-
sa la fusió de les escoles, un estudi de-
mográfic (moviments de població en
general i de la població escolar de Vic
en concret) i una aproximació histori-
ca al mapa escolar de la ciutat (creació
d'escoles, on estan situades, etc). Les
tecniques que s'utilitzen en la meto-
dologia del treball contemplen entre-
vistes personals amb els equips direc-
tius de les escoles, amb les famílies,
amb els mestres i amb els agents polí-
tics responsables d' aquesta fusió.
Queden pendents per a una segona fa-
se les observacions a les aules i la crea-
ció de grups de discussió amb famílies
de tota la ciutat.

La Institució Catalana d'Hlstórla
Natural fa un seminari a la UV

sobre la Plana de Vic

La Institució Catalana d'Historia Na-
tural, filial de l'Institut d'Estudis Ca-
talans, i la UV, organitzen els dies 3, 4
i 5 de marc;:del 2000 el VI Seminari de
Gestió Ambiental dedicat en aquesta
ocasió a la «Planificació i Gestió de les
Planes Interiors: el cas de la Plana de
Vio>. El Seminari té com a objecriu
una posada en comú dels coneixe-
ments i de la realitar del medi natural i
l' activitat humana, en aquest cas de la
Plana de Vic, per poder establir les ba-
ses necessaries per a la recuperació i
conservació del medi i el desenvolupa-
ment sostenible de l'activitar humana.



Estudiants i professors
d'Educació, a Guatemala

Un any més, estudiants i professors
de la Facultat d'Educació participen
en un projecte de cooperació educati-
va a Guatemala. Concretament hi ha
desplacats 16 estudiants (del 5 de ge-
ner fins a finals de febrer) i 2 profes-
sors, Isabel Carrillo i Jordi Martí
(del 21 de gener a 1'11 de febrer). EIs
estudiants estan allotjats amb famílies
a la ciutat de Mazatenango i partici-
pen en practiques a les escoles de l'en-
torno

Antoni Tort, professor convidat
en un seminari a Siena

Antoni Tort, dega de la Facultat
d'Eduació de la Universitat de Vic, va
participar els dies 13, 14 i 15 de gener
a Italia en el Seminari Per una paideia
del terzo millennio (Per una educació
del tercer millenni}, convidat per
l'organització, junrament amb al tres
vint professors i pedagogs d'universi-
tats italianes. Tort, que era l'únic pro-
fessor estranger, va presentar la po-
nencia Educazione, cultura e opinione
pubbliche (Educació, cultura i opinió
pública) a la Universita per Stranieri
de Siena, a la Toscana.

Un estudiant de la UV, sotscampió
de snowal Universitaris

Marcel Batlle, estudiant de BAU, Es-
cola de Disseny, centre vinculat a la
UV, es va classificar en 2a posició en
la modalitat de snow dels Campionats
Universiraris de Catalunya d'Esquí
que es van celebrar a Baqueira Beret
els dies 17, 18 i 19 de gener. També
van participar en aquesta prova els es-
tudiants Iñaki Guridi, de BAU, (Se),
Agustí Rosas, de Ciencies Empresa-
rials, (ge). En la modalitat d' esquí al-
pí hi van participar Albert Masoli-
ver, de Ciencies Empresarials, (Se) i
AnnaRocha, de BAU, (?a).
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la Comissió de Doctorat de la Universitat de Vic
preveu tres nous programes per al curs vinent

La Comissió reunida. Esta formada, d'esquerra a dreta, per Manuel Llanas, Roben Ruiz, Marisa Costa,
Santi Ponce i Josep M. Serrat.

La Comissió de Doctorat de la UV, vin-
culada al Vicerectorat de Recerca i Re-
lacions Internacionals, considera en
aquests mornents que, de cara al curs
2000-200l, es poden posar en funcio-
nament tres nous programes de docto-
rat. La Comissió esta formada pels pro-
fessors Santi Ponce, Manuel Llanas,
Robert Ruiz, Josep M. Serrat iMarisa
Costa com a secretaria. La seva finalitat
és fomentar i organitzar la recerca pro-
pia a través dels programes de doctorat.

