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El dia 4 d'octubre de 1977 s'inau-
gurava l'Escola Universitaria de
Mestres Balmes. En el discurs
inaugural, el Dr. Salvador Re-
guant, professor de la Universitat
de Barcelona i director de l'Esco-
la, comentant unes paraules d'Ed-
gar Faure sobre el canvi qualitatiu
en I'educació a finals del segle
XX, assenyalava aquests tres as-
pectes: I'educació permanent,
una educació integrada en el món
i integradora d'aquest món i I'edu-
cació com a patrimoni de tothom.
Deia que aquests aspectes ha-
vien de ser el teló de fons sobre
el qual s'havia de bastir l'Escola
que aleshores s'inaugurava, i
alertava que l'Escola podia morir
fácilrnent si no era estimada per
tothom i encoratjada a seguir per
aquest cami.

Avui, al cap de deu anys,
l'Escola no solament no ha mort,
sinó que esta plenament consoli-
dada. L'hem sabuda bastir sobre
aquests fonaments? Creiem que si.

En efecte, l'Escola no s'ha
limitat a impartir unes assignatu-
res contemplades en un pla d'es-
tudis preestablert per unes ins-
táncies superiors, sinó que ha
procurat estar oberta a les cense-
qüéncies deis canvis que I'expan-
sió deis coneixements comporta i
s'ha anat dotant deis canals i
instruments indispensables per
fer que la seva tasca no quedi
encallada en un moment determi-
nat de la história, sinó que sigui
receptora de tota la informació i
cultura i font de creativitat. Més
encara: durant aquests deu anys
l'Escola ha estat present en totes
les iniciatives i instáncies que han
maldat per renovar el sistema
educatiu al servei d'unes perso-
nes, d'una comarca i d'un país.

Com a conseqüéncia d'aques-
ta actitud, l'Escola ha impartit una
educacíó integrada en el món i
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integradora d'aquest món. Durant
aquests deu anys, cada curs han
visitat l'Escola i han exposat els
seus coneixements i pensaments
diverses personalitats, de casa i
de fora, de tots els camps de
I'educació: científics, pedagogs,
historiadors, lingüistes. I I'Escola
no ha planyut res per realitzar
aquestes activitats.

I finalment, l'Escola no s'ha
cansat d'instar totes les instan-
cies i de p-ornoure tota mena
d'iniciatives per fer que I'educació
sigui patrimoni de tothom. Aixi, en
I'afany de fer acostar els estudis
superiors i I'educació a un nombre
més gran de ciutadans, l'Escola
ha dotat la ciutat de Vic amb la
Fundació Universitaria Balmes
que perrnetrá l'ampliació deis Es-
tudis Universitaris. Justament
aquest any ha obert les pcrtes
una nova Escola, la d'Estudis
Empresarials, i s'ha incorporat a
la Fundació l'Escola Universitaria
d'lnfermeria Osona les quals, amb
l'Escola Universitaria de Mestres
Balmes i l'Editorial EUMO, que,
nascuda al si de l'Escola, és
I'exemple mes ciar d'iniciativa fo-
namentada en aquesta convicció,
formaran a partir d'ara els Estudis
Universitaris de Vic. Miramarges
deixa, dones, de ser el Butlletí de
l'Escola Universitaria de Mestres
Balmes i passa a ser el Butlletí
deis Estudis Universitaris de Vic.

El número extraordinari de Mi-
ramarges que teniu a les mans vol
ser el reflex de deu anys d'activi-
tats, peró vol ser també I'expres-
sió d'una illusió renovada per
continuar la tasca, per eixamplar
horitzons, per obrir nous camins.
Volem donar sincerament les qrá-
cies a tots aquells que I'han fet
possible i, sobretot, als amics que
ens han honrat amb una collabo-
ració especial.
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L'ESCOLA DE MESTRES DE VIC:,
PUBLICA O PRIVADA

Miquel Siguan

Recordo de fa una colla d'anys
una visita a una Escola de Mes-
tres en un barri deis voltans de
Londres. Era una de la dotzena
d'Escoles de Mestres que en
aquell temps estaven integrades
en la Universitat de Londres, coor-
dinades pel seu Institut de Cién-
cies de l'Educació. Tot hi era
tipicament anglés: la barreja d'un
edifici gótic amb uns annexos
modernissims i funcionals, el
«qreen», una extensió de verd
íncretblernent gran i increlblernent
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verda, un ambient de treball intens
i relaxat al mateix temps ... Recor-
rent I'edifici em vaig adonar d'una
capella que semblava concorre-
guda; era un centre religiós? Si,
era una escola católica i I'admi-
nistrava una comunitat de frares.
N'eren els amos? No, en realitat
era una fl:lndació promoguda pel

bisbat. I d'on sortia el pressupost?
Del que pagaven els alumnes,
naturalment. O sigui que era una
escola per a nois rics? No, la
matrícula efectivament era alta,
pero tots els alumnes eren beca-
ris. De fet l'Escola sois admetia
becaris com a alumnes i les
beques, les pagava el govern.
Quant als professors, els triava,
els contractava i els pagava I'es-
cola, i prescindia deis seus ser-
veis en el moment que ho consi-
derava oportú. I els plans d'estudi
els fixava I'Escola i els aprovava o
rebutjava la Universitat. I el direc-
tor de l'Escola, el proposava el
claustre pero el nomenava el
Director de l'lnstitut de Ciéncies
de l'Educació de la Universitat. I el
director de l'lnstitut de Ciéncies
de l'Educació de la Universitat, al
seu torn, el nomenava el Rector,

peró a proposta del conjunt de
Directors de les Escoles de Mes-
tres. Per acabar-ho d'adobar o de
complicar, cada una de les dotze
Escoles de Mestres de la Univer-
sitat de Londres tenia un color
ideológic diferent, tenia plan s
d'estudi diferents i tenia fins i tot
fórmules diferents d'integració en
I'estructura universitaria. Sois una
cosa era clara: que a cap de les
dotze se li podia aplicar la disjun-
tiva: escola pública o escola priva-
da tal com nosaltres I'entenem.

Nosaltres, en canvi, estem
acostumats a classificar segons
aquesta distinció totes les institu-
cions socials en general, i molt
especialment, les docents. Les
escoles són necessárlament o
públiques o privades i el tall entre
les dues sembla perfectament
ciar. Els centres d'ensenyament
públics formen part de I'adminis-
tració de I'Estat (govern central o
governs autonómics), es mante-
nen integrament amb diners pú-
blics i son, per tant, gratu"its o més
barats que els privats i tots els
membres del seu personal son
funcionaris. Les escoles privades,
en canvi, s'han de mantenir pel
seu compte i han d'aplicar, per
tant, criteris d'eficácia económica
per a subsistir. O sigui que resul-
ten cares. Pel mateix motiu se
suposa que han de ser més
eficaces que les públiques, la que
si no es quedarien sense alum-
nes. A aquesta diferenciació prin-
cipal cal afegir-n'hi una altra de
no menys important. Les escoles
privades, o si més no una part de
les escoles privades, són especi-
ficament religioses, mentre que
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les escoles públiques són neutres
o són formalment religioses se-
gons el régim politic imperant.

Estem tan acostumats a uti-
litzar aquesta distinció -que mes
que distinció es oposició- que
tendim a su posar que resulta de
la mateixa naturalesa de les co-
ses i que es pot aplicar en tot lIoc
i en tot moment. I la veritat es que
es perfectament datable en el
temps i localitzable en I'espai.
Correspon al model francés d'Es-
tat i a la mentalitat del segle XIX. A
altres Ilocs aquesta distinció/opo-
sició o no ha existit mai o ha tingut
un sentit diferent que entre nosal-
tres. I fins i tot entre nosaltres avui
cornenca a fer aigües per totes
bandes.

La meva relació amb l'Escola
de Formació del Professorat de
Vic és molt antiga, anterior i tot a
I'existéncia de l'Escola i arrenca
de quan jo havia tot just acabat la
carrera a Barcelona i Mossén
Vilacis, de grata memória, em va
proposar de traslladar-me a Vic
per ser professor al Col-leqi de
Sant Miquel que ell dirigia; una
oferta que vaig acceptar amb
illusió, peró que a la fi es va
frustrar perqué poc després es va
decretar la mobilització general.

Era el temps en qué semblava que
Espanya estava a punt d'entrar a
la guerra al costat d'Alemanya. De
manera que en comptes de tras-
lIadar-me a Vic em vaig instal-lar a
la caserna de Pedralbes, i en un
regiment de tancs per més ale-
gria. Peró durant bastant de
temps jo pujava de tant en tant a
Vic per participar en unes magnifi-
ques i eclesiástiques costellades.

De manera que quan anys
després -ara en fa deu- es va
crear I'actual Escola de Mestres
precisament en el local de I'antiga
Escola de Sant Miquel i el Rector
de la Universitat em va nomenar
representant universitari al Patro-
nat de la Fundació, jo vaig tenir la
impressió de reprendre una antiga
relació. D'encá d'aquell dia he
viscut molt de prop la seva vida i el
seu desenvolupament, i me'n sen-
to satisfet. I en la mesura en qué
m'identifico amb l'Escola, fins i tot
em sento orgullós deis resultats
assolits i del futur que s'albira.
Crec sincerament que l'Escola és
ja una espléndida realitat i que
moltes de les persones que hi
treballen i de les coses que s'hi
fan són exemplars.

De les moltes coses que io
podria dir aqui sobre l'Escola, em

limitaré a una que per a mi és molt
important. La separació tallant
entre centres públics i centres
privats en el nostre temps i en la
nostra situació té cada vegada
menys sentit. El que necessitem
són centres que no siguin estric-
tament privats perqué estiguin al
servei públic, peró que no rebin el
qualificatiu de públics del fet de
ser part de I'administració estatal.
Centres estretament arrelats en el
teixit social que els envolta i que
els manté, capaces de mantenir
un alt nivell d'autonomia que els
permeti desplegar la iniciativa i
l'eñcácia que tradicionalment s'ha
atributt a les empreses privades,
peró al servei de la collectivitat
que els impulsa i els recolza. Crec
que el futur col-lectiu de Catalu-
nya depén en bona part d'aixó,
que siguem capaces de posar en
peu en el camp de I'educació i en
tots els camps de la vida social
institucions d'aquest tipus. I un
deis motius de la meva simpatia
per l'Escola de Mestres de Vic és
perqué representa un pas signifi-
catiu i reeixit en aquesta direcció.

Miquel Siguan
Director de I'ICE

de la Universitat de Barcelona

Felicitats
EUMO

FA DEU ANYS VA HAVER-HI
UNA BONA COLLITA

GUIX
1977-1987
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UNA FAUN"A ESPECíFICA
Roser Iborra i Plans

A /s professors i com-
panys de /'Esco/a Universi-
taria -Belmes». Amb agraf-
ment.

A vegades penso que he tingut la
sort -una sort relativa, perqué
també m'ha portat molts malde-
caps- de poder veure alguns
aspectes de la vida des d'un angle
no gaire habitual. Per exemple,
estudiar magisteri després d'uns
quants anys d'experiéncia do-
cent. Em donava molta ansia i em
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pensava que no acabaria mai i... ja
esta fet. El vaig cornencar amb un
gran escepticisme, tot s'ha de dir.
Em vaig encallar de mala manera
amb les rnaternátiques ... pero era
un estero necessario Ara n'estic
contenta, i puc entendre els deu-
res escolars de la meva filla, si
més no. De totes mane res, les
classes de magisteri em sembla-

ven música celestial. Fer de mes-
tra no és aixó, Pero tampoc no hi
ha receptes rnáqiques. Aixó és el
que he anat entenent. I les didác-
tiques només son bones si no te
les creus. Vull dir: si les poses
entre paréntesis i acabes per
trobar la teva propia didáctica.

Quant a la «música celestial"
-les assignatures aéries i tot
aixó, i ara faig servir I'argot d'a-
questa escola universitaria- no-
més hi faria una obiecció: no
serveixen al mestre si no servei-
xen a la persona. Pero si servei-
xen a la persona, ja son útils, i
s'ha d'entendre que gairebé res
no és directament aplicable. Ma-
lament, també, si ho foso D'altra
banda, els mestres no hauríem de
ser la fauna específíca í angoixa-
da en qué a vegades ens conver-
tim: sempre a remolc de la darrera
moda rnetodolóqica que s'imposa.
L'altre dia, la Margarída Muset,
que és Cap d'lnspecció de les
escoles d'EGB, i que té anomena-
da de «dura", ens va sorprendre
amb una conversa planera i hu-
mana entorn deis seus records
d'ex-mestra. Deía que no ens hem
d'estranyar del fet que sigui una
feina tan difícil, perqué treballem
amb «material hurná» constant-
ment. No fusta, ni ferro, sino: nens,
mestres, pares. Aixó cansa. Cre-
ma, que es diu. Per tant, ens deia,
heu de saber-ne reposar. Tenir
altres déries. Viure. Malament, si
comences a somníar nens. So m-
niar nens o somniar oposicions,
tant se val. He lIegít í rellegit
aquest invent anomenat «disseny
curricular», i que és una fíligrana
ben refinada. Així i tot, penso que

esta fet per algú -o alguns- que
potser s'adonen perfectament,
d'altra banda, de la distancia cada
vegada més gran que hi ha entre
el lIenguatge i la realitat; entre la
realitat deis mestres i la deis
nens; entre els avencos técnics i
la pobresa general del lIenguatge
-Que vol dir pobresa d'esperit-
cada vegada més evident.

Consegüentment, ens oferei-
xen un producte molt elaborat en
qué lo no hi sé veure, pero, altres
aspectes positius que el fet d'in-
cloure les actituds i els valors
humans com a aspectes de l'ava-
luació í, sobretot, la possibilitat
d'un «tercer nívell de concrecló»
obert a l'aportació personal. Ah, i
aixó deis «aprenentatges sígnifi-
catius»: ja era hora de poder dir
que no es pot ensenyar tot.

Pero dit així, en quatre línies,
no ens ho hauríem cregut. Calien
uns models rnecánics per a una
gent cada vegada més passiva.
Suposo. Perqué, si ens proposen
un model de proqrarnació que
arriba a I'extrem d'indícar-nos
quina mena de verbs 'hern de fer
servir, no sembla pas que confi"in
gaire en la nostra capacitat intel-
lectual.

1,ara que en parlo, aixó sí que
em va sorprendre, de les classes
de magisteri a I'escola: la poca
participació deis alumnes. Com
és, que pregunten tan poc? S'ho
creuen tot?

A mi no m'agraden pas, a
I'escola real, aquests cursos tan
tranquíls i apátics. És ciar que el
curs que tinc aquest any és
exactament el contrari: una mena
de traca que pot petar -i peta-
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en qualsevol moment i per qualse-
vol cantó. Peró també son capa-
cos d'escriure coses com ara
aquesta: «L'estiu és com un lIumi
encés per I'univers, i I'univers és
com un gran home que sosté la
terra, i el sol és una gran bola de
foc perqué I'univers no tingui fred.
Tothom es banya i s'ho passa bé,
pero I'univers s'avorreix de tant
aguantar els planetes ...» (Li hauré
d'explicar qui era Atlant, a aquest
noi).

Apa, ja he presumit deis
«rneus» nens. Aquest any, quan
acabin vuité, també els enyoraré.
Peró després aniré pel rnón dient
que n'estic tipa, que voldria treba-
llar en una escola més petita, o
amb alumnes més grans, o poder
canviar de feina per uns anys, o...
Una cosa sembla certa: ells tenen
cada curs tretze anys, i [o en tinc
cada any un de més. Cada vegada
em semblen més petits. Peró
algun cop, al lIoc més impensat,

algú et saluda, i has de fer un
estorc per recordar, i finalment hi
caus: era un nen, i ja és un home
fet. I cornenca a demanar-te co-
ses de I'escola, i no sembla pas
que en tingui un mal record.
Llavors et sents una mica alleuja-
da: i penses que potser tampoc no
ho fem tan malament, al capdavall.

Roser Iborra i Plans
Escala pública "Dr. Fortiá Salé»

(Torelló)

DEU ANYS DE CATALUNYA
Francesco Tonnucci

No és fácil per a mi d'expres-
sar breument i amb un cert ordre
les impressions i les sensacions
vinculades a les ara [a nombroses
visites que he fet a les escoles de
Catalunya. Com la de l'Escola de
Vic, també la meva história espa-
nyola va cornencar ara fa deu
anys a Barcelona amb ocasió de
la publicació del meu llibret La
escuela como investigación. D'a-
leshores enea molts treballs meus
han estat tradults al castellá i al
catalá, els meus dibuixos (de
FRATO) han estat publicats en
revistes i aplegats en volums; he
anat a Espanya diverses vegades
l'any, i Barcelona sempre ha estat
una etapa obligada. Vaig conéixer
Catalunya a I'hora en qué es
deixondia del franquisme, i tornar
a pensar aquests deu anys signifi-
ca per a mi un conjunt de sensa-
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cions i sentiments confusos i
excitants: I'entusiame i les ganes
de coses noves, I'amistat sincera i
afectuosa, I'interés per les expe-
riéncies italianes, les aules uni-
versitáries atapeides d'estudiants
atents, els cinc infants de la petita
escola de Tavertet, els autógrafs
de FRATO, la boira de Vic, el goig
de parlar una lIengua nova, la
descoberta d'una sensibilitat edu-
cativa que a Itália s'ha perdut, la
fira de Santa Llúcia on se sent el
Nadal, la Rambla de Barcelona on
es poden trobar lIibres i diaris fins
i tot de nit, la mel i mató, la
Sardana, els sons nous i familiars
del catalá. Tot aixó i moltes altres
coses pleqades.

Provaré, mes amb la deforma-
ció professional que amb el cor,
de posar ordre en aquesta confu-
sió escollint alguns punts que em
sembla que poden representar, si
més no en part, aquesta meva
experiéncia estranya.

L'EscoIa cFestiu de Rosa Sensat
de 1977: ror¡pa pedagbgica.

A la nova Universitat, al camp
de Bellaterra hi havia 12.000
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Un mestre per a una escala nava

mestres, vinguts d'arreu d'Espa-
nya, pagant una quota d'inscrip-
ció, durant les vacances, per estu-
diar, posar-se al dia, conéixer
prapostes noves. Els més de dos-
cents cursos s'alternaven amb les
festes de les diverses regions,
amb els praductes artesans de les
paradetes, amb lIibres. Era una
auténtica orgia pedagógica entu-
siasmadora i vibrant. Hi vaig fer
dos cursos, un a primera hora del
mati i un a la tarda. Al final de
l'Escola estava desfet, pero I'en-
tusiasme que es respirava aquells
dies era excitant. Formava part
del grup deis italians Gianni Roda-
ri, que ens havia de deixar al cap
de dos anys. Amb ell, amb Alfieri,
amb Dolci vam acabar els nostres
treballs en un espléndid cap de
setmana a Cadaqués.

Avui ja no es troben 12.000
mestres tots plegats, peró cada
any més de 30.000 mestres parti-
cipen a les diverses escoles d'es-
tiu que organitzen totes les ciu-
tats espanyoles. He tingut la sort
de conéixer-ne moltes. Potser [a
no hi ha aquell entusiasme del 77,
potser ja no hi ha orgies pedagó-
giques, pero son certament una

riquesa que Espanya ha de defen-
sar. És el signe del moviment i
seria suicida renunciar al movi-
ment perqué les lIeis ja canvien,
perqué el govern és progressita.
L'escola, si vol canviar, té neces-
sitat de moviment perqué té ne-
cessitat de mestres entusiastes,
que saben unir lIur professionali-
tat a I'experimentació, a la curiosi-
tat per les coses noves, a la
necessitat de canvi. Aixó, les lIeis
i les institucions no sabran (i
potser no voldran) donar-he mai.

L'EecoIa de Magisleri:rofici
demesb9

A Itália, els mestres que ense-
nyaran a I'escola bressol acaben
Ilurs estudis a disset anys, els que
ensenyaran a I'escola primaria
acaben lIurs estudis a divuit anys!
Aquesta és una de les nostres
vergonyes més greus, que explica
el fet que, malgrat tantes lIeis
progressistes, la nostra escola no
canvia. A Espanya els mestres de
preescolar i d'EGB surten de
I'Escola Universitária de Magiste-
ri. Encara no és un curs universi-
tari regular, com crec que hauria
d'ésser, pero es una seu en la
qual s'aprén aquell ofici particula-
rissim que és I'ensenyament. Vaig
conéixer torea be l'Escola de
Magisteri de Sant Cugat i, ara, la
de Vic. Probablement no totes les
Escoles espanyoles es traben en
aquests nivells, pero puc assegu-
rar que en aquestes s'está fent
una feina dificil peró sumament
interessant per sortir de la tradició
académica universitária, que ser-
viria de ben poc als futurs mestres
per trabar camins nous,

&la C8rdíes de,•.••••• '"
.~

Aquesta és una estructura
nova i no és just de judicar-Ia
anans de conéixer-ne el treball i el
desenvolupament, pero demostra
una sensibilitat vers el canvi, que
tampoc no té exemples semblants
a ltalia. El Centre significa una
referéncia per als mestres d'un



Miramarges . .

territori, un punt de trobada, una
biblioteca, el préstec d'instru-
ments cars que difícílment poden
tenir totes i cada una de les
escoles. Sé que sovint els Cen-
tres no funcionen com caldria,
peró constitueixen una possibili-
tat real, per la qual val la pena de
treballar i lIuitar. Els Centres po-
dran ser una estructura de suport
per a grups d'estudi i de treball de
mestres que sovint moren fins i tot
per manca de punts de trobament
i de referéncia.

Les EscoIes de la Natura

A Italia no tenim cap estructura
agrícola que permeti a una classe
de viure durant una setmana I'ex-
periéncía del camp treballant, co-
neixent directament la natura,
amb tallers i amb monitors prepa-
rats. A Espanya n'hi ha desenes i
crec que la majoria són a Catalu-
nya. Recordo amb emoció, el meu
primer contacte amb «La Limpia»
de Guadalajara que, crec, ha estat
la primera Escola de la Natura
espanyola. Novament és un signe
de sensibilitat educativa. Signifíca
creure que una escola nova no es
pot construir a la cleda de I'aula,
que demana un trobament qualifi-
cat amb la realitat externa de la
ciutat, de la natura, del món del
treball. Aquest trobament, perqué
sigui productiu, ha de ser volgut i
preparat pels dos partners en joc:
I'escola, d'una banda, i les estruc-
tures socials, de I'altra. L'Escola
de la Natura és una proposta
important, és una invitació a I'es-
cola perqué surti i es confronti
amb la realitat.

L'Auta-TaIer de rEacoIa tJnlveFsi..
téria tBaImea de Vic

Voldria acabar aquestes notes
amb dos record s de Vic. He estat
dues vegades a l'Escola i cada
vegada, entrant, m'ha impressio-
nat la gran aula-taller que hi ha a
la planta baixa. En un ambient
molt ample s'hi veuen moltes
taules i bancs amb un ric instru-
mental de fusteria, de cerámica,

d'electricitat. A Italia, una aula així
desentonaria absurdament en
I'organització académica deis
cursos universitaris, peró jo no
vaig quedar esbalait, em vaíg
retrobar. Vaig pensar que una
Escola de Magisteri on els estu-
diants poden també treballar amb
les mans, es una bona escola. Si
volem que els futurs mestres no
facin perdre als alumnes lIurs
capacitats expressives i cons-
tructives, els hem d'educar per-
qué usin els instruments i els
materials i els hem de permetre de
construír realment els prototipus
deis materials didáctics que expe-
rimentaran a I'escola. L'aula-taller
de Vic és també un símptoma, un
símptoma important d'una volun-
tat de canvi. Crec que val la pena
d'esperar que a totes les Escoles
de Magisteri es puguin trobar
martells, pínces i forns per a la
cerámica.

Lea escde8 •.•.•.•..de Taverteti de
SáRtJul8Sa$tat)a

El darrer record és el més
recent, és el trobament inoblida-
ble amb dues petites, estranyes i
bellíssimes escoles de la munta-
nya i del carnp a la vora de Vic.

Aula-Taller de I'Escola Universitaria ••Balrnes»

L'escola de Tavertet és una esco-
la petitíssima, una sala amb cinc
infants que van deis cinc als deu
anys i en Pep, el mestre. El dia de
la nostra trobada plovia a bots i a
barrals, fins i tot plovia dintre
I'escola, peró aixó no era cap
obstacle per a la serenitat olímpi-
ca del mestre i per al treball seriós
deis infants. Cadascú a la seva
feina, els més grans atrafegats en
la geografia i en I'escriptura, i
I'Abel, el rnés petit, en una história
fantástica dibuixada per a un petit
televisor de cartró. Vam dibuixar
plegats, vam parlar d'ltália. L'es-
cola de Sant Julia Sassorba és
una villa bella, gran, al mig de la
natura, amb un veritable teatre al
fons de la gran aula, constrult pels
pares. Dotze infants, deis dos als
deu anys, estaven treballant amb
la Dolors, la mestra. Vam parlar,
dibuixar, fer iocs de manso Des-
prés van arribar els pares, i vam
visitar I'hort.

Són dues escoles, dues verita-
bles escoles. Veritables, perqué
I'edat diversa deis infants forma
un grup real, diferenciat, en el qual
hom pot fer confrontacions, hom
es pot ajudar. Veritables perqué
els mestres havien triat aquelles
escoles i la serietat de lIur com-
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promis es veia en la serenitat deis
infants i en la riquesa deis papers
penjats a les parets o estesos
damunt les taules. També aques-
tes dues petites escoles són

simptomes d'una voluntat de co-
ses noves que continuo trobant
en les meves estades a Catalu-
nya. Espero que la meva percep-
ció no sigui gaire deformada per

I'afecte que sento per la vostra
terra!

Francesco Tonucci
Nadal de 1986

MODELS DE FORMACIÓ DELS
ENSENYANTS
Pilar 8enejam i Arguimbau

L'exigéncia d'un ensenyament de
qualitat que avui uneix els estu-
diants en una protesta genera-l:. litzada, segurament té molt a

~ veure amb el fet que el sistema
educatiu no s'ha adaptat a les
necessitats d'uns alumnes que
hauran de viure en el segle XXI.
Els canvis que es creuen urgents i
necessaris resulten dificils de
realitzar perqué el sistema educa-
tiu ha canviat tan poc i ha generat
tantes inércies i interessos que
avui ja no es pot parlar de canvis;
el que necessita I'educació és
una revolució. Aquesta reforma en
profunditat no es podrá fer sense
incidir préviament en la formació
deis professionals de I'ensenya-
ment.

El Ministeri d'Educació esta
treballant la proposta d'un pla
d'estudis nou per als ensenyants
peró, a parer meu, la reforma que
necessitem no es pot limitar a un
canvi més o menys encertat d'as-
signatures perqué el problema és
un canvi de concepció d'aquesta
formació.

Una reforma substancial de-
mana un estudi seriós i convé
comencar per l'anaüsí deis rno-
deis de formació deis ensenyants

que avui es plantegen arreu del
món per tal de conéixer les pro-
postes que s'han formulat i que
aiudaran a definir el model que
caldria potenciar i vehicular. És
evident, i no cal amagar-ho, que al
darrere de cada proposta hi ha un
model de societat que respon a
una determinada ideologia. Avui
es defineixen prioritáriarnent qua-
tre prototipus o models de forma-
ció.

