
EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
Barcelona 17 El NAt~ Telèfon 203 09 23 

Barcelona, 17 de novembre 1980 

Reunió de la Junta de Direcció de l' Escola EINA 

OliDRE DEL DIA 

- Lectura i ap1~vaci6 , si nrocea~ix de 

l'acta de la JU11ta anterior 

Informació de la reunió ael B.0 . ~., 

Escoles éJ.e Dissc.ny. Proposta fusió 

programes EINA-ELI 'AVA 

- Informes 



,. 

EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 
Barcelona 17 
Telèfon 2030923 EINA li~ 
ACTA D~ LA REffiJI(j D~ LA JUNTA .D~ DIR.tCCIO DE L' E COLA ,1;/IHA 

CEL BRADA ~ 17 DE NOVE :BRE DE 1980 

- Amb les absències justificades de T. Viserachs i J.E. Lahosa, 

i l'assistència de la Testa de la JQnta, s'inicia la retmi6 

llegint l'acta de la Junta anterior. 

- D. Pe~caferrer llegeix l'informe del Dir,Qctor de Ferrocan·ils 

de J.a Generalitat de Catalunya Sr. Haig enve1·s el tema refe1·ent 

al accident de l'estació del Peu de Funicular, plantejat a la 

Junta del proppas at 20 d'octubre. 

- X~ Olivé prasenta un infoYme d'Actes CuJturals referent a 

Organització de eminaris i Festes. 

- ;.;;S continua el de bat de J.' únic punt de 1' o:rdre del dia, B. C. D. 

~scoles de Dis eny, amb la - articipaci6 de N. Chaves i J. E. Her

nandez Cros. 

A. à~ols Casamada amplia l'informació del tema llegint opinions 

i propostes de varies escoles. 

J . .J.J, Hernandez Cros exposa una vist6 personal envers les 1·eunions 

mantigudes sobre el tema ao~ el B.C .• 

~'ajorna el tema a la pr pera reunió. 

~'aixeca la sessi6 a les 16,30 hores. 

Vist i plau 

t DIR CTOR EL GER .J ri' 
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e vacies r ,uní Ollv tre J . .J . I al a, -: 
i..)- inet i 

X. 01 ivé , 3'acorda .t.nar a ce1_,..· r·al" el c1 "set de cuina " t1J 

eJ non Je : "Gu.·t i e·til" In~ e nvi "e. nacions . ~ la ·ou 

·a t1 ió es p ·e..,nnt· ñ el p our ra i r-'1.1 d!1.i c"i!t·.t· 1 . 

A proposta (eX. OJ.i,é i 'i . ValPI'i , s'ocorda 

que el t:caà.icio11al dinax· de . , .. o fes. Ol"S i enlre...;a del 0 l"a\ ·:lt 1931 
• r,alitzat ~er en F. Artigau, es fa~h e] dia 17 de deoe~bre e ro 

.Jerà tm sopar. Jes~)rés si coincic'Lcix ue en :Favlovs:cy encaJ."a 

e tu a a Poccacio , eL) il'a:ca e ... u e l'O iol_ : . .;as ens j~aci 

:ce aixa uer a112r-hi con ·untaocmt é:"lr:l-J e ls al uL'mcs. - , .. 

L' e . .::rno.!. zar o.m1J els alnrrnes .. ucda pel mateix éiia que s' l18via 

.L'ixat amb anteriori t:)t, es a dir el 19 de deseml1re. 

Continuen les visi tes per dauw.na:c la col.lal;oració per la 1·caJ it

zació ael serainari "Inventari pels ' üO". 

. Dia 1?, entrevista aob Josep j I~ Ci vit del Cent re el ' E.~tlll1is 

;:usicals . 

..,. .:)i a 18 , P.l'ltrPvis-!:a a··b 1ic[n·do ·:uí1oz '-'uaj' d ' ":di o:rial tl'Ut1.lel·a. 

L' exposició "Vi .. /ces de Bro:celona" G'c . .~t3 rcpa1·ant arillJ J . '-' . Laho ... a , 

' . ~sclusa, P. Ilo~et i X. Oli:é . 