En aquests moments la Universitat de
Vic ofereix dos doctorats, un en Finan-
ces, vinculat a la Facultar de Ciencies
Jurídiques i Econórniques, i l'altre so-
bre Metodologia i Análisi de la Traduc-
ció, vinculat a la Facultar de Ciencies
Humanes, Traducció i Documentació.
El curs vinent esta previst posar-ne en
marxa tres més, un relacionat amb
l'Escola Politecnica Superior, un alrre
amb la Catedra UNESCO i un tercer
d'História.

Curs de Técnlques de recerca de treball per a
estudiants que són a punt de finalitzar la carrera

La Universitat de Vic ofereix als estu-
diants que són a punt de finalitzar la
carrera la possibilitat d' afrontar el
mercat de treball amb unes mínimes
garanties d'exir. EIs dies 6, 8, 10, 13,
15 i 17 de mare;:s'ofereix un curs total-
ment gratu"it on es donaran les nocions
elementals sobre com presentar un cu-
rriculum vitae, com afrontar una en-
trevista de treball o un test psicologic,
entre altres temes de gran utilitat per a
tota persona que desitgi incorporar-se
al mercat de treball.
El curs sera impartir per professors ex-

perts en cada materia i esta estructurar
en 5 grans blocs que són: El mercat de
treball, El curriculum vitae, L'entrevis-
ta de treball, EIs tests psicologics en la
selecció de personal i El treball per
compte propi o alié.
El curs es podrá realitzar en horari de
matí (de 12 a 2) o bé de tarda (de 4 a 6)
i la matrícula es fara per correu electro-
nic a la següent adreca (http://www.
uvic.es/ cernfort/ inserciolaboral.htrnl) .
Hi ha disponibles 60 places al matÍ i
60 a la tarda i les matrícules es registra-
ran per rigorós ordre d' arribada.



S'amplia la xarxa Medeuramerica
de la catedra UNESCO

L'Escola Universitaria de Treball So-
cial de la Universitat Ramon Llull es
va adherir e! passat mes de desembre a
la xarxa Medeurarnerica per al Desen-
voluparnent Huma de la Catedra
UNESCO Universitat de Víc-Uni-
versidad de La Habana «Desenvolu-
pament Humá Sostenible».
D'altra banda, l'Agencia Espanyola
de Cooperació Internacional (AECI)
de! Ministeri d'Assumptes Exteriors
de l'Estat espanyol, va confirmar a la
Catedra Unesco l'aprovació de la re-
novació de la xarxa temática de do-
cencia ORTUDES «Ordenació ter-
ritorial: turisme, patrimoni cultural i
desenvolupament sostenible» per a
l'any 2000.
Es tracta d'una xarxa d'inrercanvi de
docencia entre professors de les uni-
versitats espanyoles (Vic, Girona i
Múrcia) i les sud-arnericanes (Co-
lumbia al Paraguai, UNIJUÍ al Brasil
i UNAM a l'Argentina). Al llarg
d' aquest any e!s professors Jordi de
Cambra, Anna Palomo i Xavier
Rambla de la UV participaran en
aquest intercanvi i impartiran docen-
cia a Sud-américa de! 3 al20 d'abril.

lO'
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La professora Tere Serra guanya
el premi de recerca Ioan Aliberch

Ricard Torrents va lIiurar el premi a la guanyadora, Tere Serra

Tere Sena, professora de la Facultat
de Ciencies Jurídiques i Econórniques
de la Universitat de Vic va ser la gua-
nyadora de la novena edició de! premi
Joan Aliberch de recerca en e! camp
de les ciencies socials i/o empresarials.
El treball de la guanyadora porta per
nom «Estirnació de les macromagni-
tuds agraries de les comarques catala-
nes. Una pro posta metodologica».
El jurat, format per Fernando G.
Jaén, doctor en Economia, Josep

Cerveró, doctor en Economia i Dret i
Josep A. Noguera, doctor en Sociolo-
gia, van destacar «e! rigor científic»
amb e! qual estava e!aborat e! treball,
«la seva dimensió metodológica, con-
creció i utilitat social», així com «la
seva aplicabilirat en un ento rn molt
proper com és la comarca d'Osona».
El premi estava dotat amb 700.000
ptes. i hi optaven 5 treballs de profes-
sors de la Facultat de Ciencies jurídi-
ques i Econórniques.

