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Membres del CEO

La pel·lícula del Shin-
Chan

CEO, Centre d'Estudis
Orientals

"Agraden molt les
pel·lícules d'Evangelion"

El Shin-Chan a la universitat

CEO, Centre d'Estudis Orientals

Abans que comenci la projecció del Shin-Chan vam
parlar amb els organitzadors, el CEO (Centre d'Estudis
Orientals), que ens van explicar com funcionen i la seva
visió sobre el manga a la Universitat. Si els voleu
conèixer més podeu passar per la seva pàgina web.
Respon la Teresa Pilar Pérez, fundadora i creadora del
CEO (això va ser el desembre del 97). 

Com va començar el CEO? 
Vam sorgir com una idea per promoure la cultura
japonesa i el manga a la Universitat. La cultura
japonesa i l'oriental en general, tant pel que fa a història,
llengua, costums, cultura, kanji (escriptura japonesa)
com, per descomptat, el manga. 

Quines activitats feu? 
Vam començar fent projeccions quinzenals de manga, el
divendres a les sis de la tarda. Normalment pel·lis,
perquè són tres hores. Solem passar pel·lícules que
tinguin interès per als "otakus" en general.
Complementen les sèries de televisió: si una sèrie té
èxit al Japó, té pel·lícules, alguna "OVA"... que en
surten. Des del 98 també fem altres coses, com cursos
de japonès, d'etiqueta japonesa i ara en preparem un
d'història del manga. També n'hem fet de kanji, que
explica l'origen real de l'escriptura japonesa, que va ser
a la Xina, des d'on va passar al Japó. 

Quin preu tenen els cursets? 
Som una associació sense ànim de lucre i, lògicament,
no ens podem aprofitar d'això. Els cursos tenen un preu,
perquè el material hi va inclòs i el professor també s'ha
de pagar. Tenen un preu de 8.000 pessetes per 20
hores, que acostumen a ser intensives. Es fan en una o
dues setmanes. 

Què passa amb els dimarts? Cibernàrium: Vine a conèixer Internet! 

Prepara els exàmens No vagis per la vida sense carnet! 

Do you parlare français, mein freünd? Comerç electrònic jove 

Com a casa..., enlloc! Aprova el curs amb Internet 

Busques feina? Del carrer a Internet 

Formació associativa Ofertes de viatges per a estudiants 
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