1. El modeI basat en radquisici6
de coneixementa

Aquest model considera que
no existeix una formació pedagó-
gica valida sense una formació
teórica suficient, de manera que
els errors o deficiéncies són de-
guts, generalment, a la manca de
coneixements sobre la disciplina
que s'ensenya o a la manca de
coneixements pedagógics. Supo-
sa que els conceptes formulats
durant I'aprenentatge són directa-
ment transferibles a les situacions
pedagógiques, és a dir, que el
plantejament es pot reduir a I'e-
nunciat: «saber és ser, voler i
poder».

En conseqüéncia, un bon mes-

tre equival a un alumne ben
preparat en totes les disciplines
deis plans d'estudi vigents i es
tradueix en una colla de coneixe-
ments acumulatius, dividits en un
seguit d'assignatures. En donar
tanta relleváncta a la teoria,
aquest model únicament recorre a
la practica per comprovar i aplicar
els coneixements adquirits, i aixó
presenta el problema de connec-
tar els dos blocs, que queden com
dues parts ben diferenciades.

L'acció educativa esta centra-
da en la persona del professor,
seleccionat ell mateix en raó deis
seus coneixements, el qual pren
les decisions, dirigeix el procés de
transmissió deis coneixements i
els avalua verificant-ne les adqui-
sicions.

La formació inicial del mestre,
considerada com un temps d'acu-
mulació, és el més important i
significatiu, mentre que la forma-
ció en exercici es considera com
un reciclatge per posar al dia els
coneixements adquirits.

Aquest ha estat i és, en gran
part, el model vigent al nostre pals
i a molts altres palsos, continua
profundament arrelat i ofereix una
gran resisténcia al canvi. Tarima-
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teix la critica a aquest model ha
estat severa i la majoria deis
mestres confirmen la inadequació
de la formació inicial que han
rebut per a la feina que han de
realitzar.

2. El modeI basat en radquisici6
de campeténcies

A partir deis anys seixanta, es
cornenca a parlar del «rol» del
professor, d'habilitats, competen-
cies i actituds, i pels volts de 1968
es perfila una nova orientació en
el camp de la formació deis mes-
tres. L'objectiu es donar als alum-
nes capacitats docents per poder
decidir el que han de fer en
situacions concretes i reals; i per
aixó cal investigar quines compe-
téncies són les mes rellevants,
efectives i reprodutbles i com
fer-Ies aplicables.

Aquest moviment va prendre
una gran volada als EUA a causa
de la confluencia de diversos
corrents culturals: el moviment
que exigia una escola mes efecti-
va, la generalització de la psicolo-
gia del comportament o psicologia
conductista, la teoria general de
sistemes, la instrucció modular i
tot un seguit de practiques intima-
ment relacionades amb aquests
conceptes, com I'ensenyament
programat, el «rnicoteachinq», I'a-
nálisi d'interacció, tecniques de
simulació inspirades en progra-
mes militars i moltes altres. La
influencia de les ciencies i del
món deis negocis va crear una
preocupació per l'eficácia, la ges-
tió i la tecnologia.

El pragmatisme americá dóna
especial relleváncia a la idea
d'experiencia o practica de labo-
ratori o de classe. Aquesta practi-
ca parteix del principi que I'ense-
nyament esta cornpost d'un nom-
bre d'activitats i competencias
ben diferenciades, que cal sepa-
rar a fi de facilitar-ne I'aprenentat-
ge. L'aprenent de mestre s'entre-
na en un determinat comporta-
ment fent uns exercicis parcials i
simplificats, la seva actuació pot
ser observada pel professor, de

manera que es pot repetir, mesu-
rar i avaluar el proqrés aconse-
guit. L'alumne aprenent aplicara
progressivament aquestes practi-
ques de laboratori a la classe, on
demostrara les habilitats adquiri-
des. El fet de tenir un registre de
cornpeténcies ben establert per-
met avaluar I'actuació d'un apre-
nent o d'un mestre perqué dispo-
sa de dades objectives.

La funció del mestre es, en
gran part, reproduir models i com-
portaments considerats previa-
ment com els mes válids i ade-
quats. La formació inicial es con-
cep, dones, com una acumulació
de competéncies i I'avaluació es
la verificació de I'adquisició res-
pecte a un saber fer normatiu. La
formació inicial es una manera
d'adquirir mitians, entrenament
mental i bagatge metodológic sota
la direcció de técnics i especialis-
tes experimentats. Aquests apre-
nentatges demanen una formació
permanent.

Dintre d'aquesta línia s'han fet
grans estorcos per centrar la
instrucció deis futurs mestres en
aquests objectius, posant espe-
cial émtasi en la instrucció indivi-
dualitzada perque es creia que els
estudiants avancarien molt, qrá-
cies a la correcció i a la retroali-
mentació, i que es farien mes
responsables i conscients del seu
aprenentatge. Als EUA s'han apli-
cat a aquests programes tots els
recursos técnícs a I'abast, s'hi
han abocat substancioses inver-
sions per assegurar-ne l'eficácia,
peró ja a partir de 1970, i plena-
ment a partir de 1980, se n'han
cornencat a posar en dubte els
resultats.

Si be es veritat que hi ha
mestres mes competents que
d'altres, es presenten problemes
que admeten solucions i criteris
molt diversos i que poden invali-
dar els resultats d'aquest model;
alguns d'aquests problemes po-
den ser els següents: é Corn i qui
definirá i especificara les compe-
téncies? é Corn es fará l'análisi de
la competencia? ¿Qui validara i
com legitimara les cornpeténcies?

¿Que entenem per competencia?
¿És un concepte que implica un
comportament integrat? ¿És una
suma de comportaments relativa-
ment independents? ¿Les compe-
téncies adquirides en una situació
simplificada són transferibles a
una situació complexa, com es la
realitat d'una classe amb les se-
ves relacions múltiples i dinárni-
ques? ¿Quins criteris s'han de
seguir per jutjar quan un estudiant
es o no es competent?

3. El model humanistic

A les acaballes de la década
deis seixanta els neobehavioris-
tes, defensors del model anterior,
es troben enfrontats amb els par-
tidaris de les tendencies d'inspi-
ració fenomenológica o gestaltica,
escola que respon a un model
filosófic que pot ser descrit com
I'antitesi de I'anterior. Els huma-
nistes argumenten que el compor-
tament no es res mes que un
simptoma superficial, una mani-
festació de la personalitat total de
I'individu. Reduir la formació deis
mestres a I'exercici d'un nombre
de cornpetencies per afavorir uns
comportaments es il-lusori per-
que, en definitiva, els comporta-
ments s'ajustaran a I'estructura
de la personalitat del futur ense-
nyant i parqué no s'ensenya alió
que un sap sinó alió que un es,



Miramarges

amb la qual cosa es demostra la meten formar la seva personalitat
importancia de la formació de la i, per aixó, proposa, per una part,
personalitat del mestre. I'acumulació de vivencies perso-

El programa humanistic de la nals i, per I'altra, la comunicació
formació de mestres cornenca per d'aquesta experiencia.
una declaració de la individualitat La vivencia personal o expe-
i la dignitat de la persona, i de la riencia viscuda es un acte inten-
naturalesa ideológica de I'acte cional que es presenta com una
d'ensenyar i d'aprendre. Cal, totalitat, directament, com un tros
dones, escapar de I'abstracció i la de vida, sense cap mediació, i
racionalització que elimina la per- provoca una presa de consciencia
sona i contemplar l'existéncia des alhora que presenta una serie
de! subjecte global que, a mes de d'interrogants que reclamen res-
coneixer, desitja, sofreix i vol, i posta. Aquests interrogants han
que no es una cosa separada de de ser sotmesos a una análisi
la societat i de la seva ideologia. reflexiva i a una interpretació
Aquest programa es basa en les critica i, per aixó, l'experténcia
necessitats i interessos deis viscuda ha de comunicar-se mit-
alumnes mes que no pas en unes [ancant el lIenguatge. L'experién-
cornpetencies preestablertes, i cia viscuda demana necessária-
anima a adquirir significats mes ment la idea de grup i la creació
que no pas solucions especifi- d'un context d'interacció i de
queso comunicació, perque la presencia

Aquesta escola posa com a deis altres fa possible I'objectiva-
base la práctica o experiencia, ció i la validació de l'experténcia,
parque considera que pel fet de de manera que I'altre es el mirall
viure una experiencia, I'individu es d'un mateix que enriqueix, qües-
troba davant de realitats que per- tiona, canvia i recompon I'expe-1m :-:::-,---:---:;---~:~..~-:

riencia viscuda.
Tanmateix, cal entendre que

tot i que la práctica te alguna cosa
d'imprevisible i d'aleatória, no
porta pas a un empirisme radical,
no menysprea la teoria ni mini-
mitza les tecniques ni tampoc fa
de la inspiració del moment I'acti-
tud essencial de I'acte pedagógico
L'home d'experiencia es el que
sap aplicar a una situació nova els
coneixements i habilitats adquirits
en les situacions anteriors, de
manera que la idea de transferen-
cia es inherent a la noció d'expe-
riencia. La transferencia no vol dir
copia, cerque les situacions són
sempre noves i diferents i obli-
guen a establir una relació dialec-
tica entre processos oposats de
repetició i d'innovació.

Les formes institucionals han
de permetre la formació perma-
nent o continuitat entre formació
inicial i formació en exercici, entre
teoria i práctica, i aquest model
demana horaris flexibles per a
practiques. seminaris i tutories.
Un model com aquest suposa una
avaluació continua i es pot con-
cretar en una memória, I'análisi
d'una experiencia, un treball de
síntesi, etc.

Els professors han de formar
un equip de persones enteses:
consellers, tutors, animadors per
organitzar la formació i facilitar les
accions. La preocupació del for-
mador dins d'aquesta linia no es
la de prescriure, sinó la d'establir
una relació de comunicació amb
els alumnes per ajudar-los a en-
tendre la dinámica de les situa-
cions, a apreciar els efectes de
les seves accions i actituds; per-
que, en definitiva, alió important
es que I'alumne vulgui canviar el
seu comportament, responsabi-
litzar-se de la seva Ilibertat perso-
nal i política i ser coherent amb
unes conviccions morals i civi-
queso

4. El modeI ba8at en
ranlllei críIiCa

Finalment, el model critic, apa-
regut els anys vuitanta, fa un pas
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mes i diu que alió important no es
I'análisi del comportament de la
persona ni la consideració del
subjecte global, perqué aquest
comportament i la personalitat
són, en definitiva, el resultat del
sistema perceptiu i axiológic del
subjecte. La manera com I'individu
veu i valora I'ensenyament i el seu
món molt sovint respon a proces-
sos interns ignorats pel mate ix
professional, i aixó justifica la
importancia del curriculum implicit
i del currículum ocult.

Els autors que treballen en
aquesta línia diuen que la forma-
ció del mestre s'ha de basar en la
conscienciació deis sistemes de
valors que regeixen la percepció
de I'experiéncia o experiéncia crí-
tica. La comprensió deis elements
que es posen en joc per interpre-
tar els esdeveniments fa que les
actuacions adquireixin sentit i es-
devé possible la critica. L'expe-
riéncia critica permet la modifica-
ció de les percepcions, interpreta-
cions i judicis del subjecte i
esdevé el motor deis processos
de canvi.

És evident la importáncia de la
plataforma teórica, [a sigui expli-
cia o tácita, des de la qual els
professors interpreten I'ense-
nyanca, perqué aquesta no in-
flueix únicament en els actes
reflexius sinó també en les res-
postes i actuacions immediates.
El pensament, les creences i les
conviccions influeixen el profes-
sor a I'hora d'analitzar la situació,
de formular els objectius, de con-
siderar alternatives d'acció, de
desenvolupar aquesta acció i d'a-
valuar-la, peró també influeixen
en el moment d'actuar a classe,
quan la urgéncia i la dinámica del
moment obliguen a seleccionar
alguns elements per decidir !'ac-
ció mes convenient.

Com que les persones són
subjectes que actuen a partir
d'una varietat d'ideologies i d'ex-
periéncies culturals i socials, la
pedagogia critica estará centrada
en una tensió dialéctica entre
elements de dominació o repro-
ducció i polítiques alternatives.

Aquesta proposta estableix una
relació crítica amb el propi conei-
xement í pretén que I'alumne
assumeixí les própies contradic-
cions i sigui conscient del model
que vehicula. La vertadera forma-
ció será, dones, el resultat de
I'equilibri entre el consens i el
conflicte, la qual cosa fa possible
I'obertura envers alió que és dife-
rent i renovador.

Els tipus d'analisi que s'han
d'utilitzar poden ser molt díversos
i són tots els que poden resultar
útils: interacció, análisi lingüística,
institucional i sociológica, simula-
ció, etc. L'avaluació es converteix
en autoavaluació que pot ajudar-
se de tota mena de controls
exteriors si el subjecte en sent la
necessitat. La formació inicial és
una part de la formació permanent
en un procés únic i indivisible.

El formador de mestres ajuda
els futurs mestres a analitzar el
seu propi comportament i les
seves actituds, a analitzar les
situacions i a apreciar els efectes
de la interacció mestre-alumnes.

A tal' de conclusió

Evidentment, els diversos mo-
deis no són identificables amb
sistemes educatius concrets, per-
qué responen a propostes mes
teóriques que no pas reals, peró
creiem que és necessari estudiar-
los detingudament abans de fer
propostes alternatives.

En general, els partidaris de
cada model tenen mes raó en alió
que afírmen que en alió que
neguen. Al cap i a la fi la discussió
no deixa de ser teórica, perqué les
Normals visitades a diversos pa'i-
sos d'Europa i als Estats Units
d'América recorren a certes tecni-
ques o introdueixen alguna in
novació, peró totes elles conti-
nuen bastant ancorades en el
model basat en la transmissió de
coneixements, si bé a tot arreu
parlen de la urgéncia d'una refor-
ma.

En el nostre pais, per portar a
terme aquesta reforma hem de
comptar amb totes les experién-

cies, tan valuoses, que hi ha
hagut: entre elles, la de l'Escola
de Mestres de Víc.

Pilar Benejam i Arguimbau
Bellaterra 17 de febrer de 1987
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LA DESCENTRALITZACIÓ DELS ESTUDIS
UNIVERSITARIS I EL MAPA

"UNIVERSITARI CATALA
Salvador Reguan

16
El mapa universitari, es a dir, la
localització en el mapa deis cen-
tres universitaris es fácil de fer si
nornés es tracta de posar sobre el
paper la realitat actual. Peró si
parlem del mapa universitari en el
sentit de la planificació de la
ubicació deis centres, aixó es una
de les missions de la política
educativa deis governs i es, en la
practica, un problema complex en
el qual s'interfereixen forces con-
tradictóries i elements de valor
molt diferent.

No cal dir que el primer factor
que influeix en qualsevol decisió
es la realitat actual. És a partir de
la mateixa realitat que es pretén
de corregir les mancances que
s'hi descobreixen i, mes dificil-
ment, reequilibrar les realitats que
no semblen correctes. És per aixó
que cal veure quins han estat els
processos que han portat a la
situació actual i quines han estat
les raons, confessades o no, per
endegar aquests processos.

En la politica universitaria del

nostre pais, que ha seguit molt de
prop el model francés, les univer-
sitats s'han situat maloritáriament
a les grans ciutats i, amb peques
excepcions, la seva grandaria cor-
respon a la qrandárla de la ciutat.
Pel que fa a la ubicació dins de la
ciutat, d'ordinari han estat situa-
des primer al bell mig del centre'
urbá per passar després. quan
s'han fet insuficients les instal-la-
cions, a arees mes allunyades del
centre (per exemple en l'área de
Pedralbes a Barcelona i en l'área
de la Moncloa a Madrid). En crear
noves universitats, en creixer la
demanda, tarnbé en les grans
urbs, s'ha iniciat una tendencia,
no massa general, de crear cem-
pus universitaris en zones despo-
blades, en certa manera, a I'estil
arnerica. Un exemple n'es la Uni-
versitat Autónoma de Barcelona.
En aquests casos, peró, sempre a
prop i en relació amb la gran ciutat
a la qual se su posa que han de
servir. L'increment sobtat i massiu
de I'alumnat ha estes a ciutats,

anteriorment no universftáries, la
implantació de centres universita-
ris, molt sovint amb predomini deis
criteris político-administratius,
capitals de provincia sobretot.

La practica exclusivitat de la
Universitat absolutament estatal,
es a dir, creada, mantinguda i
dirigida directament pel govern a
través deis seus «obrers», o sigui
els funcionaris, ha intlult d'una
manera prácticarnent decisiva,
per no dir única, en els processos
que han condu'it a la creació deis
centres universitaris i, tambe, no
cal dir-ho, en el seu funcionament,
reforma o modificació de tots els
seus sistemes, docents, de recer-
ca, administratius o altres.

La planificació de I'estat ha
anat a donar res posta a la deman-
da combinada de la possible po-
blació estudiantil i al sistema
centralitzat de I'administració pú-
blica. Així, la universitat esta si-
tuada qairebé exclusivament en
les ciutats capitalines i com mes
«capital» es una ciutat mes uní-
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versitat té.
La solució deis campus en el

«desert», prop de la ciutat, no ha
resultat excessivament reeixida
en el sentit que I'alumne s'estima
més la Universitat «urbana" de
Barcelona que no pas la Universi-
tat Autónoma de Barcelona, que
és «extra-urbana». En qualsevol
cas no sembla que s'hagi acudit
als responsables de la política
universitaria que hi havia la possi-
bilitat d'ubicar la segona universi-
tat d'una gran ciutat (per exemple,
Barcelona) en una altra ciutat més
o menys populosa deis encon-
torns (posem per cas I'Hospitalet,
Sant Boi de Llobregat o Sabadell).
Es podria interpretar que aquesta
incapacitat imaginativa provenia
de la rígida mentalitat político-
administrativa deis planificadors,
de la idea que el sistema de
campus anglosaxó o americá era
el futur al qual convenia dirigir-se,
o de la por d'entrar en la discussió
del tipus «tira» política que els
responsables deis governs de les
diferents ciutats iniciaren a la
primera ensumada que es volia
crear un centre universitari amb
aquesta perspectiva. En tot cas, la
universitat «urbana» resulta més
cómoda per a un nombre impor-
tant d'estudiants i professors per-
qué són vems de la ciutat o
perqué els serveis de transport i
la xarxa de comunicacions estan
orientats cap a la propia ciutat.

El problema, doncs, del mapa
universitari, cal sítuar-Io també en
la rnaior facilitat de I'usuari i de
I'obrer (professor o personal d'ad-
ministració i serveis) per acomplir
les tasques que el porten o I'obli-
guen a anar a la universitat. De
tota manera, aixó, per molt res-
pectable que sigui, no ens pot fer
oblidar altres factors que poden
entrar en consideració en plante-
jar-se el mapa universitari i que,
d'alguna forma, portarien a la
descentralització deis estudis
universitaris.

Les raons per una descentra-
lització universitaria són diverses i
de valor desigual. Una primera raó
seria de politica cultural. Si la gran

ciutat absorbe ix totes les institu-
cions culturals vives, deixa les
comarques més enllá de la seva
estricta banlieue en una situació
d'empobriment progressiu que
deteriora les condicions de vida
humana d'aquestes mateixes co-
marques.

Una altra raó, possiblement
molt important, és de direcció
contrária. Cada comarca té la
seva fesomia propia i pot fer una
aportació peculíar al país. A Cata-
lunya hi ha árees agrícoles, árees
ramaderes, árees muntanyen-
ques, árees marínes. També hi ha
comarques amb climes i costums
diversos. I fins i tot, malgrat la
petitesa del principat, hi ha co-
marques amb histories i cultures
torea diferents (i lIengua diferent,
a la Vall d'Aran, per exemple).
Centres universitaris en determi-
nades comarques podrien ajudar
a fer present aquesta acerbitat a
la gran comunitat del poble catalá.
En aquest sentit caldria que la
política universitária no fos con-
tradictória amb aquesta condició
propia de la comarca on s'ínstal-
lés per no repetir el chiste de les
escoles de mariners a Madrid.

Una tercera raó per a la des-
centralització es refeix a la neces-
sária autosuficiéncia de les co-
marques en matéria de professio-
nals que han de tenir en el seu
propi territori, per raons económi-
ques i socials sobretot, la possibi-
litat de cursar els estudis que els
permetran d'aconseguir la forma-
ció necessária per exercir la pro-
fessió que en la seva propia
comarca ha de ser exercida. En
aquest sentit, un mapa universita-
ri contemplaria la creacíó d'Esco-
les Universitáries, sobretot, [a que
els ensenyaments de grau mitiá
són els que tenen una aplicació
més immediata i concreta en tots
els entorns i, per tant, en els
comarcals.

En qualsevol cas, la combina-
ció en diferents proporcions de
les raons acabades d'esmentar i
d'altres que potser es podrien
trobar será diversa en cada cas i
caldrá un nou estil per plantejar-

se adequadament les resolucrons
politiques que cal prendre. Ara bé,
sembla que no és prudent una
pura análisi freda, sigui económi-
ca o imitativa del que fan altres
paises. Tampoc cal una análisi
«calenta» basada en rivalitats en-
tre comarques o ciutats o en
conxorxes polítiques per afavorir
fidelitats de vot o amistats perso-
nals. D'una manera o d'una altra
s'hauria d'afavorir i tenir en comp-
te la capacitat d'iniciativa, els
anhels justificats de les petites
ciutats o comarques, les «ofer-
tes», sobretot culturals, que po-
guessin fer, les distancies a la
gran ciutat, etc., etc.

No és fácil, d'altra banda, cor-
regir I'actual mapa uníversítari i,
per tant, sense escapar románti-
cament a la constricció que les
realitats suposen, potser es po-
drien trobar solucions que perme-
tessin reequilibrar el mapa univer-
sitari de Catalunya. En tot cas,
aquest es un tema que cal plante-
jar obertament a fi que les neces-
sitats, la diversitat i les diverses
situacions de Catalunya tinguin
un reflex en I'alta cultura que és
on incideix amb torea més particu-
lar el rnón universitario

Salvador Reguant i Serra
Presiden! de la Divisió de Ciéncies de la

Universo de Barc.
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UNA ESCOlA ENAMORADA
Ignasi Riera

DI

Els centralismes suggereixen
una actitud defensiva sovint injus-
tificable: recolzen en una preten-
sió patrimonial de les heréncies (i,
en cultura, gairebé tot es herén-
cia). Als Paises Catalans hi ha
hagut una sobreestimació deis
focus culturals: i si abans eren els
monestirs i les abadies el nucli
determinant de les activitats cul-
turals, ara son les ciutats (més
per acumulació que no pas per
veritable interacció, «interpene-
tració»). Les nostres ciutats han
defensat i defensen, forca barroe-
rament, el dret innat a ser, jerár-
quicament, I'origen de la cultura i
de les idees correctes. He dit:
«per acurnulació». Perqué encara
vivim en un estadi cultural de
nous-rics, capaces d'amuntegar
obres d'art (sense dissimular-ne

el preu) en un menjador mal
dissenyat. Mentre que ens falta la
saviesa deis savis ..., el bon gust
de la gent de bon gusL que pot
decorar un espai amb una previa, i
ben simple, remodelació de I'es-
pai o que té el sisé sentit de la
cultura ben palda., que es el
sentit de la tria. Saber triar -en
cultura i en gastronomia- és molt
més important que afartar-se.
Doncs bé: vivim unes hores cultu-
rals d'acumulació poc savia d'ele-
ments i no de disseny, de tria, de
recuperació harmónica d'aquests
elements.

L'experiéncia de Vic podria
ser, en aquesta línia, trasbalsado-
ra com tota bellesa qenuma, au-
téntica. Una ciutat antiga (hereva
de moltes heréncies), cruilla de
cultures (d'una determinada cul-
tura rural, distinta d'altres expe-
riéncies rurals depredadores,
peró també d'una cultura eclesial i
d'una no gens negligible cultura
industrial), cap d'una comarca
ben definida i abastable (d'uns
cent mil habitants?), amb nuclis
de població poderosos, focus de
creativitat de signe ben diferenciat
al lIarg deis anys.. ¿per qué
s'hauria de limitar a ser una
aneil/a, minyoneta esclava, de
Barcelona, digna ciutat portuaria?
L'ecosistema cultural de Catalu-
nya necessita amb urgéncia la
recuperació autónoma de molts
altres centres no-barcelonins. AI-
trament, tindrá lIoc una cadena
revoltant de contrasentits: Barce-
lona seqrestara Barcelona, pri-
mer, i Catalunya, després. La
seqrestara perqué la ignorancia
nega , a la cultura, el pinso ... i, al

cervell, la materia que el fa funcio-
nar. Dit en uns altres termes:
Barcelona es demostraria ciutat
intel-liqent si Iluités a favor del seu
propi alliberament. I aprengués
que fer de Cap-i-Casal no vol dir
fer de burócrata de tota iniciativa
cultural, de fiscal i d'inquisidor de
tot alió que no cornenca i no
acaba en el seu si. ("Extra Barci-
nonem, nulla salus», va dir algun
follet amb banya i vara).

Deu anys d'una escola expli-
quen, en tot cas, la bona salut
mental de la ciutat que I'acull: una
ciutat que ha suportat deu anys
de mestres demostra un tremp
infreqüent i [a esta preparada,
amb mural les invisibles, per resis-
tir tota mena d'invasors. Els mes-
tres, com el vi, o milloren o es
tornen vinagre. L'Escola de Mes-
tres de Vic (Escola Universitaria
sota el patronatge de Jaume Bal-
mes de qui Pere Quart deia que
«deu ser un deis millors filósofs de
Vic») ha continuat investigant:
sobre les técniques pedagógi-
ques, sobre el país on ha d'exercir
i sobre els mestres. Ha practicat,
agosarada, tant el treball de camp
com la psicoanalisi: és a dir, ha
demostrat que no vol envellir, que
es prepara amb coratge per cele-
brar la fi del milleni i el 1990 ...
cinc-cents aniversari del Tirant lo
Blane, de Joanot Martorell, lIibre
d'aventures com n'hi ha pocs que
demostra com els herois, de vega-
des, vacil-len a I'hora definitiva de
l'arnor. L'Escola de Vic es, al
capdavall, una escola de gent
enamorada. (Malgrat la boira ...).

Ignasi Riera, escriptor
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NOTES ACTUALS SOBRE LA FORMACIÓ
PERMANENT DEL PROFESSORAT

Francesc Imbernon

Dins del camp de I'ensenyament
és habitual avui dia de parlar de la
Formació del Professorat i, espe-
cialment, de la Formació perma-
nent. Peró, per desenvolupar la
nostra análisi, ens cal una reflexió
prévia: per qué la Formació Per-
manent ha assumit tanta impor-
tancia? Per qué s'hi esta n abo-
cant tants esforcos, tant econó-
mics com humans?

