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Barcelona 6 d'abril 1981 

Reunió de la Junta de Direcció de l'Escola EINA. 

ORDRE DEL DIA 

- Lectura i aprovaci6 , si procedeix, de l'acta 

de la Junta anterior. 

- Resposta Universitat d'America 

- Conferencies (E. Subirats i T. Moragas) 

- Informes 
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ACTA DE LA REUNIO DE LA JUNTA DE DIRECCIO DE L'ESCOLA EINA 

CELEBRADA EL 6 D'ABRIL DEL 1981 

Amb l'assistencia de tots els seus membres, s'inicia la reuni6 

programada pel 30 le marg i ajornada posteriorment a la data de la 

present acta. Després de llegida i aprovada l'acta de la Junta 

anterior, es prenen els següents acords : 

- Davant la conformaci6 de James O'Hear III de l'escola The Catholic 

University d Ameri ca, a la quantitat mínima sol.licitada per EINA 

(2000 dolars) , s'organitzara el manteniment del Curset en el mo

ment en que es coneixin les dates pertinente. 

- 7 i 21 de maig, conferencia "Reflexiones en torno al Arte y la 

Estética del Siglo XX" a carrec de E. Subirats. 

- 14 de maig, conferencia uLa vi venda com a Mass Median a carrec 

de Toni Moragas. 

- 28 de maig, conferencia a carrec de Toni Mari. 

- A proposta de X. Olivé , el tema"Una nit mágica a EHrA" a celebrar 

el mes de maig, es passa al juny, coma festa de fi de cura. 

- Els t í tols de Fi de carrera de l'especialitat de Grafisme a 

lliurar aquest curs, els dibuixara M. Girona. 

- Beuni6 de professors d'interiorisme a proposta de J. Alemany 

encarregat de l ' especialitat,per tal de solucionar, d'entre altres 

t emes , la problematica de l'assignatura Tecnologia de ler. , a ca

rrec de J. Cirici. 

- Propera reuni6, 27 d'abril . 

S'aixeca~~:6 a les 16 horas. 
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