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ACTA DE LA REIDH(j DE LA JUNTA DE IF.ECCili DE L' .cJSCOLA EINA, QUE 

Affi PRESE1CIA DEL SEU DIFECTOR, Sr ALBERT FAFOLS CASAMADA I Affi 
L'.ASSISTENCIA DE TOTS ELS r!E~RES, .... S CELEGRA EL 16 DE SETEMBRE 

DE 1980 

S' inicià la primera de les reunions preparatories del nou curs 

1980- 81, puntualitzant els càrrecs de la nova organització, en 

quan a règim interior es refereix, de l'Escola EINA. Xavier Olivé 

i Aleu es anomenat Cap d'Actes Cul tur als, amb horari de 10 a 14 

els dillm1s i dimarts . Domènec Peraferrer i Orti, Gerent, amb ho

rari de 10 a 14 els dilluns, dimarts i di vendre s, i !! :_ercè Valeri 

i Ferret encarregada de la Secretaria amb horari de 9 a 14 del 

matí i 15,30 a 18,30 de la tarda. Tals càrrecs resten as enyalats, 

en quan a la seva funció especifica, en l'esbós d'Estatuts dc 

1 'Escola. 

Es presenta a la Junt a una previti6 ~.e Pressupost pel Curs 1980- 81, 

deixant l'aprovaci6 del mateix, per tal d'introduir unes modifica

cions que el fixaran definitivament. 

Es concreta d'acord amb els caps d'especialitats, la coordinació 

de totes les materies especifiques de cada especialitat, i la 

subscripció a les diferents publicacions, per ells assenyalades. 

A continuació es prenen els següents acords : 

- Dia 29 de setembre Reunió de la Junta de Di recció 

- Dies 6 i 7 d octubre Inauguració Curs 1980- 81 

- Dia 8 d'Octubre Inauguració Clasl:)es Curs 1980-81 

-Encarregar les targetes d'inaU@lració del Curs a, Patricio Vélez, 

i la serigrafia d'aquests curs a, Frro1cesc Artigau. 

- .~omenar a Montserrat Ribas i Javier Ru"io coo,a professors de les 
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classes de Dibuix i Pinacoteca, respectivament . 

- Reunió de professors d'Art: dia 25 de setembre a la 1,30 h. 

- Reunió de professors d'Interiorisme: dia 26 de setembre a la 1,30 

asprés de que la Gerencia expressi a la Junta la inquietud envers 

els afers corresponents a la venda de quadres i a l'actual manca 

de l'esnecialitat de Dis any Industrial, el Director, aixeca la 

sessió ~ les 16 hores. 

· st i plau 

El Director El Ger nt 