Durant una época va estar de
moda I'altra vessant de la forma-
ció: la Formació Inicial. El pla
d'estudis de Magisteri nascut per
la Ilei de 1970 no va satisfer
gairebé ningú i la seva provisiona-
litat va generar, entre d'altres
coses, una actitud d'espera da-
vant els previsibles canvis que es
van produir, encara que de mane-
ra molt superficial, I'any 1977 i,
aixi, s'arriba a la situació actual
amb petites modificacions, peró

amb tota la idiosincrasia del pla
d'estudis intacta. Aixó va compor-
tar, durant els darrers anys, un
ampli debat sobre el tema de la
formació inicial, tot cercant-ne
alternatives amb la perspectiva
d'un canvi mes o menys immediat.
Posteriorment, de manera gra-
dual, va adquirir importancia la
Formació Permanent amb diver-
sos noms: reciclatge, perfeccio-
nament, etc. Ens sembla mes
adequat el terme de Formació
Permanent ja que engloba I'apro-
fundiment en el carnp professio-
nal, les actituds i també una
actualització cultural, cientifica i
pedagógica.

La importancia que la Forma-
ció Permanent ha assolit és degu-
da a diversos factors:

- Des del punt de vista es-
tructural, ens trobem que un vui-
tanta per cent deis mestres no
depassen els 40 anys (en un
col-lectiu d'aproximadament
375.000 persones en tot l'Estat,
que representa el grup laboral
onzé entre els col-lectius ocupa-
cionals de la població activa), la
qual cosa su posa que la seva
estada a la professió sera de
molts anys, i aixó es veu retorcat,
a més, pel descens de natalitat
deis darrers anys i per la mobilitat
professional i cultural d'aquests
mestres dins de I'estructura del
mateix sistema.

- El fet de la gran quantitat de
mestres que assisteixen a les
Escoles d'estiu (a Catalunya du-
rant I'any 1985 es van realitzar 25
escoles d'estiu amb 988 cursos i
una assisténcia de 13.045 alum-
nes, i segons dades del Ministeri,

a totes les Escoles d'Estiu arreu
de l'Estat els assistents ultrapas-
saren els 50.000).

- Altres factors no estructu-
rals, peró també de vital importan-
cia, són la necessária actualitza-
ció cientifica, cultural i oldáctlca
del mestre (per la lógica evolució
i progrés de les Ciéncies i el
continu qüestionament i obsoles-
céncia deis continguts) i el dese n-
volupament de noves actituds co-
herents amb I'evolució social i
cientifica.

Aixi, doncs, el nostre Sistema
Educatiu necessita una Formació
Permanent del professorat, que
s'ha de veure com a Projecte
Educatiu, com a politica de per-
feccionament i com a innovació
del mateix Sistema.

OrganiUaciól conti•••• de la))
FormacióPermanent

Arribats a aquest punt, ens cal
aprofundir dues qüestions cab-
dais: quina és I'organització més
adequada i quins continguts s'han
de transmetre en la Formació
Permanent del professorat? En
altres paisos. la definició i I'apli-
cació de la Formació Permanent
fa anys que es va produir. Per tant,
ens cal donar un cop d'ull a la
seva experiéncia i a les seves
reflexions. A partir d'aquí es pot
comprovar que les tendéncies
més actuals de la Formació Per-
manent són:

- La Formació centrada a
I'escola.

- L'establiment d'un nexe en-
tre la Formació inicial i la perrna-
nent.
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LA RUTLLA
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15 anys de dedicació en
exclusiva al llibre en eatalá

i al servei del llibreter.

- La participació deis mes-
tres en la reforma del currículum
(la qual cosa implicaria que l'Ad-
ministració considerés una certa
flexibilitat en els curricula).

- La participació deis mes-
tres i deis Moviments de Renova-
ció Pedagógica en la planificació i
avaluació deis plan s de Formació
Permanent i en la gestió deis
Centres de Recursos o Centres
de Professors.

- La diferenciació entre la
Formació Permanent adrecada
als mestres novells i als mestres
experimentats.

- La unió, en els seminaris de
formació, entre la teoria i la practi-
ca introduint la reflexió sobre
aquesta darrera.

D'altra banda, el contingut que
s'ha de transmetre depén de di-
verses maneres d'entendre la re-
lació ensenyament-aprenentatge.
La Formació Permanent ha seguit
els següents passos: la tradicio-
nal, basada únicament en trans-
missió de continguts adrecats a la1m formació de noves nocions en el

L'ARC DE IIERÁ

I
AJuntament de Torelló

Servei de Catala
CORRECCIÓ DE TEXTOS

CONSULTES TELEFONIQUES
MATERIAL ESPECíFIC
PER A COMER~OS #"

I EMPRESES ,;
~~-4.

mestre; la que pretén desenvolu-
par competéncies docents en els
mestres; la que intenta desenvo-
lupar un canvi d'actituds en la
conducta del professor, i la que
posa I'émfasi en els mecanismes
de perfecció del professorat i en
I'ambient on aquest desenvolupa
el seu aprenentatge.

Aquesta Formació Permanent
deis mestres s'ha transmés de
diverses formes: els cursos, els
seminaris, I'ensenyament a dis-
tancia o per correspondéncia, les
escoles d'estiu, les universitats ...
Peró s'ha comprovat que la forma-
ció individual del mestre no reno-
va necessártarnent I'escola, per-
qué aquest pot trobar dificultats a
adequar una formació estándard a
la seva realitat educativa. Per
aquest motiu, ens decantem cap a
una Formació Permanent del mes-
tre que tingui en comete no tan
sois el seu perfeccionament sino
també I'ambient on practica la
seva activitat docent, és alió que
estructuralment hem anomenat la
Formació centrada a I'escola. A

Catalunya, I'experiéncia que s'hi
acostaria rnés seria la Formació
Permanent Institucional (FOPI).
que parteix de les premisses
següents:

1. La Formació Permanent Pe-
dagógica ha de realitzar-se en el
mateix lIoc de treball del professor
o ben a prop.

2. La Formació Permanent no
s'adreca al professorat individual-
ment, sinó concebent el professor
com a membre d'un grup de
pertinenca (d'un departament,
d'un claustre, d'una escola ...).

3. Ha d'ésser planificada des
de les necessitats especifiques
plantejades en un context deter-
minat.

4. El professor ha de participar
en la planificació, la realització i
I'avaluació de la Formació Perma-
nent Pedagógica, i hi ha de col-la-
borar amb el suport externo

Francesc Imbernón
Director de I'Escola de Mestres de Sants

de la Universitat de Barcelona

•••• de jaclnt Verdaguer, s¡ Tel. 85' 1050
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L'ESCOLA DE MESTRES DE VIC: UNA
EXPERIENCIA UNIVERSITARIA SINGULAR I

ENGRESCADORA
Pere Sola

S 'ha dit que els historiadors
sovint ens equivoquem quan es
tracta de fer profecies, pero
aquesta vegada posaria les mans
al foc: quan algun pacient investi-
gador futur examini el panorama
universitari cata la deis anys 70 i
80, no s'estara de subratllar amb
traeos forts la importancia del
fenomen «Escota Universitaria
Balrnes» de Vic.

Per entendre bé la singularitat
d'aquesta Escola Universitaria de
formació de mestres cal -a parer
meu- tenir en compte tant el
context politic i universitari del
pais com el mateix recorregut del
centre. La situació creada des-
prés de la mort del darrer dictador
obri en extensos sectors popu-
lars, i també en el rnón professio-
nal deis ensenyants i entre els
universitaris, esperances de ve-

gades desproporcionades, peró
amb una base ben legitima. Hom
somniava uns centres universita-
ris menys mediocres i més sensi-
bles al batec de la societat. Menys
fabrica de diplomats, vaia. I qué se
n'ha fet d'aquelles illusions? És
aviat encara per ser categórics,
peró, tal com van les coses, no
sembla pas que, en conjunt, el
panorama sigui gaire engresca-
doro Per una part, amb la Llei de
Reforma Universitaria del govern
central socialista sembla haver-
se perdut una ocasió d'or per fer
una reestructuració i reforma del
sistema universitari públic. 1, per
altra banda, no es veu que la
transferéncia a la Generalitat de
la tutela de les universitats cata-
lanes, d'enca de febrer de 1985,
hagi estat ocasió d'un debat, ni
tan sois superficial, sobre el paper
social i cultural de I'ensenyament
superior. I aixó em sembla molt
greu. Tot plegat ens fa un país
cientificament colonitzat. En voleu
una mostra de darrera hora? Els
diaris anuncien que TV3 ha iniciat
una experiéncia de televisió edu-
cativa amb el programa -Universi-
tat Oberta». Us penseu que I'han
produit els centres universitaris
catalans, aquest programa? No:
es tracta d'una simple traducció,
previ pagament de royalties és
ciar, de l'Open University anglesa!
Exposem el fet no perqué tinguem
res en contra de I'experiéncia sino
perqué manifesta amb el máxirn
de publicitat i oficialitat (a I'acte
de presentació del programa hi
eren tots els directors de servei i
rectors del pais) I'actual inutilitat i
allunyament de la realitat deis

nostres centres universitaris.
El centre de Vic va iniciar el

cami, el curs 1977-1978. Les
principals fites de la historia ofi-
cial de la institució poden IIegir-se
a les memóries anuals del Llibre
de /'Escola. Els dos precedents
d'estudis avancats a la ciutat de
Vic son eclesiástica: per una part
el Seminari Conciliar, i per I'altra
l'Escola de Maqicteri de I'Església
«Balrnes», creada pel bisbe Pare
Perelló. Les autoritats franquistes
li van donar IIum verda I'any 1949
i la regentaren les Dominiques del
Pare CoII sota la direcció del Dr.
Camil Riera. Segons el Llibre de
/'Escola, 1, aquesta escola de
Magisteri de les Dominiques del
Pare CoII "funciona vint-i-tres
anys i constitueix un precedent de
la nostra». Durant aquests anys la
societat osonenca, i el pais en
general, experimenta grans can-
vis. Pel que fa a I'escola de
magisteri, les Dominiques del
Pare CoII, I'any 1971 van fer saber
que no assumirien la transforma-
ció de IIur escola, exigida per la
normativa emanada de la Llei
Villar Palasi de 1970. 1, després
de diverses gestions ciutadanes,
I'any 1971 fou elaborat un primer
expedient de sol-licitud de I'actual
Escola de Mestres, que s'encalla.
L'any 1975 queda enllestit un
segon expedient. Aquest si que
arriba a port, de manera que un
decret del 4 de marc de 1977,
publicat al BOE el 23 d'abril, crea
l'Escola Universitaria no estatal
de Forrnació del Professorat
d'EGB «Balmes- de Vic, adscrita
a la Universitat de Barcelona.

L'any 1980 surt la primera

•
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promoció de diplomats i es creen
les edicions EUMO, ampliades
I'any 1983. Els dos cursos ante-
riors (1980-81 i 1981-82) havien
posat a prova la capacitat orga-
nitzativa del centre, primer amb el
Primer Sympósium sobre I'ense-
nyament del catala a no-
catalanoparlants (1981) i després
amb les V Jornades d'História de
l'Educació als Patsos Catalans
(1982). Des de 1984 el centre
disposa d'una escola nova en
edifici propi (recordem que I'any
1982 l'Ajuntament de Vic havia
acordat destinar els edificis de la
fábrica desafectada Hivisa per a
la instal-lació en lIoc propi de
I'escola). Del curs 1984-1985 cal
destacar la constituctó de la Fun-
dació Universitária Balmes, a la
qual fou transferida la titularitat de
l'Escola Universitária i de I'edito-
rial EUMO. Com també la partici-
pació de I'escola al FOPI (Forma-
ció Permanent institucional) del
Berguedá, participació continua-
da el curs següent. També cal

~ subratllar, d'aquest mateix curs
~ 85-86, la celebració del 1r. Sym-

pósium sobre I'ensenyament de
les Ciéncies Naturals i el Col-loqui
sobre Verdaguer, en ocasió del
centenari de la publicació de Cani-
gó. Aixó, a més de moltes altres
activitats de pedagogia universi-
taria, com el projecte TIGRE (Ta-
ller d'lniciació a la Globalització i a
la Realitat Educativa), organitzat
pel departament de Ciéncies de
l'Educació per als estudiants de
primer curs, la ccllaboració a
I'organització de l'Escola d'Estiu
d'Osona i -pel que fa a EUMO-
I'increment de I'activitat editorial.

Quadre n. 1. Evolueió deis efeetius acaoé-
mies, 1977-1986
Curs n. alumnes Oiplom. N. prof.

77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86

150
188
276
271
330
348
350
345
334

99
54
87
96

117
94

100

Font: Llibre de l'Escola deis cursos corres-
ponents.

En un decenni l'Escola Univer-
sitária Balmes s'ha guanyat justa-
ment un lIoc en el panorama
universitari, tot i la modestia deis
seu s efectius académics (vegeu
el quadre n. 1, adiunt), i malgrat
que es tracti d'una escola "no
estatal», es a dir, que "no té
subvenció estatal i, per tant, el
pressupost ha de cobrir-se mit-
iancant les quotes deis alurnnes».
1, efectivament, els ingressos per
ensenyament, juntament amb els
ingressos per vendes de lIibres,
suposen la part fonamental de les
entrades económiques, segons
els informes de les Memóries
(I'any 1985, el 40% i el 46%
respectivament en xifres rodo-
nes). Peró, no solament s'ha gua-
nyat per dret un lIoc en el panora-
ma universitari, sinó que malgrat
les insuficiéncies i contradiccions,

Fundacio
UniversitariaI Balmes

39
40
40
41
39
37
38

ha esdevingut un indicador per a
avaluar I'actual i greu atzucac de
I'ensenyament superior, que
abans he comentat. Per qué?
Doncs crec que el nostre país
necessita una reorganització i
redistribució universitária urgent
que, d'una banda pallü la macro-
cefália del cap i casal, i de I'altra,
potencü el paper deis petits cen-
tres universitaris. En aixó sí que
estic convencut que ens importa
el model anglés. En definitiva, del
que es tracta és: a) d'oferir un
ensenyament de qualitat-bons
equipaments, carácter fonamental
del treball en equip i de I'establi-
ment d'equips universitaris, bona
rátio professor/alumne, etc.; b)
aixó només es possible en cen-
tres autónoms de proporcions ni
massa grans ni massa petites; e)
han de ser centres que s'especia-

Escola
Universitaria
Balmes
Ao.cnta • 11I~.I cM aafC*tOl\a

Llibre de
I'Escola

8
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litzin altament en determinades
recerques i sortides; d) han d'a-
complir una funció efectiva i ver-
sátil de servei a I'entorn qeoqráñc
i social.

El burocratisme i la inercia de
la universitat estatal ha impedit,
fins ara, aquesta reordenació ne-
cessaria. I es que la história pesa
com una Ilosa. I es aqui, precisa-
ment, on l'Escola Universitaria
Balmes actua -i ha de continuar
actuant- de profitós revulsiu

Pere Sola
Professor d'História de l'Educació

a la Universitat Autónoma de Barcelona

Ir. SYMPÓS'UM SOBRE L'ENSENYAMENT DE LES CIENCIES NATURALS

VI e, '2, '3, J 4 ; 'S DE MARC;: DE J 986
EseOLA UNIVERSITARIA 8ALMES

INTEGRACló DELS ESTUDIS DE rJlESTRE
EN LA UNIVERSITAT

Josep M. Rotger i Cerae

Els estudis de Magisteri esta n
intregrats a la Universitat des de
la reforma educativa duta a terme
en temps del ministre Villar Palasi
amb I'aprovació de la Llei General
d'Educació de 1970. En aquella
reforma, realitzada pels tecnócra-
tes franquistes, les escoles de
Magisteri es transformaven en
«Escuelas Universitarias del Pro-
fesorado de EGB». De fet, en un
primer moment alió fou nornés un
simple canvi de nom, a mes d'una
major exigencia per a I'alumnat
quant a les condicions d'acces als
estudis de magisteri: a partir d'a-
leshores se'ls exigiria haver cur-
sat el COU.

Hom no pot dir que I'alma
mater rebés aleshores amb gaire
goig el present que se li feia. Els
estudis de magisteri no gaudien
de massa prestigi i el professorat
de les Normals tampoco Fins lIa-
vors la formació deis mestres que

s'havien de dedicar a I'ensenya-
ment primari havia passat per un
canal diferent al de la formació del
professorat de Batxillerat i d'Uni-
versitat. Fins i tot en temps de la
República, encara que hi haqué
intents seriosos per millorar-Ia,
les escoles de mestres es mantin-
gueren apartades de la Universi-
tat. Hi havia dos canals de forma-
ció clarament diferenciats que
conduten a titulacions diferents i
adrecades a sectors socials qua-
litativament distints: els que ana-
ven destinats a la formació en el
camp de I'ensenyament primari,
«a ensenyar de lletra», i aquells
que anaven destinats a la iniciació
a I'alta cultura. Per a uns hi havia
les Normals i per als altres I'lnsti-
tut i la Universitat.

La unificació de l'Ensenyament
General Basic fins als 14 anys va
representar una millora de cara a
una major igualtat social dintre del

sistema educatiu. Si més no, la
selecció no s'iniciava als nou
anys ja que la decantació de la
població escolar es produia, for-
malment, a partir de lIavors, pas-
sada la pubertat. Els tecnócrates
que redactaren la Llei General
d'Educació i que introdu"iren la
reforma, ho feren en connexió
molt estreta amb les directrius
emanades deis alts organismes
internacionals relacionats amb
I'educació, i de forma molt espe-
cial, amb la UNESCO i I'OCDE;
d'aquesta manera, el text legal
respon en gran mesura als cor-
rent innovadors promoguts per
aquelles instáncies. Eren els úl-
tims temps de I'onada expansiva
de I'economia deis anys seixanta i
encara dominaven les darreres
influéncies de la Teoria del Capi-
tal Hurná i l'educació compensa-o
tória no havia sofert encara tota
I'allau de critiques que ulterior-
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ment va rebre, de manera que
gairebé tothom, excepte la propia
institució universitaria, veié amb
bons ulls la necessitat d'integrar
els estudis de mestre com un-='i' primer cicle universitario Junts, si,

~ pero no barrejats; estudis de pri-
mer cicle, pero mantenint la sepa-
ració de les Escoles de Magisteri i
els cossos de Professorat. Des-
prés, quasi immediatament, vin-
gueren aires de contra-reforma
acompanyats de calendaris ju-
lians. El franquisme no estava per
esrnercar gaires diners en educa-
cló i molt menys quan comencava
una lIarga crisi económica. El
ñnancarnent económic no arriba i
els aspectes més innovadors i
progressius es fongueren rápida-
ment. La integració de les Escoles
del Professorat d'EGB no passá
del pur nominalisme.

Amb la mort del dictador i
I'adveniment de la Monarquia Par-
lamentaria, després de diversos
intents frustrats deis centristes de
la UCD per introduir una lIei
d'autonomia universitaria, els so-
cialistes varen tirar endavant la
LRU. Amb aquesta lIei, les univer-
sitats catalanes no varen veure
satisfetes lIurs aspiracions d'a-
conseguir una vertadera autono-
mia universitaria, cero s'obriren

timidament algunes portes a I'es-
peranca, a desgrat deis planteja-
ments generals de caire jacobi i
funcionaria!. Els estatuts, malgrat
tot, permeteren introduir reformes
importants dintre la vella estructu-
ra de les nostres universitats i,
encara que la lIei manté la dre els
seus cossos docents, la normati-
va estatuária, en el nostre cas, de
la Universitat de Barcelona, fa
possible un major equilibri demo-
crátic de tot el professorat quant a
la seva participació de forma igua-
litaria en totes les instáncies de
govern i de representació.

L'estructura divisional adopta-
da pels estatuts de la Universitat
de Barcelona disminueix, d'altra
banda, la importancia deis centres
i en canvi dóna una gran rellevan-
cia als ensenyaments, definits
com a unitats d'estructuració de
la docéncia i I'estudi que, tot
integrant un conjunt sisternátic i
coherent de matéries, permeten a
I'estudiant d'obtenir una formació
superior en un determinat árnbit
d'activitat i coneixement. Aquest
plantejament ha fet que s'hagi
pogut encarar la reforma deis
ensenyaments d'una mateixa
área temática, de forma conjunta
en el si de les divisions. En el cas
de les Ciéncies de l'Educació,

aixó ha permés una capacitat de
treball en comú i de diáleq entre
tots els que ens dediquem a
estudis relacionats amb I'educa-
ció i la Pedagogia en general, que
altrament no haguessin estat pos-
sibles. Aixó no vol dir que el
procés hagi estat -sigui encara-
-gens fácil: no és pas fácil, en
absolut, superar vells prejudicis,
aixi com rompre inércies arrela-
des molt fondament en la rutina
d'una institució tan vella com la
nostra; i menys encara, si tenim
en compte algunes caracteristi-
ques de la professió, poc acostu-
mada a I'exercici de I'autocritica i
amb clares tendéncies a pontifi-
car ex-catedra. El fet és que a
alguns, encara els costa d'accep-
tar el professorat de les Escoles
Universitáries com a membres de
pie dret en els nous departa-
ments. Hi ha coses que només el
temps i el treball en comú, si es fa
ben fet, podran resoldre; al capda-
val! els prejudicis solen partir de
la desconeixenca. La veritable
capacitat de les persones només
es demostra quan hom compta
amb les condicions adienfs per
poder-la desenvolupar; la nova
organització departamental per-
met, a més d'unes millors capaci-
tats de treball per a tothom, noves
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possibilitats pel que fa a la recer-
ea i a la formació permanent de tot
el professorat docent i investiga-
dor.

La integració deis estudis de
Magisteri dins I'estructura univer-
sitaria, d'altra banda, comporta un
altre avantatge: les escoles de
Magisteri eren centres tancats en
si mateixos sense més perspecti-
ves que les que donava la forma-
ció inicial deis mestres i amb
connexions escadusseres amb la
resta del sistema educatiu. Aixó
no obstant, si salvem la diferéncia
d'edats a les quals adrecen la
seva activitat docent -fet en el
qual hom basa la necessitat d'una
formació especifica que contempli
les diferents etapes de creixe-
ment humá-, els mestres duen a
terme la seva feina dintre d'un
sistema educatiu on hi ha clares
interconnexions. Si bé, dones, cal
una formació específica que con-
templi aquestes diferéncies. hi ha
problemátiques comunes a tot el
sistema educatiu i camps de co-
neixements compartits en els di-

ferents nivells d'aquest sistema.
En la mesura que la formació
inicial deis ensenyants es pugui
plantejar de forma conjunta i a
partir d'unes mateixes unitats do-
cents i investigadores, amb una
major connexió, en definitiva, dins
I'estructura universitaria, hom po-
drá tenir una rnaior riquesa en el
plantejament de la seva formació i
una perspectiva més global.

D'altra banda, la investigació
pedagógica i I'experimentació, en
el camp de les ciéncies de I'edu-
cació, és una tasca que, malaura-
dament, estava poc desenvolupa-
da a les Escoles Normals, lIevat
de rares excepcions. L'activitat
departamental ha de permetre
aquesta activitat, imprescindible
per a la innovació del professorat i
de la seva tasca docent i acadé-
mica. Peró també és veritat que la
formació inicial deis mestres
aporta a la Universitat, i en parti-
cular als estudis de Pedagogia, un
carnp d'observació obert a la
practica educativa concreta i a la
possibilitat d'una major connexió

amb la realitat docent.
No haurem de lamentar alió

que algú ha qualificat com a «rnort
de les Norrnals», amb la inserció
de les Escoles de Mestres a la
Universitat, si realment els ense-
nyaments de formació del profes-
sorat s'integren de forma real dins
la Universitat i aquesta institució
demostra la vitalitat suficient per
acollir-Ios plenament i els aporta
totes les possibilitats que un cen-
tre de formació superior ha de
poder desenvolupar dins la nostra
época, molt especialment capaci-
tat d'investigació seriosa, practica
docent capdavantera deis conei-
xements d'avui i, sobretot, esperit
critic i capacitat de renovació.
Potser sigui demanar molt, peró la
responsabilitat que comporta la
formació deis educadors mereix,
amb tota seguretat, una resposta
efectiva a aquest repte.

Josep M. Rotger i Cerda
President de la Divisió de Clénctes de
l'Educació de la Universitat de Barcelona
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UN NOU CANVI A LES NORMALS?
Pere Darder

Amb motiu de I'anunciada refor-
ma del sistema educatiu, s'ha fet
més patent la possibilitat d'intro-
duir una nova modificació en el
paper de les Escoles Universitá-
ries de Formació del Professorat
d'EGB, de cara a la formació deis
ensenyants.

Entre el professorat d'aques-
tes escoles s'ha desvetllat un
interés creixent per les decisions
que es puguin prendre i que
poden afectar el marc en el qual
es desenvolupa la seva docencia.

Encara que sigui d'una manera
rápida, pensem que convé consi-

__ derar, per entendre la possible
nova situació, els canvis que
s'han anat produint en els darrers
anys.

A partir de la Llei General
d'Educació, hi ha una modificació

substancial de les Escoles de
Magisteri.

La implantació de l'Educació
General Básica fins als 14 anys
com a periode d'ensenyament
obligatori, va comportar la creació
del cos anomenat Professors
d'EGB. Els nous professors ha-
vien de tenir al seu cárrec I'educa-
ció obligatória, s'havien de formar
a les Escoles Universltáries i la
seva formació havia de comportar
una especialització en alguna de
les árees del currículum de I'es-
mentat període educatiu.

L'estatut de les Escoles com a
Escoles Unlversitáries resta prou
indefinit, i es pot dir que es
concreta solament en I'adscripció
a una Universitat. A la practica,
aixó té diferent significació per a
cada Escola Normal. Unes s'acos-

ten molt a la Universitat respecti-
va, que comenca a considerar-les;
d'altres no passen de figurar ads-
crites sense que aixó representi
res en ordre al seu funcionament.

Pel que fa al currículum. les
modífícacíons tenen més entítat.
Es creen les especialítzacíons
(Socials, Filología, Cíéncies, pos-
teriorment la de Preescolar, que
és reconeguda, i, en algun cas,
Primera Etapa), la qual cosa su-
posa el reconeixement d'una es-
pecialització del professorat paral-
lela a la universitaria.

La Llei de Reforma Universita-
ria fa un pas més en la línia
iniciada. I aixó a partir de dues
dimensions.

La reestructuració de les cate-
gories del professorat universitari
repercuteix fortament en les Es-
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Una primera aproximació porta
a considerar que les Escoles
Universitáries formin només el
professorat que ha d'atendre des
deis primers nivells fins als dotze
anys.

La formació del professorat de
I'esmentat cicle 12-15/16, amb un
currículum apropiat, seria compe-
téncia de les respectives facultats
de forma paral-Iela al que ha
passat fins ara amb el professorat
d'ensenyament secundario Val a
dir que també per a aquest profes-
sorat es contempla el disseny
d'un nou curriculum que incideixi
més fortament en la seva capaci-
tació docent.

Deixant de banda altres possi-
bles opcions, que no podem con-
siderar ara, I'exposada I'anterior-
ment ens planteja les següents
qüestions:

- Les Escoles Universitáries
veuran retallat I'ámbít de les es-
pecialitzacions que tenen actual-
mento

El professorat de 12-14, inte-
grat dins del període 12-16, rebrá
la formació fora d'un Centre que
té per missió I'organització d'un
curriculum integrat i interdiscipli-
nari, com sembla exigir la capaci-
tació d'uns professionals que s'a-
drecen a les edats esmentades.