Carlos Tusquets Iliura els premis
del concurs intern de borsa. El
president de FIBANC, Carlos Tus-
quets, va lliurar e!s premis als gua-
nyadors de! concurs intern de borsa i
a continuació va pronunciar una con-
ferencia sobre e!s canvis en e! corn-
porrament de l'inversor a la borsa.
L'equip guanyador, format per Est-
her Faja, Lluís Feu, AgustÍ Soler i
Meritxell Roca -a la foto- va obrenir
la primera posició amb unes plusva-
lues de 16.430,39 Euros (2.733.787
ptes). Enguany e! concurs es va realit-
zar a temps real gracies a la col- labora-
ció de Caixa de Manlleu que va ins-
tal-lar un miniparquet de borsa dins
de la Universitat de Vic.
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E-m@il des del Nepal
La professora Marta Corominas ens explica la seva estada a Katmandu, a l'Escola M. Antónla Canals

Marta Coro minas és professora de Llengua Anglesa a la
Facultat d'Educació de la Universitat de Vic. El passat
mes d'agost va fer la maleta i va marxar rumb a Katman-
du per coordinar les relacions entre la Universitat de Vic
i la Tribuban University per tots els temes referents al' es-

cola de formació de Mestres M. Antónia Canals al Nepal.
Després de cinc mesos en aquest país, Coro minas ens ex-
plica en aquest e-mail que ha enviat a la redacció del
Campus algunes de les peculiaritats amb que s'ha trobat
al país dels Himálaies,

A l'esquerra, Marta Cororninas (primera per la drera) davant l'escola M. Anronia Canals. A la drera, M. Anronia Canals (al centre) en el viarge que va fer l'any pas-
sat a Katmandu, acompanyada de l'impulsora del projecre, Vicky Sherpa.

Subject: Re: [Re: Nepal]
From: corominas salo m <marta.co@
usa.net>
To: Campus <info@uvic.es>

Us envio aquest missatge amb l'ano-
rac posar.
Els nos tres alumnes són 40. La meitat
nois i la meitat noies. A la selecció s'hi
van presentar unes 300 persones i no-
sal tres en vam seleccionar 50. La se-
lecció era molt dura perque hi havia
proves en angles i nepales, orals i es-
crites, de temes pedagogics i de cultu-
ra general. Dels 50 inicials, en vam
perdre 10 per problemes de transporto
Com que ja es preveia, en vam selec-
cionar 10 de més.
EIs nostres alumnes tenen un nivell
d' angles molt alr. Aquí l' angles és una
llengua oficial. Tarnbé tenen un nivell
cultural molt alr. Alguns d'ells són
mes tres i altres directors d' escola. La
majoria, pero, no han ensenyat mai.
Provenen de diferents castes. La ma-
joria són de casta mitjana, pero també

en tenim de casta baixa i alta. Entre ells
hi ha un ambient molt bo, s'han fet
molt amics, i fins i tot organitzen acti-
vitats extraescolars, com concursos i
pícnics. Nosaltres també hi partici-
pem.
La seva resposta ha esrat sempre molt
positiva. Acullen els nostres metcdes
amb molt d'entusiasrne, treballen molt
fort, i tenen ganes de superar-se.
A més arnés, sempre estan de bon hu-
mor. Riuen i somriuen i per poca cosa
canten i bailen. A mi em tenen ben
enamorada. Les edats van dels 17 als 43
anys.
El campus on treballem esta situat als
afores de Katmandu, a la carretera que
va cap a Bhaktapur. Hi anem cada dia
en taxi i triguem una hora. Es fa una
mica llarg perque a la carretera hi ha
molr tránsit i molta contaminació.
Portem mascaretes. Pero de fer, no ens
sap greu treballar al Sanothimi Cam-
pus, perque quan deixem la carretera i
el porter ens obre la porta ens trobem
amb un campus molt verd, pie de va-

ques, cabres, pasrors i pastores, hem
deixat enrere la contaminació de Kat-
mandu, el cel és blau intens, fa un sol
que escalfa molt i et fa passar el fred.
Miris on miris veus els Himalaies ne-
vats. Oi que us sembla preciós? Ho és.
També, a mida que anem arribant,
anem trobant els nos tres alumnes que,
pobrets, vénen a peu, o en uns autobu-
sos plens de ror. Ja ens van cridant i sa-
ludant i ja comencen a riure. Són molt
macos aq uests nepalesos.
Les nos tres dificultats són les típiques
del país. Vivim en una casa on som 11
persones, hi ha una classe de sise i els
tallers de les mares dels nens de la Da-
leki. No sempre tenim aigua per dut-
xar-nos, el lavabo sempre esta ocupat,
dormo amb 4 persones rnés, fa fred, el
menjar no és variat ni abundant i la fal-
ta d'higiene ens provoca petites infec-
. .

