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REID !O J LA JUl1rrA V.i!J DIRECCIC DE L' ESCOLA EI NA 

OR.vRE DEL DIA 

- Lecttra i aprovaci6 , i procedeix de l'acta 

de la Junta anterior 

- Organitzaci6 seminaris 

- .etri~uci6 a r. Chaves, coma re resent8nt d'~I A 

al BCD 

- Informació e ~a reunió nr li inar de la constitució 

del consell del isseny i la ·e·1yali tzació 

- Info:rmació The Catholic Univflr ity of America 

ata sessi6 púl,lica Projectes i de Cal~Tel"a Di .• eny 
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ACTA DE LA REUNTO DE LA J~~A DE DIRECCIO DE L'ESCOLA EINA 

CELEBRADA EL 23 DE FEBRER DEL 1981. 

Amb l'absencia de M.Girona i la presencia de la resta de la 

Junta, s ' aprova l'acta de la Junta anterior i seguidament A. 

Rafols-Casamada informa de la reuni6 preliminar de la consti

tuci6 del consell del Disseny i la Senyalitzaci6, quedant ano

menat com a representant de l'Escola al dit Consell. 

A continuaci6 es prenen els seguents acords, 

- La Junta considera no adient, retribuir ala representanta 

d'Eina amb afers relacionats a potenciar i organitzar el 

Disseny i l'Art. 

- La contestaci6 negativa (lletra amb castella) a la petici6 

de James O'Hear III de l'Escola The Catholic University d'A

merica • 

- Dimecres dia 11 de marg a les 8 del vespre, conferencia "Es

pacios Interiores de la Vi vianda" per Federico Correa. 

- Dimarts 17 de marg 9,30 mati, sessi6 pública Projectes Fi de 

carrera de l'especialitat de Grafisme. 

- Dimaris 24 de marg a les 12 del vespre, sessió a Bocaccio de 

Rosa M. Sarda. 

- Demanar a la Generalitat de Catalunya, audiencia a la Conse

lleria pertinent per tal de dur a terme la presentaci6 oficial 

d'Eina 

- Propera Reuni6, 16 marg de 1981. 

S'aixeca la sessi6 a les 16 hores. 
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