- Les orientacions de l'Admi-
nistració haurien de tenir en
compte aquesta nova situació que
es pot presentar.

En conseqüéncia, creiem que
s'hauria de poder garantir que el
professorat de les Escoles Uni-
versitáries tingués accés a la
formació del professorat del nivell
12-15/16, si més no pel que fa al
primer cicle universitario

Paral-lelament creiem indis-
pensable, també, que s'arbitri un
mecanisme que garanteixi el de-
senvolupament integrat i coherent
del curriculum que es dissenyi per
al professorat del cicle 12/ 15-16
i d'ensenyament mitiá, per evitar
les incongruéncies en la seva
formació que pateixen els actuals
professors de I'ensenyament mit-
já.

Per acabar, voldria referir-me a

coles Universitáries. Les dues ea-
tegories, Catedrátic i Titular, son
diferents segons que el professor
pertanyi a la Universitat o a les
Escoles Universitáries. Els pro-
fessors de la Universitat han de
ser tots doctors (per tant, amb
capacitat investigadora recone-
guda); deis de les Escoles Univer-
sitáries només ho han de ser els
catedrátics. D'altra banda, els no
doctors no poden impartir docén-
cia mes que al primer cicle de la
Universitat.

Es tracta, com veiem, d'una
especificació important de cara al
carácter universitari de les Esco-
les del Professorat d'EGB.

La segona dimensió que s'in-
trodueix és la potenciació deis
Departaments dins de I'estructura
universitária, en relació a la que
fins ara han tingut els Centres, en
el nostre cas, les Escoles Univer-
sitáries.

Els professors deis diferents
Centres s'han d'adscriure als De-
partaments d'acord amb I'área
propia. Potencialment, I'intercan-
vi, dins del mateix Departament,
de professors de Facultat i d'Es-
coles pot donar una nova dinámi-
ca al treball sobre les árees i, fins
i tot, sobre la docéncia que es
porti a terme.

A la práctica, aixó está per
veure i, sens dubte, passa per
I'anterior definició de categories
que hem descrito

A grans trets, aquesta és la
situació general quan s'anuncia la
reestructuració del sistema edu-
catiu.

El treball sobre aquest tema
passa per la consideració de dos
aspectes ja contemplats en el
«Docurnent de bases de I'estatut
del professorat»: I'ampliació de
I'ensenyament obligatori fins als
setze anys, i la delimitació d'un
nou nivell educatiu 12-15/16.

Les repercussions que aixó
pot tenir en les Escoles Universi-
táries [a han cornencat a circular.

El cicle 12-1 5/16 pot marcar
un tall important dins el sistema,
pel que fa a la formació del
professorat.

dos aspectes d'un ordre diferent,
importants per al tema que ens
ocupa:

- Darrerament s'esta pro-
duint una preocupació cada cop
més amplia entre el personal de
les Escoles Universitáries per mi-
llorar el propi funcionament i la
docencia que s'hi imparteix.

Aquesta preocupació no afec-
ta únicament la formació inicial
del professorat, sino la formació
permanent deis mestres en exer-
cici.

Una reestructuració del siste-
ma educatiu hauria d'atendre i
impulsar aquestes noves expec-
tatives [a que la formació del
professorat que atén els nivells
inicials del sistema repercuteíx en
la tasca que es pot realitzar en
nivells posteriors.

- Cal que les Escoles Univer-
sitáries s'obrin a I'intercanvi i a la
participació en les diferents ins-
táncies educatives de la comuni-
tat (moviments de renovació, col-
lectius de mestres i escoles, acti-
vitats d'ámbit municipal i comar-
cal, entitats culturals i educati-
ves ...) perqué la seva acció estigui
connectada amb la realitat, reper-
cuteixi en el seu entorn, i, alhora,
sigui font de millorament de la
propia docéncia. Aquesta és una
dimensió que ultrapassa el nivell
de qualsevol disposició legal i que
és responsabilitat directa de tot el
professorat que es dedica a la
formació d'educadors.

Pere Darder
Gener de 1987
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L'ACTITUD DEL MESTRE DAVANT LA CUL-
TURA PRESENT I

LA CULTURA EN CREACIÓ
Bogdan Suchodolski

El professor ootones Bogdan Su-
chodolski, de qui ha estat publicat
un /libre en la cot-teccto "Textos
Peaeqcqics» de /'Editorial Eumo i la
Diputació de Barcelona, visita l'Es-
cola Universitaria amb motiu del
desé Aniversari i hi pronuncia la
conferéncia següent:

La diferencia entre la realitat
creada i la torea creadora ha estat
descrita per la filosofia, des de fa
segles, com la lIei fonamental de
la naturalesa. Tarnbé ha estat
considerada com la lIei del desen-
volupament individual. Els contin-
guts d'aquesta lIei han estat for-
mulats des de punts de vista
diferents i segons les epoques
diferents. La intuició indicada era
general i comuna. La realitat es
doble. És feta de la realitat produi-
da en formes mes o menys solides
i de la realitat que es un conjunt
de forces que creen aquestes
formes i tarnbé d'altres, Aixi, hi ha
configuració "clara" i «perrna-
nent» en les formes que són
adquirides. La realitat es diferent
en les obres i les idees, es
estabilitzada en formes institucio-
nals i organitzacionals, en I'es-
tructura social i els sistemes de
poder, en les lIeis i les normes
socials. Hi ha, dones, una realitat
de torea «dinámica» i "fosca" que
sorgeix, creix i explota en lIuita
amb I'ordre existent i que posa en
qüestió l'acomplirnent de les for-
ces a fi de crear nous principis i
noves formes, noves obres. La
diferencia entre la realitat en
creació i la que ja es creada te
una significació particular per a
l'análisi de I'educació.

La realitat creada es tractada
com el tema i I'objecte de I'educa-
ció. Grácies a ella te 1I0c el procés
d'interiorització entre la nova ge-
neració. Diferents aspectes de
I'activitat educativa corresponen
a diferents camps de cultura,
descrits de manera objectiva, sot-
mesos a la forma de cultura
subjectiva. L'essencia del preces
educatiu ha de dependre d'aquest
fet. Ha esdevingut una creenca
comuna de diferents tipus d'edu-
cació. Tanmateix són mes impor-
tants els problemes d'optimització
de I'activitat educativa, lIur efi-
ciencia en el preces d'interioritza-
ció que vincula la jove generació a
la cultura, Tots els estorcos deis
mestres tendeixen a aprofundir i a

eixamplar aquests processos.
Moltes teories de I'educació, mol-
tes nocions educatives i molts
principis de politica educativa han
estat construits per tal de perme-
tre la implantació d'aquests ob-
jectius en una amplia escala so-
cial.

La situació canvia quan con si-
derem la cultura com una realitat
en creació mes que no pas com
una realitat ia creada. Aleshores
apareixen nous horitzons i noves
tasques per a I'activitat educativa,
Ja no depenen deis resultats
anteriors de la interiorització, de
principis obligatoris, de models de
vida col-lectlva i lIur institució
corresponent de nocions cientifi-
ques i de gusts estetícs, Depenen



~ Miramarges

de la relació de la nova generació
amb les forces que creen la
cultura, fins i tot i sobretot, quan
estan en cami de crear una nova
cultura contraria a la present.

És, doncs, una tasca particu-
larment dificil i plena de responsa-
bilitats. Que ens pot garantir que
som capaces d'assolir aquestes
forces i de definir-les correcta-
ment? Al capdavall estan amaga-
des sota la crosta de la realitat
present que apareix com un impo-
sant teló de fons caótic i ciar, com
passa sempre que una nova vida
está a punt de ser creada. Quan
en les formes estabilitzades de la
superficie de la vida social tot es
ciar, al fons tot es fosc i enterbolit.
El creixement de noves aspira-
cions, el desvetllament d'animosi-
tat i de protestes, tant poden
conduir a un desastre com ser
alhora la font d'esperanca.

Les solucions establertes són
oposades a les proposicions al-
ternatives que ens sotmeten a les
visions d'alló que desitgem. La
sobrietat pragmática es oposada
a la utopia romántica per a qui
I'ecoratjament per assolir l'impos-
sible sembla ser l'estrateqia mes
realista. Aixi, al fons de tot, sota
la superficie de la vida artistica i
cientifica ja formada, esta n nai-
xent noves institucions i hipóte-
sis. Apareixen nous mitjans d'ex-
pressió i de sentiment de critiques
de la rutina i clixés de critiques del
formalisme. El desig per a una
experiencia auténtica augmenta
fortament. Prenen forma molt pro-
fundament noves apreciacions del
model de vida i noves maneres
d'avaluar la gent i les coses.
Neixen dubtes morals a propósit
de tot el que fem.

Peró, qui es capac de dir quan,
per que i com aquestes forces
creixents que neixen sota la su-
perficie de la vida podran reformar
les formes i les institucions per tal
de presentar el resultat de la nova
creativitat en l'art i les ciencies i
de manifestar noves maneres de
viure i nous models en les rela-
cions humanes, un nou estil d'e-
xistencia? Qui pot establir amb

certesa la diferencia entre formes
de protestes estúpides i una pro-
testa legitima i entre programes
artistics que menen al no res i
institucions excel-lents o esdeve-
niments de gran creativitat? I qui
pot diferenciar falsos projectes de
tecnologia alternativa de solu-
cions positives, cosa tan neces-
saria en la crisi actual de I'energia
i de les materies primeres? En fi,
qui pot distingir els programes
válids per lIuitar contra la civilitza-
ció del consum de les critiques
falses i ciniques deis ideal s de
servei social? Qui pot tracar una
linia correcta entre I'oportunisme i
una actitud responsable davant la
realitat, entre la fugida eqocentri-
ea de la vida i la visió utópica que
organitza I'activitat del futur?

Tot aixó desemboca en la
importancia d'una educació orien-
tada vers el futur, d'una educació
que introdueixi els alumnes en els
problemes d'una cultura que la
humanitat ha de crear i d'una
educació que s'uneix a les forces
que busquen noves solucions i
noves tasques. Una educació així
s'oposa a I'educació que ens
introdueíx en una cultura creada
peró al mateix temps plena d'al-
tres aspectes ímportants. Mentre
I'educacíó que ens íntrodueíx en
la cultura creada concentra els
estorcos sobre la formació de la
personalitat per rnitia deis lIigams
amb els valors i els exemples,
grácies a I'adquisició del saber i
del saber fer, I'educació unida a la
cultura en creació dóna valor a tot
alió que es important per empren-
dre noves tasques. Mena a una
imaginació que dóna formes i a
una formació de les forces intel-
lectuals. Te com a objectiu la
formació de cornpeténcies en la
planificació i en el compromís a
favor de les innovacions. Mentre
I'educació que introdueix en la
cultura present s'interessa, so-
bretot, per la interiorització de la
realitat objectiva, I'educació que
es posa al servei de la cultura en
creació subratlla la importancia
de la formació de I'exteriorització
de la personalitat en I'acció i en
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I'expressió oral i musical. Mena a
desvetllar i desenvolupar les ne-
cessitats de creacíó i lIurs cornpe-
tencies respectives. Mentre I'edu-
cació per a la cultura actual
utilitza models i exemples que
s'han d'imitar, indicacions formals
i, en un cert sentit, empeny a
obeir-Ios, I'educació vinculada a
la cultura en creació utilitza els
rnetodes d'inspiració i encoratja la
iniciativa que enriqueix I'esfera
emocional de la personalitat i la
seva imaginació.

És d'aquesta manera que
aquestes dues formes d'educació
difereixen I'una de I'altra, tot i que
al mateix temps es completen.
Expressen la nostra situació arn-
bígua engatjada en el món que ha
estat establert pels estorcos mu-
tus de les nacions i deis conti-
nents en el decurs deis segles
d'história, estan confrontades
amb el futur que apareix i amb la
necessitat de noves competen-
cies que suscita. La vida de les
societats es desenvolupa dividida
en categories de creativitat, de
fidelitat, d'assimilació i d'innova-
cions, de riscs i de repeticions. La
vida deis individus segueix el
mateix curso Desitgen la repetició
perqué aixó els dóna el sentiment
d'intimitat i de durada. Tanmateix
la novetat tarnbé es desitjada
perque enriqueix l'experiéncia
present.
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PRESENT I FUTUR UNIVERSITARI DE VIC.
UNA APROXIMACIÓ

Josep Burgaya

Convertir la ciutat de Vic en una
ciutat universitaria podia semblar
una quimera ara fa uns anys. El
cert, peró, és que avui no sois no
és una quimera, sinó que, a poc a
poc, va esdevenint una realitat:
alguns centres [a funcionen i hi ha
la voluntat de crear-ne de nous.

Aquesta petita realitat univer-
sitaria actual és fruit deis esfor-
cos i de la voluntat de persones i
institucions d'enllacar i de recu-
perar la tradició universitaria de la
ciutat. Aquesta vocació universi-
taria de Vic remunta al segle X

amb I'Escola Catedralicia i, poste-
riorment, amb l'Estudi General o
Universitat literaria, vigent fins al
1714.

Aquesta recuperació es con-
creta I'any 1977 quan es posa en
funcionament l'Escola Universita-
ria de Mestres, i amb la creació,
I'any 1981, de l'Escola d'lnferme-
ria. Caldria tenir en compte també,
tot i la seva particularitat dins els
estudis superiors, la creació de la
delegació de l'lnstitut del Teatre,
I'any 1976. A aquests tres centres
en pie funcionament, caldrá afe-

gir-hi, el proper curs, I'inici de les
activitats de l'Escola Universitaria
d'Estudis Empresarials que dona-
ra IIOCa un «carnpus» universitari
de més de sis-cents estudiants.

De cara al futur, la Fundació
Pública per als Estudis Universita-
ris a Vic es planteja aconseguir la
creació de nous centres per tal
d'oferir una oferta més amplia. i
completa. És en aquest sentit que
la Fundació va encarregar la rea-
lització d'un estudi de prospectiva
universitaria, actualment en curs
de realització, del qual aquest
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article n'es totalment deutor.

L'oferta universitBria de VIC i la
sew Brea d1nftu8nda tenitoria1

L'Escola Universitaria de Mes-
tres i l'Escola Universitaria d'ln-
fermeria de Vic han assolit una
certa estabilitat en el nombre de
matricules totals, des que tenen el
cicle complert d'estudis. Aixi, el
curs 1985-86 la matriculació total
ha estat de 458 alumnes (334 i
124 respectivament).

El que sí ha anat evolucionant
és la procedencia geogrétíca de
I'alumnat al lIarg deis cursos de
funcionament d'aquests centres,
en una línía de major díversíficació
de la seva procedencia. Aixi, mal-
grat la forta repercussió d'a-
quests centres dins la comarca
d'Osona, els alumnes procedents
d'aquesta comarca han passat de
representar el 60,3% del total, el
curs 1981-82, al 58,7%, el curs
1985-86. Aquesta tendéncia és
especialment marcada a l'Escola
d'lnfermeria, que ha evolucionat
en els mateixos cursos des del
62% al 43-3%.

Si analitzem la procedéncia
deis estudiants de Vic per comar-
ques, veiem com se'ns dibuixa
una área d'influéncia universitaria
principal de Vic, formada per
aquelles comarques en qué un
percentatge notable d'estudiants
de Magisteri i d'lnfermeria opta
per cursar els estudis a Vic,
malgrat que en alguns casos hi
hagi centres similars més próxims
o rnés ben comunicats, com és el
cas de:

Osona 91,1 %
Ripollés 81,4%
Cerdanya 50,0%
Berquedá 33,3%
Garrotxa 28,5%
Valles Oriental 10,5%
Bages 9,7%
Aquestes comarques repre-

senten territorialment una área
molt extensa de la Catalunya
Central, que és. de fet, la mes
desassistida a I'hora de disposar
d'una oferta universitaria próxima
i equilibrada.

En efecte, I'oferta universitaria
catalana es troba situada majori-
táriarnent en ciutats perifériques
que no sempre tenen un accés
fácil i rápid -excepte en el cas de
la ciutat de Barcelona, ja que el
carácter radial de bona part de les
comunicacions hi facilita el des-
placament=-, com són Lleida, Gi-
rona, Tarragona-Reus i Bellaterra.

Aixó ve confirmat per un nivell
molt baix d'escolarització univer-
sitaria d'aquestes comarques
respecte a la mitjana de Catalu-
nya, tal i com es fa evident a I'hora

. de calcular el seu grau d'escola-
rització universitaria:

Osona 12,7
Ripollés 6,0
Cerdanya 11 ,5
Berqueda 9,5
Garrotxa 7,7
Valles Oriental 12,0
Bages 14,6
Barcelonés 28,8
Catalunya 20,2

(El grau d'escolaritzaci6 univer-
sitaria es determina per la relació
existent entre el nombre total de
població del segment deis 18 als 23
anys i el nombre total d'estudiants
universitaris).

Les variables que influeixen en
aquest diferent grau d'escola-
rització de les comarques catala-
nes tan referéncia, sobretot, a la
proximitat o lIunyania respecte
deis centres universitaris, i a les
condicions de la xarxa de comuni-
cacions. L'equiparació territorial
del grau d'escolarització universi-
taria de Catalunya s'ha de basar,
fonamentalment, en una millora
sensible de la xarxa de comunica-
cions i en la descentralització de
I'oferta universitaria.

Un altre element que cal consi-
derar és el fet que la proximitat de
I'oferta universitaria condiciona
I'opció per a uns estudis o per a
uns altres. Aixó comporta desa-
justament i descompensació de
titulats universitaris en aquelles
arees en qué I'oferta universitaria
no és equilibrada, tal i com es veu
en les comarques de l'área d'in-
fluéncia universitaria de Vic.

Percentatge d'estudiants d'In-

fermeria i de Magisteri sobre el
total d'estudiants universitaris.
(Curs 1983-84):

Catalunya 8,9
Osona 23,6
Ripollés 29,8
Cerdanya 17,5
Berquedá 8,9
Garrotxa 9,1
Vallés Oriental 11,4
Bages 14,1
Una ampliació futura de I'ofer-

ta d'estudis universitaris a Vic ha
de contríbuir, amb tota seguretat,
a possibilitar un accés molt rnés
igualitari als estudis universitaris
d'una área prou important i exten-
sa de la Catalunya Central.

Evolu.de ~a4,.n_;~niver-
.laria a""q.talunya

El creixernent de la demanda
universitaria a Catalunya ha estat
una constant des de fa anys.
Aquest creixement ve determinat
tant per I'augment dernoqráfic
constant fins fa pocs anys, com
per I'augment continuat del grau
d'escolarització mig del país. A
aquest creixement continuat de la
demanda no s'ha pogut respondre
amb un creixement paral-lel de la
capacitat universitaria ni d'una
oferta mes diversificada. Aixó ha
generat una saturació deis cen-
tres universitaris fins als límits
fisics, amb una merma óbvia de la
qualitat de I'ensenyament. Aixi
mateix, s'ha produit una inflació
de titulacions universitárles que
han superat de molt, sobretot en
algunes especialitats, el creixe-
ment de la demanda de professio-
nals i molts titulats s'han trobat
abocats a situacions d'atur. Pa-
ral-lelarnent, la constant evolució
de la producció i deis serveis ha
generat una demanda de profes-
sionals a la qual I'estructura ac-
tual de les universitats no ha
pogut respondre d'una manera
adequada.

El total d'estudiants de les tres
universitats catalanes (UB / UAB
/ UPC) era, el curs 1984-85, de
116.951, els quals es distríbu'ien
en un 62% a la Universitat de
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Barcelona, el 22% a la Universitat
Autónoma i el 16% a la Universitat
Politecnica. El creixement, des del
curs 1981-82, va ser del 22% a la
UB, de118% a la UAB, i de 1'11% a
la UPC.

Quant a I'evolució de la de-
manda segons el tipus d'estudi,
es poden diferenciar tres grups de
carreres que tenen comportament
diferent:

- Estudis amb tendencia re-
cessiva, com es el cas de Medici-
na, Magisteri, Arquitectura, Arqui-
tectura Técnica i Enginyeria Tec-
nica Industrial. Aquesta recessió
s'ha d'entendre com a con se-
qüencia, en el primer cas, de les
restriccions imposades en la ma-
tricula, i en els altres, de I'estan-
cament i contracció de la deman-
da de professionals.

- Estudis amb un estanca-
ment nurneric relatiu, com son
Periodisme, Psicologia, Inferme-
ria, Enginyeria Superior i, en ge-
neral, bona part de les carreres

considerades de Ciencies.
- Estudis amb un creixement

molt substancial. Enginyeria Su-
perior Agrónoma, lnforrnática, Es-
cola de Traductors, tenen una
taxa de creixement anual superior
al 10%. Dret, Empresarials, Biolo-
gia i Económiques tenen el creixe-
ment en valors absoluts mes im-
portant. Són, de fet, les titulacions
amb unes millors perspectives
d'ocupació, vinculades, en molts
casos, al desenvolupament de
noves formes productives i de
serveis.

Algunes conclusions

Els estudis universitaris a Ca-
talunya es troben en una conjun-
tura de canvi. Cal una reforma
estructural per adaptar el sistema
universitari a les demandes d'una
societat canviant, i adequar-Io al
nivell de la Comunitat Europea,
augmentant les titulacions a mes

del doble de les actuals, reformant
els plans d'estudi, promovent una
major especialització i fomentant
les carreres de cicle curt en
detriment de les de cicle IIarg,
contráriarnent a la realitat actual.

En aquest context, els grans
centres universitaris, les macrou-
niversitats predominants actual-
ment, difícilment podran respon-
dre als reptes que es plantegin.
S'imposa una descentralització
universitaria que serveixi per pos-
sibilitar un accés territorial més
igualitari als estudis i, alhora, que
descongestioni els grans centres
universitaris, saturats i massifi-
cats fins allímit en detriment de la
qualitat de I'ensenyament. Caldrá
optar, tarnbé, per un nou model
d'universitat, de petites dimen-
sions, més racional, situat en
unes condicions ambientals no
agressives, poc massificat i més
personalitzat, com a via per ga-
rantir un major nivell i una major
qualitat d'ensenyament. És en
aquest context, i en aquesta línia,
que caldrá situar I'ampliació deis
estudis universitaris a Vlc.

Vic, de fet, pot convertir-se en
una ciutat universitaria amb pro-
jecció nacional, [a que disposa de
les condicions per ser-ho:

- És una ciutat dinámica, amb
infrastructura universitaria i un
bon nivell de serveis.

- És centre d'una comarca
equilibrada i amb un potencial
económic que en resultaria revita-
Iitzat.

- Té capacitat universitaria,
com ha quedat demostrat en els
dos centres actualment en funcio-
nament.

- Té una área d'influéncia
universitaria extensa, que ha de
consolidar-se i créixer amb la
millora de la xarxa de comunica-
cions.

- Té una tradició histórica
com a centre d'ensenyament su-
perior, gens menyspreable.

- 1,sobretot, hi ha la decidida
voluntat de persones i institucions
per fer-ho.

Josep Burgaya
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CRONOLOGIA DE DEU ANYS

CATALUNYA I L'ESTAT
ESPANYOL
ANY 1977

Catalunya visqué intensament el
procés democratitzador que segui
la mort del dictador. És durant
aquest any que es legalitzen els
partits polítics a tot I'Estat i que
se celebren les primeres elec-
cions legislatives. La legalització
deis partits, com ara la del Partit
Comunista, no estigué exempta
de tensions, peró permeté el re-
torn de I'exili o I'abandonament de
la situació de clandestinitat de la
majoria deis liders deis partits
d'esquerra. Pel gener d'aquest
any havia mort sobtadament Jo-
sep Pallach, secretari general del
PSC-Reagrupament. La legalitza-
ció des partits comporta I'abolició
del "Movimiento Nacional» i aná
acompanyada de la legalització
de tots els sindicats. Les tensions,
peró, la havien arribat a un grau
elevat pel gener, quan foren se-
grestats alts cárrecs militars i
foren assassinats cinc advocats
laboralistes del partit comunista.

Les eleccions del 15 de juny
confirmaren Adolfo Suárez com a
president del govern, qracies a la
victória de la UCD. A Catalunya,
peró, la majoria se I'endugueren
els socialistes. Els parlamentaris
havien d'elaborar la nova consti-
tució.

L'onze de setembre d'aquell
any els parlamentaris catalans
encapc;alaren la gran manifesta-
ció de Barcelona amb el lema
«Llibertat, amnistia i Estatut d'au-
tonomia- ·i el dia 28 d'aquell

mateix mes s'arribava a I'acord
per restablir la Generalitat. El 18
d'octubre apareix al BOE el decret
pel qual el rei nomen a president
de la Generalitat I'honorable Jo-
sep Tarradellas i Joan, que arriba
definitivament a Barcelona el 23
d'aquell mateix mes i és rebut per
una multitud.

L'any acaba amb la detenció
d' Albert Boadella, director del
grup teatral «Els Joqlars», que
haura de ser sotmés a un Consell
de Guerra a causa de I'obra "La
Torna", una paródia sobre la pena
de mort.

Després de 38 anys de ruptu-
ra, Espanya i I'URSS han resta-
blert relacions diplornátlques.

ANY 1978

El Consell de Guerra deis Jo-
glars provoca una gran sensibi-
lització i mobilitzacions que culmi-
nen amb una gran manifestació a
Barcelona demanant la lIibertat
d'expressió.

Pel gener, I'ex-alcalde de Bar-
celona Joaquim Viola i la seva
esposa havien estat assassinats
en un atemptat perpretat a casa
seva mateix.

El dia 7 de maig es tornen a
celebrar els Jocs Florals a la Casa
de la Ciutat de Barcelona i hi
obtenen premis els osonencs Mi-
quel Marti i Poi i Miquel i Macaya.

Una comissió, elegida per I'as-

Arribada de I'honorable Josep Tarradellas a Barcelona, el 23 d'octubre de 1977.
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semblea de parlamentaris de Ca-
talunya, es reuneix pel setembre
al Parador de Sau per redactar
l'Estatut de Catalunya, i a finals
d'any s'aprova en referéndum la
nova Constitució de l'Estat. El
president del govern decideix dis-
soldre el parlament que I'ha ela-
borada i convoca noves eleccions
legislatives.

ANY 1979

Els centristes tornen a gua-
nyar les eleccions i Adolfo Suárez
presidirá per tercera vegada el
Consell de ministres.

Al cap d'un mes, el 4 d'abril, se
celebren les primeres eleccions
municipals del nou periode demo-
crátic. A Barcelona guanyen els
socialistes.

Abans, el dia 5 de febrer,
havien cornencat les negocia-
cions per a I'ingrés d'Espanya a la
CEE.

ETA continua la seva activitat i

1m les victimes son membres de les

•
forces armades i de seguretat de
l'Estat.

Pel [uny, el govern decreta el
tancament deis últims diaris de la
cadena de I'ex-Movimiento Nacio-
nal.

En compliment de la Constitu-
ció, pel juliol es crea el Tribunal
Constitucional, i el dia 25 d'octu-
bre són aprovats en referéndum
els Estatuts d'autonomia de Cata-
lunya i el Pais Basc.