cions quasl sempre.
Pero com que el projecte ens omple
molt, no donem importancia a aques-
tes dificultats. Ja tornaré a viure bé
quan sigui a Vic.
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UV i UAB impulsen un diccionari de traductors catalans
El projecte ha rebut una beca de la Fundació Enciclopedia Catalana

La Universitat de Vic i la Universitat
Autónoma de Barcelona participen
conjuntament en un Diccionari de
Traductors Catalans. El projecte esta
dirigit per les professores Montserrat
Barcardí de la UAB i Pilar Godayol
de la UV i compta arnb el suport de la
Insrirució de les Lletres Catalanes i de
la Fundació Enciclopedia Catalana.
El projecre consisteix en ]'elaboració
d'un diccionari deis rraducrors rnés
rellevanrs de rors els temps (fins als
nascuts el 1950) que hagin traduit de
qualsevolllengua al catala.
Cada en trada an ira signada i s'esrruc-
curará de la manera següenr: dades
biografiques essencials del traductor,
presenració i valoració (propia i aliena,
si n'hi ha) de les traduccions i biblio-
grafia completa de les obres trasllada-

Pilar Godayol, professora de la UV.

des al carala (bibliografia primaria)
deIs estudis que han suscitat (biblio-
grafia secundaria o crítica). D' aquesta
manera es disposara d'un cataleg siste-

rnatitzat de les versions al catala i d'un
canernas de la historia de la traducció
en llengua catalana.
El consell assessor d' aquest diccionari
esta formar per Joan Fontcuberta
(UAB), Manuel Llanas (UV), Fan-
cese Parcerisas (UAB), Ramon Pí-
nyol (UV), Pere Quer (UV) i joa-
quim Sala-Sanahuja (UAB). A més a
més compta amb un grup de redacció
format per professors de les dues un i-
versirars i rarnbé amb un ampli equip
de col-laboradors i d' especialistes en
cada materia.
La Fundació Enciclopedia Catalana
ha atorgat una de les seves prestigioses
beques d'Assaig i Humanitats a aquest
projecte per l'interes, la qualitat i la
innovació que representa dins el seu
campo
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Si quan sents dir "cibernauta"t'imagines aixó ,
és urgent que et posis al dia

Conne cta't GRATIS a Internet amb
CAIXA CATALUNYA

ON-LINE

Si tens el Carnet UV vinculat a un compte
de Caixa Catalunya, connecta't gratis a
Internet amb el servei Caixa Catalunya
Otl-WlE. Tot són avantatges. Fixa-t'hi: la
connexió no et costara ni un duro i
podrás navegar arreu de la xerxe, visitar
els centenars de webs el-Iucinants que
hi ha, tenir correu electrónic Icorn és que
encara no has posat una @ en la teve
vida~ l.. I seres com tothom! Fins i tot
podrás operar arnb Caixa Catalunya i fer
consultes des de casa.
~lo esperis ni un sol dia més. Passa per la
te va oficina de Caixe Catalunya o truca ara

rnatelx a línia Total.Línia
'-900363738 www.cetxecet.es

CAIXA CATALUNYA .dJlb..
'9lfF



Nova edició del Manual d'estil

El Manual d'estil. La redacció i l'edició
de textos, una de les publicacions de
més hit d'Eumo Editorial, surt ara en
una segona edició revisada. El Manual
d'estil, de Josep M. Mestres, Joan
Costa, Mireia Oliva iRicard Fité, es
va publicar per primera vegada e!
1995 i va ser e! primer manual d'estil
general per a textos escrits en llengua
catalana. L'obra exposa els passos que
segueix un original fins que esdevé un
text definitiu: repassa alguns temes
lingüístics controvertits i ofereix al
lector les eines de consulta que poden
ser més útils per a la redacció, la tra-
ducció, la correcció i l'edició de tex-
tos. Aquesta obra, publicada en coedi-
ció amb la UB, la UPF i I'Associació
de Mestres Rosa Sensat, forma part de

Cine Club
Teatre Atlántlda, 10 del vespre

• Dia 1. "El hombre i el monstruo», de
Tood Haynes (EUA, 1998).