ANY 1980

El president Tarradellas deci-
deix de no presentar-se a les
eleccions al Parlament de Catalu-
nya que se celebraren el dia 20 de
rnarc i que guanyá Convergéncia
Democrática de Catalunya. El dia
10 d'abril es constitui el Parla-
ment, que presidi el senyor Heri-
bert Barrera, i el dia 24 Jordi Pujol
i Soley fou elegit president de la
Generalitat.

Al Pais Basc havia guanyat les
eleccions el PNB i Carlos Garai-
coetxea fou el nou lehendakari.

Immediatament cornencaren

les negociacions per als traspas-
sos de competéncies del govern
de I'Estat al de la Generalitat, i el
30 de desembre d'aquest any el
BOE i el DOG publiquen els
d'ensenyament.

A nivell de tot l'Estat, ocupa
una gran atenció la polémica
entre el govern i el PSOE, princi-
pal partit de I'oposició, sobre
I'ingrés d'Espanya a I'OTAN. El
PSOE anuncia que si mai arriba al
poder, prornourá un referéndum
sobre aquesta qüestió.

El film «La ciutat cremada»
obtingué el premi al festival de
Biarritz i al circuit catalá de TVE
arribá la publicitat en catalá,

ANY 198:1

Les pressions internes del seu
mateix partit obliguen Adolfo Suá-
rez a presentar la dimisió del
cárrec de president del govern el
dia 29 de gener. Les coses s'a-
greugen el dia 23 de febrer quan
el tinent coronel Tejero de la
Guardia Civil entra al Congrés
deis Diputats on se celebrava la
sessió d'investidura del nou can-
didat a president, Leopoldo Calvo
Sotelo, comandant un escamot
que manté segrestats els diputats
fins l'enderná. El cop d'Estat en el
qual estaven implicats alguns mi-
litars de la més alta graduació,
fracassa. Calvo Sotelo pot formar
govern el dia 25 de febrer.

L'intent de cop d'Estat provoca
manifestacions multitudinárles a
tot Espanya en defensa de la
democracia, peró el sentiment
general és que les coses [a no
poden ser com abans. En efecte,
pocs dies després es presenta al
Congrés deis Diputats el projecte
de lIei per a I'harmonització de les
autonomies (LOAPA), que posa
fre al desenvolupament autonó-
mic previst en la Constitució. El
Parlament de Catalunya demana
que la lIei es retiri, pero no fou aixi
i la lIei sera aprovada pel juny de
I'any següent amb els vots del
partit del govern i els del PSOE, a
I'oposició.

Entretant, a Catalunya neix

«La Crida a la solidaritat en defen-
sa de la lIengua i la cultura
catalanes» i el 24 de juny omple el
Camp Nou en un recital ofert per
diversos cantants sota el lema
«Sorn una nació».

La Generalitat assumeix la
gestió de la Seguretat Social
traspassada des del govern de
l'Estat, peró la lIei de Diputacions,
aprovada pel Parlament de Cata-
lunya, és declarada inconstitucio-
nal. Per la seva banda, el Congrés
deis Diputats aprova la lIei del
divorci i I'entrada d'Espanya a
!'OTAN amb els vots contraris del
PSOE. Els socialdemócrates
d'UCD abandonen el partit.

Pel setembre arriba a Madrid el
quadre «Gernika», de Picasso,
que sera instal-lat al Museo del
Prado, i l'Audiéncia Nacional con-
demna el periodista Xavier Vina-
der per un reportatge sobre el
GAL, aparegut al setmanari «In-
terviu».

Mor I'escriptor Josep Pla, i
Barcelona presenta la candidatu-
ra per a I'organització deis Jocs
Olimpics de 1992. L'alcalde Nar-
cis Serra demana al rei el suport a
la candidatura.

'ANY 1982

El Consell Suprem de Justicia
Militar, constitu'it en Consell de
Guerra, condemna els principals
protagonistes de I'intent de Cop
d'Estat del 23 de febrer a les
penes máximes.

El PSOE guanya les eleccions
del Parlament andalús. El Parla-
ment de Catalunya presenta re-
curs d'inconstitucionalitat contra
la LOAPA. El govern central deci-
deix aturar les obres de la central
nuclear de Lemoniz.

UCD, el partit del govern, pas-
sa per una crisi cada dia més
aguda i el president Calvo Sotelo
es veu obligat a convocar elec-
cions generals anticipades. El dia
28 d'octubre el PSOE obté la
majoria absoluta al Congrés i al
Senat després d'una campanya
electoral en la qual destacaven la
promesa de creació de 800.000
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Intent de cap d'Estat el 23 de febrer de 1981.

lIocs de treball i la celebració del
referéndum per promoure la sorti-
da d'Espanya de I'OTAN, Manuel
Fraga, lider de la dreta que havia
obtingut uns resultats mediocres
en les eleccions anteriors, ara
passa a ser el cap de l'oposició
amb un nombre torea considera-
ble de diputats. Els comunistes,
per la seva banda, sofreixen una
derrota espectacular que obliga
Santiago Carrillo a presentar la
dimissró de Secretari general del
partit.

Felipe González forma govern
el dia 1 de desembre i crida
alguns catalans a formar-ne part,
entre els quals hi ha I'alcalde de
Barcelona, Narcis Serra, que és
substituit per Pasqual Maragall.

Les primeres accions del nou
govern són I'obertura de la reixa
de Gibraltar al tránsit peatonal i la
reducció de la jornada laboral a
40 hores.

ANY 1983 '

L'expectació pel primer any del
nou govern del PSOE creix amb
les primeres mesures preses: a
Barcelona es detecta un frau de

sis-cents milions de pessetes a la
Seguretat Social i el govern deci-
deix empresonar els principals
responsables, i el dia 25 de febrer
el ministre d'economia decreta
I'expropiació de RUMASA i la
detenció del dirigent del holding
més gran de I'empresa privada,
José M. Ruiz Mateos. Les protes-
tes de la dreta no serveixen per
res, pero I'afer no queda clos amb
I'expropiació. Al mate ix temps en-
tren al Congrés dues lIeis que
també faran enraonar: la despe-
nalització de I'avortament en de-
terminats supósits i la lIei orgáni-
ca de l'Educació (LODE). Després
de diverses manifestacions a fa-
vor i en contra, les dues lIeis
queden aprovades al Congrés de
Diputats, peró també són recorre-
gudes davant el Tribunal Consti-
tucional.

A Catalunya, I'expectació es
tradueix aviat en tensió amb el
govern de la Generalitat, i en
desencís en bona part deis ciuta-
dans. El Tribunal Constitucional
declara inconstitucionals la majo-
ria deis articles de la LOAPA, que
havia estat aprovada amb els vots
favorables deis socialistes, peró

el govern de l'Estat presenta un
altre recurs contra la lIei de nor-
malització lingüistica del catalá,
aprovada per unanimitat al Parla-
ment de Catalunya.

D'altra banda, en les eleccions
municipals del 8 de maig els
socialistes repeteixen victória a
les grans ciutats, mentre que a les
ciutats petites i mitjanes guanya
Convergéncia Democrática en
coalició amb Unió Democrática de
Catalunya.

Per I'abril mor I'escriptora Mer-
cé Rodoreda i pel setembre es
presenta TV3, televisió de Catalu-
nya. A finals d'any també morí el
pintor Joan Miró.

A.NY 1984

Les tensions entre el govern
de la Generalitat i el de l'Estat
tornen a tenir relleu durant aquest
anya causa de dos fets: I'etique-
tatge deis productes en catalá i
I'acció judicial que emprén el
fiscal general de l'Estat contra els
ex-directius de Banca Catalana,
entre els quals hi ha el president
de la Generalitat, Jordi Pujol.

El Tribunal Constitucional sen-
tenciá a favor de I'etiquetatge el
dia 26 de iuliol. Peró I'acció judi-
cial contra els directius de Banca
Catalana cornencá al cap d'un
mes de les segones eleccions al
Parlament de Catalunya i alguns
interpretaren la querella com una
revenja del govern de l'Estat per
la derrota soferta en les eleccions
pel partit que el sosté.

En efecte, després d'una cam-
panya electoral en qué participa-
ren els principals dirigents del
PSOE donant suport als col-le-
gues del PSC i en la qual s'arribá
fins i tot a I'insult, Jordi Pujol
guanya les eleccions amb una
majoria absoluta. La victória de
CiU fou interpretada de seguida
com la victória de Catalunya.

Felipe González anuncia la
celebració del referendum sobre
I'OTAN que es tara a principis de
1986. Peró ja no es tracta de
sortir-ne, sinó de quedar-s'hi, si
bé no en una integració plena com



Miramarges

havia decretat el govern de Calvo
Sotelo. Les primeres objeccions
venien del mateix PSOE, pero
González les superá totes en el
XXX Congrés del partit celebrat
pel desembre d'aquest any.

La reconversió industrial, una
altra de les realitzacions del go-
vern socialista, mobilitza milers de
persones a tot l'Estat.

El govern del Pais Basc també
passa per moments dificils a cau-
sa de la crisi interna del PNB.
Carlos Garaixoetxea és apartat
de la direcció del partit i deixa el
cárrec de lehendakari. D'altra
banda, pel novembre els GAL
assassinen el dirigent d'Herri Ba-
tasuna, Santi Brouard.

Pel maig es realitza el primer
transplantament de cor a I'hospi-
tal de Sant Pau, de Barcelona.

A finals d'octubre, Jordi Pujol
inaugura el túnel del Cadi, i a
principis del mateix mes es pre-
senten a tots els mitjans de
comunicació de Catalunya els
cursos de catalá «Diqui-diqui»,.:t:I destinats preferentment a caste-

~ Ilano-parlants.

ANY 1985

Josep M. Flotats, primer actor
de la Comédie Francaise, presen-
ta a Barcelona I'obra «Cyrano de
Berqerac» encapcalant ell mateix
el repartiment de la Companyia
que porta el seu nom. L'obra té un
gran éxit i és representada a
Barcelona durant tot l'any, Des-
prés iniciará un recorregut per tot
Catalunya.

Pel febrer, la Generalitat rep
les competéncies sobre les tres
universitats de Catalunya, que Ii
son transferides pel govern de
l'Estat. Es durant aquest any que,
complint la lIei de Reforma Univer-
sitária (LRU), les universitats han
d'elaborar els respectius estatuts.

A finals de febrer mor el poeta
i escriptor Salvador Espriu. Per
I'agost, una expedició catalana
assoleix el cim de l'Everest. Els
components de I'expedició són
rebuts multitudináriament a I'ae-
roport del Prat.

Després de lIargues negocia-
cions, a final s de marc s'arriba a
un acord final d'ingrés d'Espanya
a la CEE. El tractat d'adhesió se
signa a Madrid el dia 12 de juny.
Més tard, pel desembre, els minis-
tres d'agricultura de la CEE acor-
den de prohibir que els caves
catalans utilitzin la denominació
«rnéthode Charnpenoise».

El Tribunal Constitucional ac-
cepta gairebé tota la LODE i el
govern decreta I'obertura total de
la reixa de Gibraltar. José Antonio
Ardanza, del PNB, és el nou
lehendakari base i es forma un
pacte de govern amb el PSE-
PSOE per a la governabilitat
d'Euskadi.

Només de cornencar l'any, el
govern estableix la data de la
celebració del referéndum sobre
la permanéncia d'Espanya a 1'0-
TAN. Totes les entitats anti-OTAN
comencen la campanya de rnobi-
lització. Curiosament, els partits
de la dreta, partidaris de I'OTAN,
defensen la lIibertat de vot o
I'abstenció. El referéndum se ce-
lebra el 12 de marc i el govern
guanya majoritáriament. A Catalu-
nya, peró, domina el no.

Amb la victória en el referén-
dum, Felipe González decideix
avancar les eleccions legislatives
a principis d'estiu. La campanya
electoral coincidirá amb la re-
transmissió deis partits del cam-
pionat mundial de futbol que se
celebra a Méxic. La campanya no
ofereix grans novetats. Els debats
se centren básicament en I'atac
deis uns i la desqualificació deis
altres. Miquel Roca, de Conver-
géncia, es presenta com a candi-
dat a president del govern per un
partit que no és establert a Cata-
lunya. Les urnes tornen a donar la
victoria al PSOE amb el tracás
absolut de I'anomenada "Opera-
ción Roca». Peró els adversaris
del PSOE surten també escaldats
del resultat de les eleccions. La
coalició que lidera Manuel Fraga
es desfá, i dintre del mateix partit

de Fraga hi ha moviment. Fraga
destitueix el secretari general en
vigílies d'una nova campanya
electoral, la provocada per la crisi
del govern basc. Manuel Fraga
també surt vencut en aquelles
eleccions i abandona la presiden-
cia del partit. El PSOE repeteix
victória, pero no té la majoria
suficient que li permeti de gover-
nar. Carlos Garaikoetxea, I'antic
lehendakari, ha fundat un nou
partit i s'ha endut una bona part
de vots que haurien anat a parar
al PNB que, aixi, no pot obtenir el
triomf a casa seva mateix. Herri
Batasuna, la coalició més
abertzale, que havia estat decla-
rada legal pel Tribunal Suprem a
principis de juny en resposta a
una querella presentada pel go-
vern, obté també una gran quanti-
tat d'escons en aquestes elec-
cions ..

A Catalunya, els resultats de
les eleccions legislatives signifi-
caren un nou triomf socialista,
pero amb un considerable avenc
de Convergéncia Democrática,
que d'alguna manera compensava
el fracas de Miquel Roca a la resta
de I'Estat. I comportaren també la
substitució d'Antoni Gutiérrez
com a secretari general del PSUC,
carrec que recaigué en Rafael
Ribó, la primera feina del qual fou
la preparació de la celebració del
50 aniversari de la fundació del
partit.

L'estíu de 1986 fou pródig en
incendis forestals, el més espec-
tacular deis quals fou el de
Montserrat, que a finals d'agost
deixá la muntanya prácticarnent
pelada. Durant uns dies fou, sens
dubte, la primera noticia de tots
els mitjans de comunícació i el
tema del dia de totes les conver-
ses.

Per I'octubre, Barcelona fou
proclamada oficialment seu deis
jocs olímpics de 1992 i, a finals
d'any, el pie de l'Audiéncia Terri-
torial de Barcelona es pronuncia
en contra de la inclusió del presi-
dent de la Generalitat, Jordi Pujol,
en el sumari instrurt contra els
ex-dirigents de Banca Catalana.
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L mcendi de Montserrat deixa la rnunta- Barcelona fou proclamada oficialment seu deis JOCSohrnprcs de 1992.
nya prácticarnent pelada.

Pocs mesos abans, el govern de
l'Estat havia fet cessar el fiscal
general de l'Estat, autor de la
presentació de la querella.

ESCOLA
ANY 1977

El dia 4 de rnarc el BOE publica
un reial decret pel qual es crea
l'Escola Universitária no estatal
del professorat d'EGB «Jaurne
Balrnes» de Vic, adscrita a la
Universitat de Barcelona, el titular
de la qual és el Patronat del
Col-Ieqi de Sant Miquel. Queda-
ven closes les negociacions per a
la creació de l'Escola que, amb el
suport de diverses persones i
entitats, havien durat set anys.

El 20 de juliol quedava consti-
tult el Patronat de l'Escola, i el 29
de setembre, la Junta de govern i
la comissió de Reglament.

Finalment, el 4 d'octubre s'i-
naugura I'escola a la Sala de la
Columna de l'Ajuntament de Vic.
La Memória inaugural, que versa-
va sobre les gestions que havien
portat a la creació de l'Escola i
sobre I'organització del curs que
comencava, fou lIegida pel sots-

director Ricard Torrents i Bertra-
nao El director de I'Escola, Dr.
Salvador Reguant i Serra, pronun-
ciá el discurs inaugural «La Uni-
versitat a la comarca».

150 alumnes, distribu"its en
tres grups, dos al mati i un a la
tarda, i 17 profesors cornencaven
les activitats de I'Escola, ubicada
en unes dependéncies del Col-leqi
de Sant Miquel.

Als vespres hi havia 10 cursos
monográfics oberts als alumnes
de l'Escola i als mestres de la
comarca. Cal destacar els de
Reciclatge de catala.

ANY 1978

Amb el segon curs s'irnplanta-
ren les especialitats, que queda-
ren aixi: Ciéncies, Ciéncies So-
cials, Filologia i Preescolar.

Cornencaren també les prácti-
ques deis alumnes a les escoles.
El nombre d'escoles tutores fou
de 42.

El nombre total d'alumnes fou
de 188, i el de professors, 24.

ANY 1979

La implantació del tercer curs
va comportar I'ampliació i I'ade-
quació de nous espais. L'Escola
disposava de cinc aules normals,
un taller de plástica, un de dinámi-

ca, una sala d'actes, biblioteca,
oficines de secretaria i adminis-
tració própie,s, separades total-
ment de les del Col-leqi de Sant
Miquel. Cornencaren aquest curs
un total de 276 alumnes i els
professors eren 39.

La Memória inaugural, lIegida
per Ricard Torrents, feia un ba-
lanc deis dos cursos anteriors i
destacava el fet que durant I'any
1979 havien aparegut els llibres
de l'Editorial EUMO, creada per
l'Escola per respondre a les in-
quietuds que [a havien manifestat
durant el primer curs la direcció,
els professors i els mestres de
l'Escola d'estiu. Els lIibres eren:
Geología d'Osona, de Pere Bus-
quets, Antoni Domínguez i Miquel
Vilaplana; Test de /lengua NC-79,
de Josep Tió, i la Primera lIibreta
a'exercicis autocorrectius, de Jo-
sep Tió, Assumpta Fargas i Oriol
Guasch. El mateix Josep Tió lIegi
la llicó inaugural «1'Ensenyament
del catalá als no catalanoparlants,
un problema només del'Escola?»

També per I'octubre de 1979
es constituia el Patronat de l'Es-
cola d'una manera estable: en
formaven part dos representants
de la Universitat, dos de l'Aiunta-
ment de Vic, dos de la direcció, un
del professorat, un de I'alumnat,
un del bisbat, un del colleqi de
Sant Miquel i un de la Generalitat.
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ANY 1980

Pel juny, acabaren els estudis
els alumnes de la primera promo-
ció i un total de 103 obtingueren el
titol de mestres en I'especialitat
corresponent.

Per I'octubre, es matricularen
a I'escola un total de 271 alumnes
i la llicó inaugural del curs
1980-81 ana a carrec del profes-
sor Miquel Tresserres, que parla
sobre "La formació del mestre,
entre la Universitat i la comarca».

A finals d'any es signá el
conveni entre l'Escola I la Univer-
sitat, que especificava la col-labo-
ració que hi havia d'haver entre
les dues entitats.

Durant I'any 1980 l'Editorial
EUMO va publicar vuit lIibres mes
i va fer noves edicions d'alguns
que ja s'havien exhaurit.

Es creen els Ajuts a la Recerca
per als professors de l'Escola
Universitária Balmes per tal de
fomentar els treballs de recerca i
d'adequar els títols académics del

~ professorat a les exigéncíes del
~ nívell universítari.

ANY 1981

Els dies 8, 9 i 10 d'abríl es va
celebrar a I'escola el ,,1 Sympó-
sium sobre I'ensenyament del ea-
tala a no-catalanoparlants», orga-
nitzat pel Departament de Filolo-
gia. S'hi van inscriure unes mil
dues-centes persones, s'hi van
presentar 59 comunicacions, hi va
haver 2 ponéncies i 3 taules
rodones, a més d'altres activitats
complementáries. Va ser un acte
de considerable transcendéncia
en el món de I'ensenyament del
nostre pais.

L'Escola va obtenir un deis
premis Baldiri Rexach per «I'ac-
tuació de la nostra escola dins el
camp de la formació deis mestres,
una peca cabdal i urgent en la
normalització lingüistica de les
escoles-.

Les edicions d'EUMO es con-
soliden i, a partir d'abril, l'Editorial
va ser integrada totalment a I'Es-
cola, tant la direcció com la gestió.

L'Ajuntament i el Patronat de
l'Escola es comprometen a bus-
car, en un periode de dos anys, un
nou ernplacament de I'Escola en
vista de la necessítat d'espai per
al bon desenvolupament de les
activitats escolars.

Es constata que prácticament
el 100% deis alumnes de la
primera promoció i un 70% de la
segona treballen ja a les escoles.

Varen acabar els estudis 54
alumnes.

Per I'octubre, es matrícularen
un total de 330 alumnes i el
nombre de professors era de 40.

El 23 d'octubre lIegí la llicó
inaugural la professora Imma
Ollich sobre el tema "Cap a una
h istória local».

ANY 1982

Els dies 31 de rnarc, 1 i 2
d'abril es van celebrar a l'Escola
les «Cinquenes Jornades d'Histó-
ria de l'Educació als Paisos Cata-
lans». Hí va haver uns quatre-
cents inscrits, 50 comunicacions i
tres Conferéncies plenáries que
varen abordar, des d'una pers-
pectiva histórica, la situació edu-
cativa d'arreu deis patsos cata-
lans. En aquestes cinquenes Jor-
nades es va constituir la Societat
d'História de I'Educació als Pa'i-

sos Catalans. Les jornades eren
organitzades per l'Escola i hi van
participar activament diversos
professors.

L'Escola participa activament
en el Seminari de les Escoles de
mestres, coordinat per la Direcció
General d'Ensenyament Universi-
tari. S'hi presenta la ponencia "La
Formació del mestre arrelada al
medi».

L'Ajuntament de Vic va acordar
de destinar les dependéncies de
I'antiga fábrica HIVISA per a la
nova instal-lació de l'Escola.

L'Escola col-labora també en
I'organització de l'Escola d'Estiu
d'Osona.

Al servei deis professors es
van continuar concedint els aiuts
a la recerca i es creá un Centre
de Documentació, obert també a
tots els mestres de la comarca, a
fi de fer possible la constant
recerca pedagógica i coordinar
els estorcos que es van fent des
de diferents lIocs. El Centre de
Documentació vol servir d'estimul
també per a I'elaboració de tre-
balls que puguin ser utilitzats per
tots els ensenyants.

Els alumnes de I'Escola rea-
litzaren diversos viatges: a la
Catalunya Nord, a Castelló, a
Bolonya i a la Vall de Bohi.

El dia 1 de juny el professor de
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la universitat de Rochester, de
Nova York, Stanley M. Sapon,
pronuncia una conferéncia-
ool-loqui sobre el tema «Proble-
mes de bilingüisme en I'ensenya-
rnent». En el mateix acte el Dr.
Joan Sola, professor de la Univer-
sitat de Barcelona, presenta les
Actes del 1r. Symposium sobre
/'ensenyament del ceteté a no-
catalanoparlants i el lIibre L 'ense-
nyament del cetet« als no-
catalanoparlants, de Josep Tió, i
editats per EUMO.

EUMO continua amb el ritme
de publicacions (publica nou lIi-
bres i féu cinc reimpressions). A
finals d'any es presenta una nova
col-lecció literária, «Reduccions»,
amb coedició amb EDIPOIES.

Acabaren els estudis 87 alurn-
nes. A la tardor el nombre total de
matriculats va ser de 348.

El dia 7 d'octubre la professora
Pepa Ódena lIegi la llicó inaugural
"La primera infancia: la formació
del rnestre». Hi assisti I'Honorable
Conseller d'Ensenyament de la
Generalitat, Sr. Joan Guitart.

Per primera vegada es lIiuren
els títols oficials de mestre a la
primera promoció. El lIiurament, el
féu la Sra. Sara Blasi, Directora
General d'Ensenyament Primari.

ANY 1983

61 alumnes assísteixen al
Curs de Pedagogia Terapéutica
que es realitza a l'Escola com a
estudis de Post-Grau i responent
a la necessitat de formació d'es-
pecialistes en Educació Especial.

S'estableix una col-laboració
amb !'ICE de la Universitat de
Barcelona en les activitats de
Formació permanent del profes-
sorat, que es concreta en la
realització de 12 cursets, 5 semi-
naris i la creació de dos grups de
treball. A l'Escola també hi hagué
el Grup de Práctiques de la Gene-
ralitat per tal de participar en una
millora de les practiques deis
alumnes de les Escoles de mes-
tres. El treball d'aquest grup re-
percuti en la reestructuració de
les practiques de la nostra Escola
Universitária.

Es concediren quatre aiuts a la
recerca per als professors de
l'Escola.

Durant els dies 26, 27 i 28
d'abril tingué lIoc la presentació i
debat sobre "La lIei del catala»
amb el suport de l'Ajuntament de
Vic i del Col-leqi d'Advocats.

L'edició de lIibres va anar es-
devenint una activitat de volum

creixent. EUMO s'ampllá en un
local més gran i adquirí un equip
complert de fotocomposició. Apa-
reixen també les primeres rea-
litzacions d'EUMO PRODUC-
CIONS AUDIO-VISUALS. EUMO
arriba a 50 titols i el lIibre Pontl1 a
100.000 exemplars.

El Departament de Filologia,
conjuntament amb el Seminari de
Llengua i Literatura catalana de
l'lnstitut «Jaurne Callis», orga-
nitzen una estada de nois caste-
lIanoparlants de I'Hospitalet a Vic.
La coordinació aná a cárrec de la
Conselleria de Cultura de l'Aiun-
tament de Vic. Per la seva banda,
els alumnes de Filologia viatjaren
a Euskadi on feren diverses visi-
tes. A Eskoriatza mantingueren
una entrevista amb la majoria de
professors d'Escoles universitá-
ries d'Euskadi.

Van acabar els estudis 96
alumnes i el nou curs cornencá
amb una matricula total de 351
alumnes i amb 39 professors.

La inauguració del curs tingué
Iloc el dia 26 d'octubre i el
professor Josep M. Agustí pro-
nunciá la llicó inaugural ,,~I rno-
ment de I'ordinador en !'ensenya-
ment de la matemática»

ANY 1984

Els alumnes de tercer de socials visiten el Monestir d'Aranzazu guiats per Xabier El fet més destacat de 1984 és
Agaña. el trasllat de l'Escola als nous

locals de I'antiga fábrica HIVISA.
El dia 3 d'abril la Direcció de

I'Escola és informada que per al
curs següent ha de deixar les
instal-lacions del col-leqi de Sant
Miquel. La Direcció comunica la
impossibilitat de trobar uns locals
idonis i recomana una reunió
urgent del Patronat de I'Escola. El
dia 3 de maig el Patronat acorda
acceptar el canvi de locals sense
passar per una solució provisional
i accelerar el projecte d'HIVISA. El
21 de juny té lIoc la signatura del
document en qué els propietaris
de la fábrica HIVISA anticipen a
l'Ajuntament la cessió de la nau
central i de les oficines per tal que
l'Escola pugui comencar-hi el
curs vinent. El 2 de juliol comen-
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Obres oadaptacio de la fabrica HIVISA per traslladar-tn I Escala.

cen les obres d'adaptació i durant
el mateix mes s'acorda ampliar-
les per poder fer el trasllat d'EU-1:9:1 MO. El dia 5 d'octubre se celebra

m!l1'acabament de les obres del
primer pis i el dia 8 comencen les
classes. Pel desembre hi ha la
inauguració ofical de l'Escola
Nova i del curs 1984-85, presidida
per I'honorable Conseller d'Ense-
nyament de la Generalitat, Sr.
Joan Guitart. Ricard Torrents lIegi
la memória «Passat i present de
l'Escola Universitaria Balrnes» i
Segimon Serrallonga pronuncia la
llicó inaugural «Lleqir els ctassics
amb Riba».

Amb motiu de la inauguració
de la nova escola tingueren també
lIoc diversos actes: les conferén-
cies «Arnb ulls de nen», a carrec
de Francesco Tonucci, professor
de la Universitat de Roma, i "L'En-
senyament de les Ciéncies So-
cials», a cárrec de Pierre Vi lar,
professor de La Sorbona de Paris.
Hi hagué també una representa-
ció teatral de I'obra «Darrer comu-
nicat sobre textos de J. V. Foix», a
carrec del grup Vermell X 4 Tea-
tre, sota la direcció de Jordi
Sarrate i hi assití el mateix poeta
J. V. Foix.

S'havien matriculat aquest
curs 344 alumnes i els professors
eren 37.

Amb motiu de les eleccions al
Parlament de Catalunya, per I'a-
bril hi hagué un debat sobre «Els
partits polítics i l'ensenyament»,
en el qual participaren membres
deis diferents partits i coalicions, i
fou coordinat pel Departament de
Ciéncies de l'Educació. També
representants de diversos partits
polítics van tenir un col-loqui so-

J. V. Foix

bre la Llei Orqanica del Dret a
l'Educació (LODE).

El dia 15 de juny es Iliuraren
els titols de la segona promoció.

Per I'abril, alumnes de l'Escola
viatjaren a Torí i a Bolonya per
conéixer I'experiéncia pedagógi-
ca a Preescolar.

L'Escola organitza, per primera
vegada, una colla de cursets per a '
mestres tutors deis alumnes de
l'Escola que fan practiques. S'or-
ganitzen set cursets i hi participen
setanta mestres tutors.

La Direcció General d'Ense-
nyament Universitari sol-licitá la
collaboració de l'Escola per rea-
litzar I'experiéncia FOPI al Ber-
gueda. Demanaven 21 alumnes
per assitir a 17 escoles en el cicle
inicial durant el curs 1984-1985.
L'Escola accedi a la petició.

Durant I'any 1984 EUMO edita
14 lIibres nous, entre ells, els
primers números de la col-Iecció
"Textos Pedaqóqics», en col-la-
boració amb la Diputació de Bar-
celona, i féu també altres reim-
pressions.

Van acabar els estudis 117
alumnes.

ANY 1885

23 alumnes de segon curs han
fet les practiques d'ensenyament
en escoles del Berquedá partici-
pant en I'experiéncia FOPI. Cada
dilluns s'hi traslladaven en un
autocar que sortia de Vic a dos
quarts de set del mati i tornava al
vespre a dos quarts de vuit,
acompanyats del professor tutor
de l'Escola. A final de curs pre-
sentaren una memória valorativa
de les activitats realitzades. Con-
sideraven més positiu el fet de
realitzar les practiques durant tot
el curso Altres sis estudiants feren
una experiéncia semblant a sis
escoles rurals de la comarca.

Com I'any anterior, I'Escola va
organitzar cursets per als mestres
tutors deis alumnes. Un total de
65 mestres van participar en els
10 cursets que l'Escola oferia.

Alumnes de l'Escola de Magis-
teri d'Eskoriatza visiten la nostra



Escola per I'abril; passen una
setmana a Vic fent intercanvis
culturals amb els alumnes de
Ciéncies Socials.

Van acabar els estudis 94
alumnes.

La Coordinadora d'Escoles
Bressol de la comarca té els
primers contactes amb l'Escola
per tractar aspectes que els in-
cumbeixen.

En la collecció "Textos Peda-
qóqics», que EUMO edita conjun-
tament amb la Diputació de Bar-
celona, apareixen tres volums
més, el darrer deis quals té una
importancia especial: Emili, de J.
J. Rousseau. EUMO treu al mercat
15 lIibres més i es cornenca una
nova col-lecció, «Interseccions»,
que és assessorada pel Departa-
ment de Ciéncies de l'Educació.

Per I'octubre es van matricular
334 alumnes. El nombre de pro-
fessors era de 38.

L'acte inaugural fou presidit
per I'alcalde de Vic i la llicó
inaugural ana a carrec del profes-
sor Joaquim Maideu amb el titol
"Que no oblidem la música amb
tantes cancons».

A partir d'aquest curs, totes les
especialitats del pla d'estudis
s'imparteixen en horari de matí.
Les tardes es reserven per a
cursets especials i, sobretot, per
als cursos de Post-Grau, que
també comencen aquest curso
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El Departament de Ciéncies de
I'Educació estrena nova estructu-
ració de les assignatures. Els
alumnes de primer cornencaran
un Taller d'lniciació a la Globa-
lització i a la Realitat Educativa
(TIGRE). Els alumnes han d'assitir
a classse també els dilluns a la
tarda i tenen unes activitats prac-
tiques amb visites a escoles, que
els fan verificar els ensenyaments
teórics de les assignatures de
pedagogia i psicologia.

A principis d'any es constitui la
Fundació Universitaria Balmes,
que passa a ésser el nou titular de
l'Escola i d'EUMO. La Fundació
queda inscrita al Registre de Fun-
dacions Privades de la Generalitat
i es constitui el Patronat.

El 12 de desembre, amb I'as-
sisténcia del Conseller d'Ense-
nyament, Sr. Joan Guitart, es
constitui la Fundació Pública per a
l'Ensenyament Universitari a Vic.
D'aquesta manera quedaven
completats tots els estaments
institucionals que han de fer reali-
tat la recuperació deis estudis
universitaris a Vic.

Apareix, pel desembre, el pri-
mer número de Miramarges, But-
lIeti de l'Escola Universitaria Bal-
mes.

ANY 1986

El Departament de Ciéncies
organitza el ,,1r. Sympósium so-
bre I'ensenyament de les Cien-
cies Naturals». Amb 554 inscrits
es celebra a l'Escola els dies
12-15 de rnarc i tenia com a
objectiu de posar les bases d'u-
nes trobades periódiques d'ense-
nyants de Ciéncies Naturals per
intercanviar opinions i estar al dia
de les noves tendéncies i mate-
rials de treball relacionats amb el
tema. El 2n. Sympósium s'ha de
celebrar a Tarragona I'any 1988.

D'altra banda, i amb motiu del
centenari de la publicació de Cani-
gó, els dies 2,3,4 i 5 d'abril tingué
Iloc el «Col-loqui sobre Verda-
quer», organitzat per l'Escola en
col-laboració amb els Departa-
ments de Llengua i Literatura

catalanes de les Facultats de
Filologia de la Universitat de Bar-
celona i de la Universitat Autóno-
ma. Hi assitiren 150 persones i
s'hi presentaren 35 ponéncies.
L'acte de cloenda es va fer a
Barcelona, a l'lnstitut d'Estudis
Catalans.

L'Escola signa uns cc,;nis
amb el Centre d'Estudis Socials
d'Osona (CESO), el Centre d'ln-
vestigacions Arqueológiques d'O-
sona (CIAO) i el Grup de Recerca
Folklórica d'Osona. Aquests cen-
tres d'estudis s'acullen a la in-
frastructura de I'Escola i col-labo-
ren en activitats deis Departa-
ments.

Del 10 al 16 de rnarc els
alumnes de Ciéncies Socials,
viatgen a Eskoriatza, retornant la
visita que els bases van fer I'any
passat a Vic. I del 10 al 21 de
rnarc, els alumnes de tercer de
Preescolar van a Hongria per
conéixer la realitat musical d'a-
quell pais.

Amb motiu del 2n. Congrés
Internacional de la Llengua Cata-
lana, el filóleg hongarés Déri Ba-
lázs pronuncia, el 8 de maig, una
conferéncia sobre «Relaciona ca-
talano-hongareses de l'Edat Mit-
jana fins avui». Aquest filóleg i el
seu company Faluba Kálmán ha-
vien rebut els nostres alumnes a
Budapest.

El 23 de maig es lIiuraren els
titols als alumnes de la quarta
promoció i el nombre d'alumnes
que acabaren els estudis aquest
any fou de 100.

L'editorial EUMO rep el trofeu
«Osonencs de l'any» que conce-
deix el setmanari AUSONA, i du-
rant I'any 1986, publica 25 lIibres
nous. EUMO PRODUCCIONS Au-
DIO-VISUALS engrandeix el fons
amb una colla de gravacions i
enregistra una colla de videos per
la Videoteca de I'Ajuntament de
Vic. Prepara per a 1987 un semi-
nari experimental de TV que orga-
nitzará la Fundació Universitaria
Balmes i FRATEI de Folgueroles.

, La Fundació Universitaria va
fent gestions per a la creació
d'una Escola d'Estudis Empresa-
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rials. Durant I'any 1986 només
s'obté I'aprovació de la Universi-
tat de Barcelona.

Els professors Joaquim Alba-
reda i Núria Quadrada s'acullen a1:1:I la realització de Trimestre Sabátic

~ que l'Escola ofereix als profes-
sors a partir d'aquest any.

L'Escola va organitzar 11 cur-
sets per als mestres tutors deis
alumnes de practiques i hi van
assitir 75 mestres.

El dia 12 de novembre hi hagué
la inauguració oficial del nou curs
amb la preséncia del Rector de la
Universitat de Barcelona, Dr. Jo-
sep M. Bricall. La lticó inaugural
«L'Educació per a la salut o la
millora de la qualitat de vida» va
anar a cárrec del professor Miquel
Casadevall. Es matriculen un total
de 317 alumnes.

COMARCA
ANY 1977

El dia 11 de febrer se celebra a
Vic el primer míting politic després
de la dictadura de Franco, orga-
nitzat per Convergéncia Dernocrá-

tica de Catalunya, i hi participa
Jordi Pujol. Aquests mítings es
multiplicaran a tots els pobles de
la comarca amb motiu de les
primeres eleccions que se cele-
bren el 15 de juny. A Osona
guanyá el Pacte Democrátic per
Catalunya, encapcalat per Jordi
Pujol, Ramon Trias Fargas i Josep
Verde i Aldea, i Miquel ColI i
Alentorn fou el candidat al Senat
més votat.

D'altra banda, és l'Assemblea
de Catalunya la que organitza
més actes a la comarca en suport
de la campanya «Volern l'Estatut».

En I'ámbit cultural són diverses
les realitzacions a tota la comar-
ca: AULA organitza un cicle de
quatre conferéncies i diverses
representacions teatrals de litera-
tura anglesa. Es presenta a Vic la
publicació «Butlleti de l'u-Iustre
Col-leqi d'Advocats de Vic». Es
constitueix I'entitat «Arnics deis
Museus» adherida al Patronat
d'Estudis Osonencs, que aquest
any celebra el 25é aniversari i
convoca les beques d'estudi «Mn.
Gudiol» i "Plana de Vic».

Pel marc es presenta la revista
de poesia «Reduccions», I'única
que h¡"ha a Catalunya, i per I'abril
surt el primer número.

El 4 de juny es realitza a

Folgueroles I'homenatge a Verda-
guer amb motiu del 75é. aniversari
de la mort i del centenari de
l'Atlantída. Les Festes populars de
cultura Pompeu Fabra, organitza-
des per la Delegació comarcal
d'Órnniurn Cultural, se celebren el
8 i 9 de setembre i son també un
homenatge a Verdguer.

Els lingüistes de l'árnbit de la
lIengua del Congrés de Cultura
Catalana exposen, pel setembre,
els resultats deis treballs d'inves-
tigació sobre I'estat actual del
catala. A Vic se celebra un cicle
sobre Narrativa catalana amb
I'assisténcia de nombrosos es-
criptors catalans.

Les entitats Consultori de Psi-
quiatria Infantil, Equip de Psicolo-
gia educativa i Centre d'Audició i
Llenguatge s'uneixen i constituei-
xen el Centre Médic Psico-
pedagógic comarcal.

Pel desembre hi ha una expo-
sició al passeig de Vic sobre el
procés antic de cultiu del blat a la
Plana.

ANY 1978

La comarca d'Osona té un nou
mitjá d'informació: neix El 9 Nou,
setmanari independent de la co-
marca d'Osona, portat per un grup
de periodistes joves que aviat
assolirá un gran éxit. Més tard
esdevindrá bisetmanari i abracará
també la comarca del Ripollés.
D'altra banda, un grup d'escrip-
tors, també joves, reprenen la
publicació de la revista "El Clot».

La rnaloria de pobles d'Osona
es decideix a revisar els noms
deis carrers: alguns tornen a la
denominació d'abans de I'época
franquista i tots es posen en
Catalá.

La comissió de cultura del
PSUC organitza pel maig una
setmana popular a Roda de Ter,
Manlleu i Vic dedicada a Martí i
Poi, amb el lema "Ara és derná-.

Es presenta el lIibre Aproxime-
cíó a /'economía d'Osona, de Xavier
!?egura i Josefa Rosanas.

S'organitza un cicle de debats
sobre la Pesta Porcina Africana. A
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la comarca es presenten dos
sindicats de pagesos: «Joves
agricultors» i "Unió de paqesos».
Peró a les eleccions a Cambres
Aqráries es registra un 70%
d'abstenció. Guanyen el Sindicat
de Ramaders, Joves Agricultors i
els independents.

La intoxicació per causes des-
conegudes d'una familia de Man-
lIeu commou la comarca. Moren el
pare i la filla gran i la mare i la filla
petita queden en estat d'invalide-
sa permanent.

Un grup de mestres organitza
la primera Escola d'Estiu d'Osona.

Durant I'any es produeixen
vagues en diversos sectors indus-
trials: en el sector del metall
secundaren la vaga un 87% deis
treballadors de la comarca. Tam-
bé anaren a la vaga els mestres
d'EGB deis centres estatal s i hi
hagué un malestar entre els pro-
fessors de catará perqué no te-
nien contracte laboral.

La majoria d' Associacions de
vetns de la comarca ha legalitzat
els estatuts i ha augmentat les
tasques.

Els parlamentaris encarregats
d'elaborar l'Estatut d'Autonomia
es reuneixen al Parador de Sau
per redactar-lo. El 6 de desembre
se celebra el referéndum constitu-
cional. A Osona el Si obté un 87%,
el No un 4%, i I'abstenció puja al
28,2 %.

ANY 1979

Segons un informe de la Junta
d'energia nuclear, a Osona, entre
la zona de les Guilleries, el ColIsa-
cabra i Olot, hi ha dues mil tones
d'Urani. La reacció no es fa espe-
rar i a diversos pobles de la
comarca es fan trobades antinu-
clears amb una gran assisténcia ..
Les protestes són generals i arri-
ben deis ajuntaments, partits poli-
tics i altres entitats.

Els pagesos organitzen una
colla d'actes de protesta contra la
política agraria del govern, i el 7
de febrer els mestres de cata la de
les escoles estatals decideixen
anar a la vaga a causa deis greus

problemes laborals i deis entre-
bancs que el catalá rep del Minis-
teri d'Educació.

A Osona, Convergéncia Demo-
crática de Catalunya guanya les
eleccions generals celebrades el
dia 1 de marc, i a finals d'any
Osona diu Si a l'Estatut d'Autono-
mia redactat a Sau.

M. Ángels Anglada, de Vic,
guanya el premi «Josep Pla» amb
la novel-la Les Closes, i el també
viqatá i professor de l'Escola
Universitaria, Josep Vernis, inau-
gura a la ciutat de Torl una
exposició de pintura i disseny.

A molts racons d'Osona arri-
ben els recitals de música, clássi-
ea o moderna. A Vic fan recitals
Joan Manuel Serrat i L1uis L1ach.

Pel novembre cornenca a Man-
lIeu un curs de cultura catalana
organitzat per la Conselleria de
cultura de l'Ajuntament, que té
una durada de 60 hores.

ANY 1980

Tres escriptors osonencs ob-
tenen premis: Núria Albó obté el
«Vila d'Arenys de Mar» per la
novel-la Desencís, i Emili Teixidor i
Segimon Serrallonga obtenen el
premi de la critica «Serra d'Or». El
primer pels lIibres de contes, i el
segon per poesia.

El mestre Josep Romeu i I'es-
cola Andersen, de Vic, també son
guardonats. Ara es tracta del
premi «Baldiri Rexach» per la
tasca de catalanització.

Continuen a Osona els recitals
de cancó catalana i també són
nombroses les representacions
teatrals.

Es consoliden diverses publi-
cacions locals: «Manlleu», «Tore-
lió», «Taradell», «L'Espiqa», «La
Veu de Tona», "La Tosca», etc.

S'inaugura a Vic, a I'hospital,
un dispensari d'alcoholisme i toxi-
comanies. S'amplia la xarxa d'e-
lectricitat i teléfon a diversos lIocs
de la comarca.

Dos osonencs ocupen les pa-
gines deis diaris que parlen del
món del motor: Antoni Arcarons és
doble campió d'Espanya de moto-

cross en les categories de 250 i
500 CC. I Antoni Zanini guanya el
Rally d'Europa.

El 4 d'octubre s'inicien els
trárnits per I'obertura de l'Escola
d'Arts i Oficis, i el 4 de desembre
el Consell de Ministres aprova la
creació de l'Escola Universitaria
d'lnfermeria d'Osona, adscrita a la
Universitat Autónoma, i que subs-
titueix l'Escola d'Ajudants Téc-
nics Sanitaris.

Tres empreses téxtils de la
comarca, del grup «Gosaypium»,
passen a ser patrimoni de l'Estat,
i d'altres empreses fan suspensió
de pagaments o reducció de plan-
tilla. Tot plegat crea una certa
tensió en els ambients laborals de
la comarca. D'altra banda, conti-
nuen les mobilítzacions antiurani.
A Vic es fa una trobada massiva
de protesta pel gener, i després
sembla que el conflicte s'apaiva-
ga.

Les Associacions de vems de
la comarca formen una coordina-
dora, i en les eleccions al Parla-
ment de Catalunya, celebrades el
20 de rnarc, la coalíció Conver-
gencia i Unió guanya a Osona.

ANY 1981

Arriba fortament a la comarca
la preocupació per la normalitza-
ció del catala. Més de 400 entitats
participen a Vic en un acte per la
normalització de la lIengua, cele-
brat pel rnarc. Abans, el 28 de
gener, s'havien reunit trenta regi-
dors de cultura i ensenyament per
debatre la nova situació creada
amb els traspassos de I'ensenya-
ment.

L'Escola Universitaria Balmes
obté el premi Baldiri Rexach per la
tasca de catalanització. També
diversos osonencs són noticia en
el camp de les publicacions: Núria
Albó presenta les seves novel-les.
El poeta Miquel Marti i Poi publica
I'obra L'ámbit de tots els émbits, i
I'historiador Joaquim Albareda
I'obra La industrialització a la Plana
de Vic. D'altra banda, el man-
lIeuenc Jacint Sala obté el premi
de poesia «Enric Gall».
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El dia 10 de juny s'inaugura
oficialment l'Escola d'Arts i Oficis
de Vic, i el mateix més de juny es
presenta l'Escola Universitaria
d'lnfermeria d'Osona.

El teatre «Cirvianum», de Tore-
lió, passa a ser municipal i, a
finals d'any, la publicació El 9 Nou
rep el premi «Tassis- Torrent» de
premsa comarcal.

En el camp laboral destaca el
predomini d'UGT a Osona en els
resultats de les eleccions sindi-
cals. Es constitueix la Coordina-
dora de treballadors en atur de
Vic i en algunes empreses de la
comarca s'implanta el «quart
torn».

Mor assassinat I'industrial
Joan Vila i Carbonell. En un
principi es pensa en móbils polí-
tics, peró les investigacions poli-
ciaques descobreixen que es
tracta de motius familiars. La seva
esposa es tara célebre a les
pagines deis diaris.

La construcció d'un camp de tir
a Gurb, provoca una forta polémi-

~. ca.iii!I La companyia nord-americana
Chevron abandona el consorci
sotscrit amb les parts espanyoles
per a I'explotació de I'urani de les
Guilleries. D'altra banda, augmen-
ta considerablement el nivell de
contaminació deis rius de la co-
marca.

S'obre a Vic una oficina gesto-
ra per als mestres, dependent
deis Serveis Territorials d'Ense-
nyament de la Generalitat. I també
a Vic, per I'octubre, es constitueix
l'Associació catalana de Munici-
pis, que presideix Ramon Monta-
ña, alcalde de Vic. El president de
la Generalitat. Jordi Pujol, visita la
comarca per presidir un acte d'ho-
menatge a Bach de Roda.

ANY 1982

Durant I'any es produeixen
diversos crims que criden I'aten-
ció deis osonencs: un sastre as-
sassina una clienta, a Vilanova de
Sau hi ha un infanticidi, maten un
treballador d'una gasolinera i a
l' abocador d' escombraries de

Sant Hipólit traben un home mort
dins un saco

S'aproven els estatuts de la
Mancomunitat de municipis de la
comarca d'Osona.

S'instal-ta a Vic l'Equip d'As-
sessorament Psico-pedagógic
(EAP) que la Generalitat ha creat
per al servei de totes les escoles
estatals de la comarca.

UGT celebra diversos con-
gressos a la comarca, mentre que
CCOO denuncia el creixement de
I'atur i opina que les empreses
redueixen personal per prevenció
i no pas per necessitat. En el
camp de la Ramaderia es crea
l'Associació Frisona d'Osona per
al seguiment del procés de sane-
jament a la comarca.

Les revistes literáries «El Clot»
i «Reduccions» reben una sub-
venció de la Generalitat. Apareix
la revista «Esttrnul», dedicada als
jubilats d'Osona, i es consoliden
diversos concursos: líteraris, de
pintura, fotografia, etc. L'escriptor
Joan Pinyol presenta el lIibre La
sobirania nacional. La Universitat
de Barcelona fa un homenatge al
poeta Miquel Marti i PoI.

Al cingle Vermell de Vilanova
de Sau es troba I'esquelet d'un
home prehistóric, d'uns 11.500
anys. A Montesquiu es fa una
trobada internacional d'experts
en pares naturals i a Vic se
celebra I'XI Simposi de Prehistória
i Arqueologia Peninsular.

L'lnstitut del teatre de Vic crea
el Centre «Taller d'Expressió»,
obert a la ciutat de Vic i a les
escoles, i l'Ajuntament de Vic
organitza un cicle de Música del
Renaixement que té una acollida
molt bona.

ANY 1983

Finalitzen les obres de la cons-
trucció de la Residéncia Sanitaria
de Vic i sorgeix la polémica per
I'obertura i gestió. Els uns són
partidaris que la gestió vagi a
cárrec de I'ICSA, i els altres la
voldrien donar a I'Hospital de la
Santa Creu. Les discrepáncies

també sorgeixen amb motiu de la
construcció d'un escorxador co-
marcal que substitueixi els escor-
xadors municipals. Esdevé també
polémic el tema de I'actuació
policial: segons algunes versions,
la policia continua maltractant els
detinguts.

S'implanten a Osona les Agru-
pacions de Defensa Sanitaria
(ADS) per lIuitar contra la pesta
porcina africana i per la sanitat en
general del sector. També s'im-
pulsen els grups de sanejament
en el sector boví.

La nit de la revetlla de Sant
Joan es produeix un brutal assas-
sinat d'una noia de 20 anys a la
Mambla d'Oris.

El 31 de juliol es declara un
gran incendi forestal que destruí
unes 2.000 hectárees de bosc
deis termes municipals de Tara-
dell, Seva, Sant Julia de Vilatorta i
Viladrau.

El poeta Miquel Martí I Poi
continua rebent homenatges i di-
versos premiso El grup de teatre
osonenc «La Gabia» estrena a Vic
l'obra Laura a la Ciutat deIs Sants.

El Dr. Josep M. Guix i Ferreres
va ser nomenat bisbe de Víc el 21
de juny, í el 4 de setembre
prengué possessió de la seu i
cornencá el pontificat.

ANY 1984

En un atracament a una joieria
de Manlleu es produeix un tíroteig
entre I'amo i els atracadors, dos
deis quals resulten morts.

A causa del déficit, el govern
de Madrid fa saber la possible
supressió de la línia de tren
Barcelona-Puigcerda, que traves-
sa la comarca. Els municipis afec-
tats es mobilitzen i, finalment, es
decideix manten ir la línia.

Osona aconsegueix de tenir
un centre de planificació familiar.

Les escoles d'orientació cris-
tiana de Vic, que imparteixen
ensenyament rnitia, s'uneixen per
fer un únic BUP, conegut amb el
nom de Super-Bup. Després de
lIargues negociacions, la unió es
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fa entre els col-leqis Sant Miquel,
Pare ColI i Seminario El nou BUP
s'impartirá en els locals del col-le-
gi de Sant Miquel, cosa que
obligará l'Escola Universitária a
marxar-ne. A les escoles d'Osona
hi ha un malestar a causa de
I'assignació de mestres castella-
noparlants.

Es publica el lIibre Historia
d'Osona. L'obra, de quatre histo-
riadors osonencs, está cridada a
tenir una ressonáncia molt impor-
tant i es una gran aportació a la
historiografia de la comarca.

ANY 1985

El jutge de Vic va fer detenir,
pel juny, quatre persones de la
secció civil del jutjat acusades
d'haver comés delictes d'usura i
de suborn.

Botigues i veins del centre de
Vic esta n en desacord amb el
projecte de l'Ajuntament de remo-
delació de la placa del mercadal
per fer-ne una zona de vianants.
Els botiguers reclamen un aparca-
ment subterrani.

Sant Pere de Torelló i Sant
Vicenc;: de Torelló visqueren amb
estupor un cas de parricidi. Al
dipósit municipal de detinguts de
Vic va morir una noia de Torelló a

causa d'un incendi que ella matei-
xa havia provocat per cridar I'a-
tenció; el pare de la noia denuncia
el caporal de la policia municipal
que estava de servei, el qual fou
processat per presumpte delicte
d'imprudéncia temeraria amb re-
sultat de mort.

A Tona 1985 fou un any mogut:
d'una banda, la forta sequera de
I'estiu agreujá el problema del
subministrament d'aigua; de I'al-
tra, una crisi municipal acabá amb
la dimissió de I'alcalde.

El sector agrícola es cornenca-
de preocupar per les conseqüén-
cies de I'íngrés a la CEE. Els
ramaders són els primers interes-
sats a aconseguir un bon nivell
sanitari.

Roda de Ter fa un gran home-
natge al seu poeta Míquel Marti i
PoI. Es posa en marxa el Museu
municipal de Manlleu després de
superar els principals problemes
de consolidació de I'infrastructu-
ra. El grup de teatre "la Gábla», de
Vic, presenta dos muntatges
nous: Tot esperant Godot i El
berenar deIs generals.

ANY 1986

Un fort temporal de neu, a
finals de gener, deixa incomuni-
cats sense lIum i aigua per uns
quants dies tots els pobles de la
comarca. Alguns, com Torelló, pa-
teixen aquesta situació per una
temporada excessivament lIarga.
La visita de les principals autori-
tats de la Generalitat és ocasió de
manifestar les queixes amb un to
més aviat crescut.