• Dia 8. «Velvet Ccldrnine», de Tood
Haynes (EUA, 1998).

• Dia 15. «Exisrenz» de David Cronen-
berg (Canadá, 1998).

• Dia 22. «Claire Dolan», de Lodge Ke-
rrigan (Franca, 1998).

• Dia 29. «High Art», de Lisa Txodolen-
ko (EUA, 1997).

Museu de l' Art de la Pell

Exposicions

• Dia 28 de gener al 20 de febrero La
il-lustració de la natura. Sala Temporal
T 1. Organitzada pel Museu de l'Art de
la Pell i produída pel Museu de Zoo-
logia.

CAMPUS

la col-lecció «Llengua i Text», dirigida
per Eusebi Coromina i assessorada
per Francesc Codina, Jordina Coro-
mina, Assumpta Fargas i Ramon
Pinyol, tots ells professors de la Uni-
versitat de Vic.

Eumo publica Fi de l'educació,
de Neil Postman

Fi de l'educació, de Neil Postman, en
traducció de Pepi Andreu, és e! nou tí-
tol de la col-lecció «Interseccions»,
d'Eumo Editorial. Lluny de fatalismes
de fi de segle, pero des d'una óptica
crítica, Neil Postman ofereix un as-
saig que revisa les claus de la crisi deis
relats que han fonamentat i fonamen-
ten e! discurs educatiu. Postman,
d' estil ironic i incisiu, és considerat
un deis millors analisres de la cultura i

A G AE N D

• Del 4 al 20 de febrero Tornar a casa 6
anys després. Sala temporal T2. Orga-
nitzada pel Museu de l'Art de la pell i
produída perl'equip KLEVAR.

• Del 26 de febrer al2 dabril. La ruta de
Samarkanda. Sala temporal T1. Orga-
nitzada pel Museu de l'Art de la Pell i
produída per Qádar Viatges i José M.
Elósegui.

Conferencies

• Dia 4. "La problemática del retorn dels
refugiats bosnians», conferencia a ea-
rrec d'Albert Cusidó Roger Arnau,

Organitzada per l'Escola d'Adults de
Vic. 2/4 de 8 del vespre.

• Dia 10. «Internet i les noves tecnolo-
gies». Organitzada per l'Escola d'A.
dults de Vic. 7 de la tarda.

l' educació en e! marc de la societat de
la comunicació. Dins la mateixa col-
lecció, Eumo va publicar l' any 1990
una altra obra rellevant d'aquest au-
tor, La desaparició de la infantesa.

L'aula d'autoaprenentatge ja
disposa de televisió via satél-Ilt

A partir de! dia 31 de gener i fins al
dia 17 de febrer l'Aula d'Autoapre-
nentatge allarga l'horari habitual de
tardes fins a les 9 de! vespre. L'horari
queda, dones, així: els matins de 9 a 2
i les tardes de 7 a 9, de dilluns a di-
jous; els divendres es manté l'horari
de 9 a 2. D'altra banda, aquest segon
quadrimestre l'Aula estrena un nou
aparell de televisió connectat via sa-
tel-Iir per a l'estudi i l'aprenentatge de
llengües estrangeres.
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• Oia 18. Taula rodona: "El problema
dels purins a la comarca d'Osona». Or-
ganitzada pel Fórum de Debats. 8 del
vespre.

• Dia 19. «Fenórnens mcteorologics
d'Osona», conferencia de Manuel Dor,
observador meteorologic i membre de
l'Agrupació Astronómica d'Osona. Or-
ganirzada per l'Associació Cultural
Oratge.

• Dia 29. "El moble angles», conferencia
a carrec de Monica Piera. Organitzada
pels Amics dels Museus d'Osona.

: .
Dilluns Dimarts Dimene5 Oijous Oivendres Oissabte Oiumenge
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