La Residéncia Sanitaria de Vic
comenc;:a d'oferir alguns serveis
enmig d'una gran polémica.

Dues noies, una de Folguero-
les, són trobades mortes en un
bosc de Brissac, prop de Montpe-
lIer. Les noies feien una ruta de
vacances. Les primeres notícies
de la mort arriben al cap d'un mes
d'haver comenc;:at el viatge i quan
les gestions que havien fet les
families per tenir noticies de les
noies havien resultat del tot in-
fructuoses. Un nou crim commo-

gué tota la comarca: la nit del 10
de novembre fou assassinat un
home a la Rambla de Vic; I'assas-
si se suicidá poc després. L'acte
fou qualificat de crim passional.

Les emissores de radio comer-
cials Rádio Guia i Osona Rádio
han estat clausurades perqué
emeten sense lIicéncia.

Excellent temporada de bolets
pel que fa a la quantitat, peró la
ignoráncia n'ha fet ingerir de veri-
nosos i, a la comarca, hi ha hagut
dos morts i s'han produit nombro-
ses intoxicacions. Els pagesos
han quedat desconcertats amb
I'íngrés d'Espanya a la Comunitat
Europea. D'altra banda, les fires
ramaderes tradicionals, revita-
litzades d'uns anys enea, s'esfor-
cen a demostrar la qualitat de la
ramaderia a casa nostra.

La Generalitat, la Diputació de
Barcelona i I'Ajuntament de Vic
han arribat a un acord que permet
de crear el Centre Dramátic d'O-
sona.

INTERNACIONAL
ANY 1977

El respecte deis drets humans
fou una de les preocupacions
internacionals de I'any 1977. Així,
la comissió de Drets Humans de
I'ONU acusa Israel de practicar la
tortura i el pillatge de la propietat
arqueológica i cultural en els
territoris árabs ocupats. El Con-
grés deis Estats Units s'oposá a
donar assisténcia a governs que
violaven regularment els drets
humans reconeguts internacio-
nalment. El consell de Seguretat
de les Nacions Unides vota per
unanimitat deixar d'enviar armes
a Sud-África com a represália per
les accions del govern contra
grups oposats a I'apartheid. Más
de 400 intellectuals txecs firma-
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ren el manifest «Estatut 77» con-
tra la repressió deis drets hu-
manso El Congrés de Rhodésia
aprová I'esmena de la lIei de
possessió de terres que permetia
als negres de comprar terres en
árees agricoles i urbanes que
abans eren reservades als blancs.
D'altra banda, continuaren els
conflictes relacionats amb el res-
pecte deis drets humans i de les
dernocracíes deis pobles: al Bra-
sil, un seguit de reformes politi-
ques retorcaven el govern militar i
feien practicarnent impossible que
el Moviment Dernocrátic pogués
assolirel poder.

Tropes israelianes penetraren
al sud del Líban per recolzar les
forces cristianes en lIuita contra
els guerrillers palestins.

A Nicaragua, el Front San di-
nista d'Alliberament Nacional
continua la lIuita contra la dicta-
dura del general So moza atacant
guarnicions militars i funcionaris
del govern.

La cursa espacial veié com era
~ llancada cap a Júpiter i Saturn la
~ nau Voyager 11 en un vol que

podria arribar fins a Urá i Neptú i
amb una duració de més de 10
anys.

ANY 1918

La democracia ocupa també
les pagines deis diaris. Perú, Boli-
via i Equador celebraven elec-
cions. Al Perú feia 10 anys que no
votaven. A Bolivia i a l'Equador,
les eleccions eren presidencials,
peró a Bolivia, al cap de tretze
dies un militar es revoltava i
agafava el control del govern. Per
la seva part, el Front Sandinista
d'Alliberament Nacional continua
la lIuita contra el régim de Somo-
za. Pel rnarc fou assassinat el cap
de la Guardia nacional, i per
I'agost vint-i-cinc guerrillers s'a-
poderaren del Palau Nacional de
Managua.

El dirigent dernócrata-cristiá
italiá Aldo Moro és assassinat pel
grup terrorista «Briqate Hosse», al
cap d'un mes lIarg de segrest. Els
assassins abandonaren el cada-

ver a dins d'un cotxe al centre de
la ciutat de Roma.

Egipte i Israel signen a Camp
David el tractat de pau que hauria
de ser el cornencarnent de tota la
pacificació de l'Orient Mitjá, peró
la Lliga Árab no esta d'acord amb
aquest tractat. D'altra banda, I'e-
xércit israeliá ataca, pel rnarc, les
bases guerrilleres de la OLP al
Líban.

A I'lran s'intensifica la crisi
politica, qua n milers de treballa-
dors es declaren en vaga i reduei-
xen en un 30% la producció de
petroli.

Per I'octubre és elegit Papa el
polonés Karol Wojtyla, que agafa-
rá el nom de Joan Pau 11. Feia més
de 400 anys que no hi havia un
papa no italiá, El seu antecessor,
Joan Pau 1, fou trobat mort a la
seva cambra després d'un mes de
pontificat.

Pel juliol nasqué a Londres la
primera nena probeta.

ANY 1919

La crisi politica de l'lran arriba
al desenllac final. El dia 1 de
febrer torna al pais I'ayatollah
Khomeini després d'un exili de 15
anys. Vol prendre el poder i pro-
clamar la república islárnica. Al
cap d'una setmana, assoleix l'ob-
jectiu després de durs enfronta-
ments entre els seus partidaris i
els del xa Rezza Pahlevi.

Els ministres d'afers exteriors i
els delegats de la OLP imposen el
boicot económic total a Egipte,
perqué ha signat la pau amb
Israel.

També a Nicaragua la CrlSI
política arriba al final: a I'estiu, el
president Anastasio Somoza pre-
senta la renúncia i s'exilia a Miami
juntament amb els séus col-labo-
radors més intims. Daniel Ortega,
membre de la Junta Sandinista,
anuncia els objectius de la Junta
Revolucionaria: restaurar plena-
ment la vida normal, estimular
I'economia i definir la funció espe-
cífica del govern revolucionari.

Els Estats Units i I'URSS sig-

nen el tractat de limitació d'armes
estratégiques SAL T 11, pel juny;
peró pel novembre I'OTAN acorda
la installació de missils d'abast
mitlá a Europa.

L'any acaba amb la intervenció
soviética a l'Afganistan on és
substitu'it el president. El nou cap
de I'Estat declara que «el poble
d'Afganistan ha estat alliberat del
sagnant aparell d'Hafizullah Amin
i els seus ajudants, els agents de
I'imperialisme arnericá». El presi-
dent nord-arnericá comunica que
la intervenció pot tenir repercus-
sions en les relacions bilaterals
deis dos paísos.

ANY 1980

Només de cornencar I'any, el
president Carter pren algunes
mesures com a represalia per la
invasió soviética a l'Afganistan. El
Consell de Seguretat de I'ONU
condemna la invasió i exigeix la
retirada immediata de les tropes
soviétiques. Les protestes per la
invasió arriben fins a la participa-
ció en els Jocs Olimpics de Mos-
cou que se celebren pel juliol,
malgrat el boicot declarat pels
EEUU.

Greus disturbis al Salvador
durant el mes de marc, El dia 6 la
Junta de Govern proposa la refor-
ma agraria amb I'expropiació de
240.000 hectarees que seran re-
partides entre les families que fins
ara les havien treballat. El dia 17,
150 estudiants ocupen la Univer-
sitat amb un balanc de 50 morts.
El dia 24 és assassinat l'arque-
bisbe Romero, i el dia 30, durant el
funeral, moren 30 persones i nom-
broses són ferides, a causa d'una
agressió amb bombes i foc d'ar-
mes automátiques.

Els governants deis EEUU,
Alemanya Federal, Japó, Gran
Bretanya, Canadá, Franca I Italia
es reuneixen a Venécia per estu-
diar totes les alternatives possi-
bles a la crisi energética mundial.
També durant I'estiu tenen lIoc un
seguit de vagues a Polónia contra
el govern comunista. .

L'ex-president de Nicaragua,
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Anastasio Somoza, és assassinat
al Paraquai, on vivia exiliat des de
1979.

El 22 de setembre esclata la
guerra entre Iran i Irak a con se-
qüéncia de les disputes frontere-
res. Jordánia declara obertament
el recolzament a Irak, mentre el
coronel libi, Muamar EI-Gaddafi,
es posa al costat d'lran.

Pel novembre, Ronald Reagan,
candidat republicá, derrota el pre-
sident Jimmy Carter en les elec-
cíons presidencials nord-
american es.

Un gran terratrémol causa
nombrosos danys al sud d'ltália;
un mes abans, un altre havia
afectat el sud de Méxic.

El 8 de desembre és assassi-
nat I'ex-membre deis Beatles
John Lennon, i el lider del partit
social-demócrata, José Napoleón
Duarte, és nomenat president del
Salvador.

ANY 1981

Grécia es converteix en el
de sé país membre de la Gomuni-
tat Económica Europea.

Les tensions entre el govern
polonés i el sindícat independent
Solidarnosc van en augment:
s'estableix I'horari setmanal de
40 hores, es reconeix el dret a la
propíetat de la terra, es fan diver-
sos canvis en els órgans directius
del partit; peró a finals d'any el
govern decreta I'estat d'emergén-
cia i l'aplicació de la lIei marcial
que limita els drets civils i suspén
les activitats i la independéncia
del sindicat.

El mandat del nou president
nord-arnericá es cornenca de fer
sentir en la proiecció armada cap
a I'exterior: pel marc I'administra-
ció Reagan amplia I'ajuda militar
al Salvador enviant-hi vuit asses-
sors de I'exércít. Per I'abril s'a-
nuncia que Arábia Saudí podrá
adquirir totes les armes que calgui
als EEUU ¡ per I'agost Reagan
autoritza el lIiurament d'avions
F-16 i F-15 a Israel. Una setmana
abans, havia decidit d'iniciar la
fabricació immedíata de la bomba

de neutrons. I pel juny s'havia
anunciat la venda d'armes a Xina.

Any d'atemptats: el dia 30 de
rnarc surt íllés el president Ro-
nald Reagan. El 13 de maig, en
sofreix un de més greu el papa
Joan Pau 11 a la mateixa placa de
Sant Pere del Vaticá, i el dia 6
d'octubre morí el president egipci
Anuar EI-Sadat mentre presidia
una parada militar: els trets prove-
níen de les mateixes forces que
desfilaven al seu davant.

El Secretari d'Estat nord-
arnerica anuncia pel maig que el
govern tenia ganes d'íniciar con-
verses amb I'URSS sobre la re-
ducció de míssils nuclears d'a-
bast rnitiá a Europa.

Fracassen les gestions d'una
comissió de l' Assemblea islámica
per deturar la guerra entre Iran
lrak.

ANY 1982

La Gambra deis l.ords británica
dóna al Ganada un «status» de
total independéncia. Pel dese m-
bre de I'any anterior, el Senat del
Ganada havia aprovat el projecte
de reforma de la Gonstitució per
poder completar aquesta inde-

pendéncia. Gran Bretanya ocupa-
ra el centre de I'antenció mundial
durant la primera meitat de I'any a
causa de I'afer de la guerra de les
Malvines. A principis d'abrill'exér-
cit argentí envai les illes. El día 9
de maig la flota militar británica
comencé el setge de les illes amb
bombardeigs i destrucció d'un
pesquer, i el 14 de juny les tropes
britániques conqueríen novament
la capital de les illes. La guerra
representa el cop de gracia mortal
per a la Junta militar argentina, ja
prou minada des de I'interior. Des
de fa cinc anys que un grup de
dones, conegut amb el nom de
«Madres de la Plaza de Mayo», es
manifesta cada dia pacífícament
demanant el retorn deis desapa-
reguts.

El general Jaruzelski aixeca la
lIei marcial després que el Parla-
ment polonés elaborés una Ilei
que prohibia totes les organitza-
cions laborals incloent-hi el sindi-
cat independent Solidarnosc. Fo-
ren posats en llibertat uns 1.300
detinguts.

A l'Orient rnitjá Israel envaí el
Líban amb el propósit de destruir
els punts forts de I'Organització
per a l'Alliberament de Palestina, i

El 30 de marco Reagan va ésser objecte d'un atemptat.
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pel setembre la Lliga Árab anun-
ciava un pla de pau per a l'Orient
mitjá que reconeixia implicitament
l'Estat d'lsrael i pretenia, també, la
creació d'un Estat lliure palestí.
Milícies falangistes cristianes pe-
netraren als campaments pales-
tins de Beirut occidental i mataren
centenars de refugiats utilitzant
armes atómiques.

Ronald Reagan expressá, pel
novembre, la necessitat de cons-
truir cent projectils de cárrega
nuclear M-X per tal de «compen-
sar el possible avantatge de
I'URSS sobre occident-

Cornenca I'escalada del dólar.
El dia 4 d'octubre assoleix el valor
més alt en relació amb la moneda
de Franca, Italia i Noruega, i la
fluctuació més alta deis darrers
cinc anys contra el ien japonés i
la lIiura británica.

ANY 1983

Els Estats Units i I'URSS re-

•

prenen a Ginebra les negocia-
~ ~ cions per al desarmament. Peró

I'OTAN decide ix installar a Euro-
pa cohets d'abast mitjá deis
EEUU, i els mateixos Estats Units
arriben a un acord amb Grécia que
permet de mantenir-hi les bases
militars durant cinc anys més. Pel
rnarc concedeixen un augment de
l'aiuda militar al Salvador i per
I'octubre tropes americanes en-
vaeixen I'illa de Granada, que
acabava de crear un consell mili-
tar revolucionari.

Edén Pastora, comandant san-
dinista, es posa al davant de
l' Alianca Democrática que reprén
la lIuita guerrillera contra el go-
vern de Managua, i a Xile comen-
cen les jornades de protesta con-
tra el régim del general Pinochet.

La NASA continua avancant en
els programes especials i el
transbordador Challenger posa en
órbita dos satellits.

Lech Walesa, fundador del sin-
dicat independent Solidarnosc,
obté el premi Nobel de la Pau.

Els Estats Units notifiquen a la
UNESCO la seva intenció de reti-

rar-se d'aquest organisme, el qual
acusen d'estar polititzat.

L'Organització deis Paisos ex-
portadors de petroli acordá, pel
febrer, rebaixar-ne per primera
vegada el preu, i els governants
deis palsos de la CEE no es posen
d'acord sobre un pla de reforma
financera per evitar la fallida eco-
nómica de I'organització.

ANY 1984

Estats Units i Xina firmaren,
per I'abril, acords sobre intercan-
vis científics i culturals, de coope-
ració económica i de desenvolu-
pament nuclear i, per I'o~tubre,
Xina anuncia reformes ec•...iórni-
ques que introduiran la torea del
mercat capitalista en I'economia
urbana i reduiran el control oficial
trencant, així, el model soviétic
d'economia planificada des del
centre.

Continuen els disturbis a Afga-
nistan provocats per la invasió
soviética. L'URSS ataca les tro-
pes patriótiques i fa proves amb
noves armes, entre d'altres, I'ano-
menat «toc llquid».

Pel juny hi ha grans disturbis a
l'Índla. Moren 300 persones quan
les forces de seguretat ataquen
militants de la secta religiosa sikh.
Més tard, per I'octubre, mor as-
sassinada la primera ministra In-
dira Gandhi. Dos soldats sikhs,
membres de la seva guárdia per-
sonal, en són els responsables.

També moria assassinat el cap
de I'oposició fílipina Benigno
Aquino quan acabava de baixar
de I'avió que I'havia portat nova-
ment al pais. Sembla que els
culpables foren dinou membres de
les forces milítars.

Per primera vegada, a Sud-
África els votants mestissos i
asiátics poden elegir represen-
tants en dues cámeres del nou
Parlament.

Pel setembre els onze paisos
iberoamericans que tenen el deu-
te extern més crescut es reunei-
xen per tal d'establir punts de
coincidéncia i de reclamar coniun-
tament unes millors condicions de

pagament. Per I'octubre el grup de
paises anomenat de Contadora
cornenca els treballs per elaborar
un projecte de pau per a América
Central.

Pel novembre Daniel Ortega
proclama la victória del Front
Sandinista d'Alliberació Nacional
en les primeres eleccions cele-
brades després de I'enderroca-
ment del govern Somoza. Set
partits de I'oposició havien quedat
al marge d'aquestes eleccions.

Ronald Reagan és elegit per a
un segon mandat, com a president
deis Estats Units.

ANY 1985

Tancredo Neves, líder de l'opo-
sició militar brasilera, esdevé el
primer president civil del pais al
cap de vint-i-un anys de dictadu-
ra.

El 1O de marc mor el president
de I'URSS Konstantin V. Cher-
nenko i Ii succeeix el segon
ministre del partit comunista Mik-
hail S. Gorbachev.

El democristiá Francesco Cos-
siga és el nou president de la
República Italiana, en substítució
del socialista Sandro Pertini.

Comenca a Buenos Aires el
judici contra els caps de la dicta-
dura militar acusats de crims
contra els drets humans. Més
tard, per I'octubre, el president
Raúl Alfonsín hagué de decretar
I'estat de setge en un intent de
frenar la involució.

A la cimera deis set paísos
més industrialitzats, Franca re-
nuncia al projecte que proposa
Ronald Reagan, conegut amb el
nom de «Guerra de les Galaxies».
Pel novembre Reagan i Gorba-
chev s'entrevisten a Ginebra des-
prés de diversos anys de guerra
freda entre els dos Estats.

Un cotxe bomba provoca la
mort de quaranta adults i dotze
infants a la zona cristiana de
Beirut, el dia 22 de maigo I el 14
de juny dos xihites segresten un
avió de la TWA amb 145 passat-
gers. Els darrers passatgers són
alliberats el dia 30 després d'ob-
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tenir el compromis que Israel
alliberará diversos centenars de
presos xihites.

Una bomba col-locada pels
serveis secrets francesos enfon-
sa el vaixell ecologista Rainkow
Wanior a Nova Zelanda, el dia 11
de juliol. Més tard, la descoberta
de la implicació del govern fran-
cés provoca la dimissió del minis-
tre de defensa.

L'ONU condemna el régim ra-
cista de Sud-África i demana
sancions. La repressió provoca
centenars de morts. Durant els
funerals, als quals assisteixen
més de f~ 000 negres, moren
penjats dos blancs.

Un gr, . terratrémol sacseja, a
finals de setembre, la ciutat de
Méxic. Moren més de 3.000 per-
sones i nombrosos edificis que-
den totalment destru'its. El 14 de
novembre I'erupció del volcá co-
lornbiá Nevado del Ruiz causa
vint-i-cinc mil morts.

El dia 6 de novembre guerri-
Ilers del M-19 assalten el Palau
de Justícia de Boqotá. La recon-
questa del Palau per part de
I'exércit acaba amb la mort de 100
persones.

Els primers ministres d'lrlanda
i Gran Bretanya signen un acord
per a la pacificació de l'Ulster.
Irlanda tindrá dret a veu, pero no a
vot.

Un milió de xilens demana el
22 de novembre el final de la
dictadura del general Pinochet. És
la concentració més gran de pro-
testa des del cop d'estat.

ANY 1986

Pel gener, Ronald Reagan
anuncia sancions económiques
contra el régim de Líbia, al qual
acusa de ser I'instigador del terro-
risme internacional, i demana a
Europa que s'uneixi al boicot. A
finals de rnarc i a principis d'abril,
avions de la sisena flota nord-
americana ataquen les bases de
míssils de Líbia i bombardegen
Trípoli i Bengasi. Com a represalia
a la collaboració británica, grups
de recolzament al régim libi maten

a Beirut tres ciutadans británics
segrestats.

La nau especial «Challenqer»
es desintegra a I'aire pocs segons
després d'enlairar-se. D'altra
banda, es produeix una fuga ra-
dioactiva de la central nuclear
soviética de Chernobil. Hi ha dos
morts i una forta radioactivitat que
causa un gran perill. També la
fuga de gasos tóxics del volea
submergit al lIac Nios, al nord-est
del Camerún, provoca una des-
gracia: actua com si fos una
bomba de neutrons i mata tots els
éssers víus en un radi de deu
quilómetres. Les primeres vícti-
mes són unes 1.500 persones.
Moren milers de peixos al Rin a
causa d'un incendi que va destruir
un magatzem a Schweizarhall,
Suissa, i que va contaminar el riu.

A Haití comencen unes violen-
tes jornades contra la dictadura
de Jean-Claude Duvalier, que
acabaran amb I'enderrocament
del dictador. A Filipines, Corazón
Aquino, vídua del líder de I'oposi-
ció assassinat, proclama el seu
triomf electoral i denuncia el frau
del president Ferdinand Marcos.
El dictador abandona el país el dia
25 de febrer.

Malgrat la polémica sobre el
seu passat nazi, Kurt Waldheim,
ex-secretari general de les Na-
cions Unides, és elegit president
d'Áustria. En les eleccions legis-
latives, la dreta francesa obté la
rnaioria i pot formar govern: co-
menea, així, la «cohabitació».

Els tres integrants de la junta
militar argentia, el general Leopol-
do Galtieri, I'almirall Jorge Anaya i
el brigadier Basilio Lauri Doco,
són condemnats perqué desenca-
denaren , el 2 d'abril de 1982, la
guerra de les Malvines. El 7 de
setembre el general Pinochet surt
il-Iés d'un atemptat frustrat contra
el seu automóbil i decreta I'estat
de setge.

El 26 de juny la cambra de
representants autoritza l'ajuda
nord-americana a la «contra» ni-
caragüenca i el 7 d'octubre I'exér-
cit sandinista abat un avió de
transport deis EEUU i en capturen
un tripulant. Pel novembre dos
fets fan trontollar Ronald Reagan:
el partit demócrata assoleix el
control del senat deis EEUU i es
descobreix una venda il-leqal d'ar-
mes a Iran, I'import de la qual va
a la «contra» nicaragüenca. S'o-
bre una investigació sobre el fet

Un edifici enderrocat pel terratrémol a ciutat de Méxic. Setembre 85,
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L'explosi6 del transbordador especial Challenger va suposar un gran contratemps en
el programa espacial nord-americá.

•

•• Gran Via Llibres
LLIBRES CAT ALANS, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 671
Tels, 2452302/03/04

08013 Barcelona

• 1.200 m2 d'expovenda i magatzem dedicats
a I'autosubministrament de lIibres.

• Ubicació molt céntrica i ben comunicada.

• Especial dedicació al lIibre en catalá.

• Més de 250 editarials.

• Més de 35.000 títols, deis quals més de
15.000 gaudeixen d 'exposició frontal.

• 14 stands monogratics per a Editorials.

• Xarxa comercial que cobreix tots els Paisos
Catalans i que es complementa amb Dele-
gacions (també amb expovenda) a Girona,
Valencia i Lleida.

que sera conegut amb el nom de
«lranqate».

A Paris, pel juny se celebra la
segona conferencia internacional
sobre la sindrome d'immunodefi-
ciencia (SIDA) en la qual els
especialistes mostren la seva
preocupació per la progressió de
la malaltia.

L'any acaba amb les mobilitza-
cions estudiantils a Franca, que
obliguen el govern de Jacques
Chirac a retirar el projecte de lIei
de reforma universitaria. Durant
les mobilitzacions hi haqué grans
disturbirs als carrers de Paris i va
morir un estudiant.

Núria Coma
M. Dolors Vallbona

• Cursos teórics 1 práctics
• Serninaris
• Grups de t rehall
• Estudis porsonals
• Publicacions <1('llihres

i n-vistr-,

• Serveis d 'assessorament
pedagógic, sociológic
i de' política educativa

• Biblioteca
• Arxiu Pedagogic i Historie

Associació de mestres «Rosa Sensat»
1965-1987

memoria i renovació
La reina hen reta de eada dia: el servei a tot nen, a la llengua,
al país: lobertura a les noves necessitats, a les persones i a les
institucions, són pis rnóbils que ens impulsen, dins la Federació
<1('Movirnents de Reno\'ació Pedagógica de Catalunya

Corsega, 271, pral.
08008 Barcelona
Tel. 2370701
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L'ESCOLA I EL MOVIMENT CULTURAL I
EDUCATIU A LA COMARCA

Els Oepartaments de J'Escola tan
un belenc d'una década de les
seves activitats i de la repercussió
que han tingut en els ambients
culturals de la comarca.

Oepartament de Filologia

Les pautes que han marcat
I'actuació del Departament de Fi-
lologia de l'Escola Universitaria
de Mestres han variat molt en
aquests deu anys, tant des del
punt de vista de les activitats
especifiques de formació inicial
deis futurs mestres com des del
punt de vista de les activitats que
signifiquen una proiecció mes en-
llá de l'Escola.

Tot i que no es I'objectiu
d'aquestes ratlles fer historia,
sino donar una simple panorámica
d'urqencia, cal recordar alguns
elements que ara ens queden
allunyats en el temps. I cal recor-
dar d'una manera especial que el
domini de la lIengua catalana que
tenien els qui ingressaven a l'es-
cola deu anys enrere era, en
coniunt, deficient. Malgrat alguns
casos aillats, malgrat els estorcos
d'algunes institucions, malgrat la
solidesa de la consciencia lin-
güistica existent a la comarca, el
pes de la persecució franquista
havia impedit el domini de la
lIengua en I'aspecte normatiu i
havia fet estralls en I'ús deis
diversos registres lingüistics i en
el coneixement de la literatura i de
la cultura qenuina en general. Si
be hi havia alguns alumnes que
havien fet gran part de la seva
escolaritat anterior en catala, pre-
dominaven els que nornes havien

fet alguna assignatura de catala o
en catala i no hi faltaven els que
entraven en contacte per primera
vegada amb el catala escrit. No hi
havia, a diferencia de la resta
d'Escoles Normals catalanes,
alumnes que tinguessin dificultats
greus a I'hora d'utilitzar el catalá
parlat.

Davant d'aquesta situació,
I'objectiu prioritari del Departa-
ment va ser el d'alfabetitzar els
alumnes en la seva propia lIen-
gua, i fer-ho amb la máxima
rapidesa possible. Érem cons-
cients que era dificil de normalitzar
en poc temps uns coneixements
que haurien d'haver estat assu-
mits al lIarg de tota una escolari-
tat; pero ens trobávern davant
d'uns alumnes que al cap de tres
anys serien mestres, i que, per
tant, no havien nornés d'alfabe-
titzar-se ells, sino que alhora ha-
vien d'aprendre les tecniques di-
dáctiques basiques per alfabe-
titzar els alumnes de les escoles
de Básica.

Cal remarcar, d'altra banda, la
necessitat que hi havia de reno-
var, de canviar les técniques di-
dáctiques: els cursos de catala
que havien fet els alumnes, que
haviem fet tots nosaltres -en la
clandestinitat o en la precarietat
extra-escolar deis primers
temps-, eren cursos destinats a
adults, fets la majoria de vegades
per gent entusiasta peró sense
preparació per a la docencia.
Calia que els nostres rnestres
poguessin ensenyar el cata la i en
catalá amb unes técniques ade-
quades als alumnes-infants que
tindrien al davant.

Ara be, qualsevol preparació
didáctica exigeix com a condició
indispensable un coneixement
sólid de la materia que s'ha
d'ensenyar. Era evident que en
tres cursos no podiem fer les dues
coses: donar tots els coneixe-
ments que I'escolaritat normal
hauria d'haver donat i preparar-
los técnícament per a ensenyar.
Vam optar per un cami del rniq,
que potser no satisfeia del tot cap
deis dos objectius, peró que in-
tentava treure el rnáxirn partit de
les nostres possibilitats. Aquest
cami va ser plantejar les classes
de manera que poguessin esde-
venir un model didáctic, un model
de classe diferent de les classes
que havien tingut els alumnes fins
aleshores. Aixó no era possible
sempre, peró sens dubte va ser
una de les preocupacions con s-
tants deis professors del Departa-
ment.

A poc a poc aquesta situació
ha anat evolucionant. Els alumnes
que han entrat a l'Escola Universi-
taria durant aquests deu anys han
anat demostrant un coneixement
de la lIengua catalana cada curs
una mica mes sólid. Valla pena de
precisar que aquesta evolució ha
estat i es molt lenta: no s'han
complert les esperances que te-
niem que la normalització en la
legislació lingüística a I'escola
básica resoldria els problemes i
comportaria una normalització lin-
güistica en els ensenyaments
posteriors i en tota la societat. Els
futurs mestres continuen entrant
a l'Escola Universitaria amb un
coneixement pobre i incomplet de
la lIengua, de manera que no
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podem prescindir encara de fer
algunes tasques de suplencia per
tal de consolidar el domini norma-
tiu. De totes maneres, la progra-
mació del Departament destina ja
una part del segon curs i tot el
tercer a treballar els aspectes
didáctica, i no renunciem a la
possibilitat de ten ir, a la curta o a
la lIarga, una programació total-
ment didáctica.

En aquest sentit, com en tants
d'altres, l'Escola Universitaria ha
estat un reflex fidel de la societat
on radica: si tots els alumnes
saben parlar el catara encara que
no tots el parlin a casa, es perqué
les caracteristiques sociológi-
ques de la comarca han propiciat
aquesta integració lingüistica; si
cada cop hi ha un domini formal
de la lIengua mes consolidat, es
perqué la legislació ho propicia,
perqué les institucions d'autogo-
vern van penetrant en la societat i
perqué els mestres van adquirint
seguretat en l'ús de la Ilengua,
confianca en les seves própies
possibilitats i domini de les tecni-
ques didactiques escaients.

Podriem parlar, dones, del peix
que es mossega la cua: com més
elevada la preparació amb qué
arriba un alumne de I'escola bási-
ea i de I'ensenyament rnitia, mes
possibilitats té de rebre una pre-
paració aprofundida i professional
com a mestre; i com mes preparat
un mestre, mes possibilitats hi ha
que els seus alumnes aconse-
gueixin una formació correcta i
integral. És també per aixó que el
Departament de Filologia -i tota
I'Escota Universitaria- no pot
prescindir del contacte amb els
ensenyaments precedents ni pot
renunciar a intervenir en totes
aquel les instáncies que influeixin
de prop o de Iluny en el món
educatiu: nens, mestres, cultura,
Administració, etc. L'Escola Uni-
versitaria ha d'estar atenta a la
realitat educativa que I'envolta, ha
de conéixer directament els seus
problemes, ha de marcar unes
linies de recerca i ha de treballar
conjuntament amb mestres i amb
altres sectors afins de la societat

per aportar-hi tots aquells recur-
sos tecnics, cientifics i humans de
qué disposa.

En aquesta direcció de la pro-
jecció exterior, el Departament de
Filologia ha intervingut sovint en
activitats d'ambit comarcal o, fins i
tot, nacional. Activitat d'árnbit co-
marcal planificada a Ilarg termini
ha estat el Recic/atge de cata/a,
organitzat pels ICEs i pel Departa-
ment d'Ensenyament, pel qual han
passat la majoria deis mestres en
actiu de la comarca; d'arnbit co-
marcal han estat els Cursos de
Literatura i Llengua, oberts també
a altres sectors intellectuals, que
han tractat amb rigor i profunditat
temes molt diversos i que han
estat professats per reconeguts
especialistes. Tarnbé s'ha inter-
vingut en altres activitats que, tot i
ser mes puntuals, no per aixó han
estat menys importants. Ens refe-
rim a una multitud de cursos,
cursets i seminaris per a mestres,
fets alllarg del curs, en periode de
practiques, a l'Escola d'Estiu, en
escoles, en indrets diversos de la
comarca.

En alguns casos, les activitats
promogudes pel Departament de
Filologia han transcendit els limits
estrictes de la comarca i han
tingut ressó en tots els paises de
parla catalana. Podem destacar-

lnstal-lacions de l'Editorial EUMO.

ne tres: les pub/icacions fetes a
l'Editorial EUMO (sobretot en la
collecció Complements) com a
resultat de recerques i experi-
mentacions fetes per professors
del Departament sobre temes com
I'ensenyament del catala a no-
catalanoparlants, I'ensenyament
de I'ortografia, I'ús escolar deis
diccionaris, el vocabulari essen-
cial, la literatura in'ant!l, etc.; e/1r.
Simposi sobre /'ensenyament de/
cata/a a no-cata/anopar/ants, cele-
brat el 1981 i que va aplegar uns

PONT/6
LLENGUA CATALANA
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mil dos-cents professionals de
I'ensenyament deis Paisos Cata-
lans, i el Col-loqui sobre Verdaguer,
celebrat el 1986 amb motiu del
Centenari de Canigó i destinat a
estudiosos i especialistes.

Aquestes ratlles, ho repetim,
no són sinó una panorámica d'ur-
qencia, una .ullada sobre l'actua-
ció del Departament durant
aquests deu anys d'existencia i
una breu reflexió sobre una de les
nostres principals preocupacions:
la normalització lingüistica. En els
primers anys de la transició post-
franquista es va comentar, i va
semblar una exageració, que per
normalitzar lingüisticament el pais
caldria que passessin vint anys.
N'han passat ja mes de deu. Ens
hem de preguntar, després d'ana-
litzar les perspectives actuals: es
possible que aquesta normalitza-
ció es produeixi en els deu anys
propers?

Oepartament de Ciencies de
l'Educació

L'Escola Universitária «Bal-
mes» cornenca les seves activi-
tats cent anys després del naixe-
ment de Joan 8ardina, mestre i
renovador del magisteri a la Cata-
lunya d'inicis de segle. Mes enllá
d'aquesta felic coincidencia hi ha
I'aspiració comuna de contribuir a
la millora de I'educació rnitjancant
la millora de la formació deis
mestres.

Fer balanc d'una década en
materia educativa suposa consta-
tar un seguit de transformacions,
tot i que moltes vegades la irn-
pressió inicial es que el sistema
educatiu, i mes especificament
l'ecolar, continua essent una rna-
quinária lenta i arritmica que amb
dificultats i amb retard malda per
adaptar-se als canvis i transfor-
macions socials. De fet, les grans
finalitats i els reptes fonamentals
de I'educació segueixen cons-
tants al Ilarg de decades i deca-
des. "E pur si mueve» ... Certa-
ment, peró, les transformacions
s'han anat produint.

L'Escola Universitária neix en
un moment en que es comencen a
posar en sordina les critiques
radicals desescolaritzadores i au-
togestionáries a I'escola i s'entra
en un període de mes pragmatis-
me i de preocupació pel perfec-
cionament deis models didáctics
en que no es posa en qüestió la
institució escolar en si o la seva
funció social. S'estudien aspec-
tes mes especifics -amb implica-
cions socials, es clar- del procés
d'ensenyament -aprenentatge: l'es-
tructuració deis continguts, el
«curriculum-, etc. Justament en el
camp de la Psicologia de I'educa-
ció es van coneixent noves apor-
tacions necessáries per respon-
dre a fenómens com la integració
deis deficients a I'escola, el trae-
tament de les diferencies indivi-
duals, I'aprenentatge amb el su-
port de noves tecnologies per
citar alguns deis temes que en
aquests deu anys hem vist créixer
en importancia. Afortunadament
el mestre d'avui te coneixenca o
pot accedir mes fácilment no sola-
ment a figures com Piaget, sinó
que Vygostki, 8runer, Ausubel. ..
passen a formar part del seu
bagatge grácies, entre altres co-
ses, a una presencia bibliográfica
mes amplia.

D'altra banda i a nivell nacio-
nal, la primera meitat de la década
es caracteritza pel preces d'as-
sumpció de les transferencies per
part del govern de la Generalitat.
Es queden a Madrid les compe-
teneres de l'alta inspecció i de
I'expedició de titols, dos temes
basics en tot sistema educatiu, i
aci s'hereten estructures del re-
gim anterior que encara no s'han
modificat; per exemple, no hi ha
una nova estructura territorial del
sistema d'ensenyament.

En la segona meitat de la
década hi ha un nombre important
de mesures legislaties tant del
Govern Central com de l'Autonó-
micoHi ha, pero, una discontinuitat
legislativa que fa que hi hagi
temes pendents com I'estructura-
ció del nivell 0-6 anys i del Cicle
Superior aturada, aquesta última,

per la futura reforma de I'ense-
nyament mitjá.

En aquests deu anys I'escola
de Catalunya ha hagut d'afrontar
la normalització lingüistica, I'inici
de la integració de deficients, una
educació Iligada a I'entorn, la
modificació de continguts mes
propis de decades anteriors que
encara s'imparteixen a I'ensenya-
ment basic i al mitia, i ha hagut de
donar resposta a demandes com
I'educació per la salut, l'educació
civica ..., la regulació de la partici-
pació de la comunitat en l'escola,
etc. Per tot plegat, es manifesta
un lIeuger desconcert respecte de
les funcions i la tasca que el
mestre i I'escola han de realitzar,
en part tarnbé perque a nivell
social continuen essent molt fe-
bles les estructures educatives no
formals que farien que I'escola no
haques de ser I'única instancia
educativa fora de la familia i els
mass-media.

Cal assenyalar tarnbé el pro-
ces de transformació sofert per la
Universitat amb les diverses lIeis
que ha emmarcat aquest proceso
L'adequació a la societat tecnoló-
gica, I'homologació amb la univer-
sitat europea i la dificil transició
des de l'árnbit de la formació al
món del treball, són les fites que
caldrá assolir. En l'arnbit específic
de les Escoles Universitáríes hem
vist en aquests deu anys com s'ha
redu'it el mercat de treball del
mestre; accentuar la vinculació a
les facultats, les post-titulacions,
la creació de noves especialitza-
cions, són estratégies que s'irn-
posen per respondre a la nova
situació creada.

Del seguit d'actuacions rela-
cionades amb el Departament de
Ciéncies de l'Educació de l'Escola
-que podeu Ilegir en la Cronolo-
gia en aquest mateix número
extraordinari- voldríem destacar
la realització del curs de "Peda-
gogia Terapéutica», que va per-
metre d'obtenir el titol correspo-
nent a una cinquantena de profes-
sionals de la comarca que feia
temps que treballaven en l'árnbit
de I'educació especial o diferen-
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cial. Les «Jornades d'História de
l'Educació», que van su posar una
empenta inicial per a la recerca
histórica i sociolóqica en materia
educativa. Mes recentment, i din-
tre del propi curriculum de magis-
teri, destaquem la posada en
marxa del projecte «Taller d'lni-r.r.t, ciació a la Globalització i a la

~ Realitat Educativa», una estrate-
gia per dotar I'estudiant de primer,
que cornenca els estudis de mes-
tre, de recursos i coneixements
de cara a tenir una visió global de
I'ensenyament que pugui ser
aprofundida en els cursos se-
güents. És una proposta interdis-
ciplinar, dintre de I'acotat pla
d'estudis, que inclou cicles de
cinema educatiu, tallers, visites a
Instituts Municipals, a escoles
rurals, estades a Escoles de la
Natura, etc. Ha estat tarnbé impor-
tant la constant renovació de les
Práctiques integrant diverses mo-
dalitats experimentades pels De-
partaments de l'Escola, i partici-
pant en el FOPI a la comarca del
Berguedá. El Departament tarnbe
rnanté de sempre diverses col-la-
boracions amb les Institucions
municipals i comarcals, com ara la
comissió de Salut Pública o el
Seminari de Prevenció de Drogo-
dependencies de L'Ajuntament de
Vic. De la resta d'actuacions, cal
assenyalar tarnbe activitats de
forrnació permanent; a tall d'e-

xemple, el «Taller de Psicopeda-
gogia», que es duque a terme
durant quatre cursos seguits.

Finalment volem assenyalar la
presencia constant de pedagogs i
psicóleqs que han realitzat activi-
tats a l'Escola, en forma de Confe-
rencies, seminaris o col-labora-
cions editorials. Nornés per citar-
ne alguns, recordem el más re-
cent, el pedagog pelones Bogdan
Suchodolski, i tarnbé els peda-
gogs italians Tonucci, Sacchetto i
Canevaro, el psicólec mexicá-
catalá Emilio Ribes lñesta, I'histo-
riador de l'educació Wilhm Freiijof
i una llista lIarga de col-Ieques de
casa nostra.

Pel que fa a I'estructura edu-
cativa a la comarca d'Osona, cal
subratllar breument que aquests
deu anys han suposat la millora
de I'oferta per part de I'ensenya-
ment públic*, la creació de serveis
de territori com I'EAP i el CRP
d'Osona, la consolidació d'un mo-
viment de mestres d'abast comar-
cal, el retorcarnent de I'escola
rural que en el moment de creació
de l'Escola Universitária passava
per l'época mes critica** i final-
ment remarcar el fet que avui, en

• De 246 aules el 1977 passem a 401
al mament presento

•• El tancament d'escoles unitaries
arriba a la máxima intensitat I'any 1976.

la majoria d'escoles de la comar-
ca hi ha mestres que han sortit del
nostre Centre.

Volem destacar, en aquesta
sintesi, la legitima satistacció que
suposa l'existéncia de la col lec-
cló «Textos Pedaqóqics» perque
es una iniciativa de l'Editorial
EUMO i perque suposa una reivin-
dicació de la pedagogia com a
part important de la cultura d'un
pais.

No voldriem acabar sense do-
nar una ullada al futur. En I'imme-
diat s'albiren la posada en marxa
de múltiples reformes curriculars i
estructurals: esperem que no si-
guin les enesirnes reformes que
qairebé no han reformat. Mes a
mig termini ens encarem decidi-
dament cap al 2000: els nostres
alumnes seran els mestres de
generacions nascudes despres
d'aquesta data real i simbólica.

l.'ecucació per la pau davant
de l'amenaca nuclear, l'educació
ecolóqica davant del risc de des-
trucció de I'entorn, l'educació tec-
nica que formi els infants com a
dominadors de la tecnologia, I'e-
ducació que eviti la precoc «adul-
tització» de I'infant com a princi-
pal client de la publicitat i del
consumisme, una educació esco-
lar integrada en els serveis cultu-
rals de la comunitat i un mestre
amb el bagatge necessari per ser
un agent, pero no I'únic, d'aquesta
educació millor, seran sens dubte
temes de reílexió quan celebrem
futurs aniversaris.

Oepattament de Ciénc:ies Social.

Fent un rápid balanc de la
incidencia de l'Escola a la comar-
ca durant aquests deu anys d'e-
xistencia en el camp de les Cien-
cies Socials, pode m adonar-nos
que ha estat notable en el sentit
d'endegar iniciatives i de donar
impuls a activitats de diferent
caire. Aquesta presencia s'ha ma-
nifestat en diferents ámbits d'ac-
tuació: des deis de divulqacló
cultural estricta fins als de recer-
ca.



, Miramarges '

Pel que fa al primer nivell de
difusió cultural, s'han organitzat
cursos monográfics i debats: so-
bre el Nacionalisme -curs
1983-84-, sobre la divisió Terri-
torial -cursos 1983-84 i
1984-85-, sobre la História de
l'Educació als Palsos Catalans
-1984-85-, sobre la LODE
-1984-85-, aixi com diverses
conferéncies de gran interés, en-
tre d'altres, les d'lmma Ollich,
"Cap a una nova história local»
(llicó inaugural del curs 1981-82),
la presentació de la Historia d'O-
sana a cárrec del professor Josep
Fontana (abril 1984). les del pres-
tigiós historiador Pierre Vilar
«L'ensenyarnent de les Ciéncies
Social s i "Nació, patria i estat des
de la perspectiva d'un historia-
dor» (desembre 1984), la del
geógraf Enric Lluch "La divisió
territorial de Catalunya:
1939-1983» (curs 1984-85), la
del cónsol de Nicaragua, Moisés
Arana, sobre "Nicaragua, avui»
(curs 1984-85) i les de Rafael
Grasa sobre "Educar per la pau»
(cursos 1984-85 i 1985-86), Tam-
be s'han organitzat les exposi-
cions: "Nicaragua» (octubre
1985). «L'escola sota el franquis-
me» (novembre 1985) i "Per la
Pau» (rnarc 1987),

Cal esmentar també la cele-
bració de les Venes Jornades
d'História de l'Educació als Pa'i-
sos Catalans (curs 1981-82) i la
publicació d'un volum de les se-
ves Actes centrat en la História de
l'Educació a Osona, coordinat des
de l'Escola.

Des d'un altre punt de vista, ha
estat remarcable la labor del Cen-
tre de Documentació, creat el
rnarc de 1982, el qual aplega un
fons d'informació relacionada
amb I'educació en general i amb
les diferents especialitats de Ma-
gisteri, al servei deis estudiants
de l'Escola i deis mestres de la
comarca (buidat de la premsa,
recursos didáctics, beques, insti-
tucions, treballs d'alumnes...).

L'impuls a la recerca didáctica
s'ha concentrat en la creació de
diferents grups de treball de mes-

tres de la comarca assessorats
per professors de l'Escola, els
quals han comptat amb el suport
económic, bé de la Generalitat, bé
de I'ICE, que han elaborat mate-
rials de gran interés com la «Guia
de recursos didáctics de la co-
marca d'Osona», «Les festes po-
pulars a l'escola», «el Museu del
blat de El Colomer (Tona)», «El
Museu del Pa (Tona)», aixi com
els materials que prepara el Grup
de mestres de Ciéncies Socials
d'Osona sobre I'agricultura i la
industria.

Peró, sens dubte que un deis
terrenys en el qual l'Escola ha
incidit mes en I'ámbit de les
Ciéncies Socials a Osona ha
estat en el de les publicacions.
Val a dir que en la seva jove
trajectória, EUMO ha proporcionat
materials fonamentals adrecats
tant als universitaris, estudiants i
afeccionats a aquestes discipli-
nes, com als rnestres. Aixi la
collecció «L'Entorn» ha cobert
temes básics d'história, economia
i folklore; «Apunts», amb treballs
de mestres i alumnes, ha difós
propostes didáctiques; també la
col-lecció de Mapes ha omplert un
buit important al pais; finalment, la
propera col-lecció «História» pu-
blicará titols de coneguts historia-
dors, catalans i estrangers, adre-
cats a universitaris i públic catalá
en genera!.

D'altra banda, l'Escola, cons-
cient de la necessitat de consoli-
dar un nucli d'estudis universitaris
a la ciutat de Vic, ha donat suport
als centres d'estudis [a consti-
tuíts, Grup de Recerca Folklórica
d'Osona, Centre d'lnvestigacions
Arqueológiques d'Osona i Centre
d'Estudis Socials d'Osona, tots
ells caracteritzats pel seu dina-
misme, amb els quals ha signat
convenis de colIaboració.

Finalment cal remarcar, I'orga-
nització des de I'escola del I
Sympósium sobre I'ensenyament
de les Ciéncies Socials (abril
1988), la proposta del qual ha
estat molt ben acollida en els
ambients universitaris i docents.

Departament d'Expressions

Des del primer moment de la
creació de l'Escola Universitária,
ara fa deu anys, es considera les
matéries de l'área d'expressions
com un bagatge fonamental en la
formació del rnestre. Aixi, junta-
ment amb les matéries tradicio-
nals de Plástica i Música, es
decidi de completar el curriculum
amb la introducció de les matéries
d'Expressió corporal i, posterior-
ment, de la lmatqe, Una vegada
presa aquesta decisió, es consta-
tá que les aportacions del Depar-
tament d'Expressions a I'Escola i
a la seva projecció han estat
considerables, Aixi, cal assenya-
lar la realització de cursets per a
la formació deis mestres, oberts
també als alumnes de l'Escola.

Un altre capitol d'activitats, el
conformarien I'organització i la
col-laboració del Departament en
actes d'incidéncia ciutadana com
la «Mostra d'Art Actual deis Pai-
sos Catalana», celebrada a la
Sala d'Exposicions de la Galeria
la Tralla i en locals de l'lnstitut del
Teatre; i I'obra de teatre «Memoria
general d'activitats», de Rodolf
Cirera, en el marc del 1r, Simpó-
sium de I'ensenyament del catalá
a no-catalanoparlants, I'any
1980-1981, Representació de 1'0-
bra "Bufa Planetas», de Pep Bou,
a I'aula de dinámica, el curs
1982-1983,

Cal també fer esment de les
activitats que porta a terme el
Cine-Club Escunbal 16, que rea-
litza 35 projeccions al lIarg de
quatre anys, els dos últims amb la
col-laboració de Cine Club Vic i
els serveis de Cultura de l'Ajunta-
ment de Vic.

El curs 1980-1981 des del
Departament sorgi la necessitat
de la compra d'equips de video
tant per a I'aprenentatge de les
técniques d'imatge, com per a la
realització de treballs per part
deis alurnnes. D'aqui s'esdevin-
gué la necessitat de comptar en el
Departament amb una persona
especialitzada en técniques de la
imatqe. Al mateix temps es pren-
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gué la decisió d'adquirir material
professional de video, format 3/4
de polzada U-Mátic, per tal de
poder produir material susceptible
i amb possibilitat d'incidéncia co-
mercial, per a la qual cosa es creá
EUMO Produccions Audio-
visuals. Fruit de la collaboració
entre la productora i el departa-
ment fou la realització de 8 cintes
sobre técniques de taller d'Ex-
pressions, emeses per TVE2, que
n'adquiri els drets d'antena. Tarn-
bé s'ha produit un seguit de
material de suport per a diferents
departaments, des de gravacions
de video, áudio-visuals, constitu-
ció d'un fons áudio-visual docu-
mental, etc ... Peró I'experiéncia
més interessant per al ressó co-
marcal ha estat, sens dubte, el
Seminari experimental de TV por-
tat a terme enguany, en el qual el
Departament d'Expressions hi ha
estat implicat des del principi,
conjuntament amb EUMO-Fratei,
Patronat del Mercat del Ram i el
bisetmanari El 9 Nou.

Finalment, cal remarcar que el
Departament ha estat sempre
partidari d'implicar en la dinámica
de les classes i les activitats la
participació de professionals del
rnón de la creació. Des de pintors
com Albert Barreda i Jordi Cano,
Rosa Torruella, gravadora; actors
com Joan Anguera i Rosa Novell;
ballarins com Joan Serra i Chris-

tian Pfeiffer; el mim Joan Sagalés,
Caries Roig, realitzador de video,
etc ...

Es tracta, per tant, de tot un
ventall d'activitats per fer possible
una formació oberta i integral deis
mestres que s'ha de projectar en
un ensenyament que contempli
tots els aspectes instrumentals,
tecnológics i creatius en la via
d'una formació humanistica com-
patible amb els avencos comuni-
catius i tecnológics.

Departament de Ci8ncies

És de tots conegut que la
Plana és un indret on literats i
poetes, historiadors i arqueólegs
han trobat el caliu i les condicions
óptimes per oferir a la contrada i
al pais una lectura realista, poéti-
ca a estones, del que som i de la
manera com hem arribat a ser-ho.

Peró no és aquest I'únic tópic
peculiar; com a moltes altres co-
marques del pais, no manquen él
la Plana i a la comarca d'Osona
estudiosos amants de la terra i
naturalistes de reconegut prestigi
que vetllen per la supervivéncia
deis nostres ocells i de la fauna
en general. Hom no pot oblidar la
lIarga tradició d'estudis en biolo-
gia i geologia deis joves de la
comarca potenciada per les con-
notacions geo-botániques de la
zona, la peculiar geomorfologia, la

diversificació de la vegetació, el
caracteristic microclima i les se-
ves conseqüéncies que fan de la
comarca un entorn ric i temptador
per a I'estudi de les Ciéncies de
la vida i de la terra.

L'evolució del sector primari
agricola-ramader, caracteristic de
la comarca, cap a una major
industrialització, aixi com la forta
embranzida observada en els da-
rrers anys en les indústries deri-
vades del sector, com ara l'ali-
mentária i la tecnologia de la pell,
motiven que la Quimica, com a
ciéncia de la transformació i la
conservació deis materials, sigui
també present en el nostre pano-
rama quotidiá, a més a més de la
forta repercussió que aquesta
rama de la ciencia té en tota la
problemática de la contaminació
deis rius i de I'atmosfera.

Una Escola de Mestres de
caire territorial cal que sigui la
caixa de ressonáncia de les in-
quietuds d'un collectiu d'ense-
nyants tant per assegurar I'objec-
tiva interpretació deis fenómens
de I'entorn com per difondre les
innovacions en el carnp pedagó-
gic, cientific i tecnológic; per aixó
cal formar mestres amb una gran
capacitat per observar, dotats de
molta informació o amb possibili-
tats d'aconseguir-ne, amb un sen-
tit critic desenvolupat, coneixe-
dors d'unes metodologies de tre-
ball que possibilitaran als futurs
mestres la integració de la realitat
canviant a la propia tasca docent.

Sense oblidar els continguts
propis de les disciplines de l'area
de Ciéncies, hom presenta I'ense-
nyament de les ciéncies naturals i
experimentals totalment arrelat al
medi, simultanejant els treballs de
camp i de laboratori amb el treball
a I'aula.

Un recurs excellent per assolir
la metodologia per a I'estudi de
I'entorn, aprofundint alhora en. el
coneixement del medi propi, es la
participació en estades diverses
en l'Escola de la Natura de La
V:~la. L'Escola de Mestres manté
una col-taboració estreta amb
l'Escola de la Vol a tant pel que fa



a la docencia de I'entorn com a les
múltiples activitats de divulgació,
com són exposicions: el racó del
naturalista, els nostres bolets
(mostra obligada de cada tardor),
les papallones, etc. Aquest estudi
del medi no es restringeix a
I'entorn immediat, tarnbé es rea-
litzen altres sortides per coneixer
el pais tot aplicant la mateixa
metodologia de treball.

En altres ámbits, l'Escola de
Mestres ha actuat de nucli de
connexió amb altres centres de
formació de mestres, intercan-
viant visites i experiencies amb
les Escoles de Girona i de Tarra-
gona i tambe amb professionals
de l'area de Ciencies de la Univer-
sitat de Barcelona.

Des del Departament de Cien-
cies l'Escola ha collaborat en la
formació permanent del professo-
rat d'EGB, d'una manera directa
organitzant cursos per a mestres
tutors de practiques i implantant
cursos monográfics especifics
per a mestres novells. Ha format
part de la comissió organitzadora
de l'Escola d'Estiu d'Osona i de
l'Escola d'Hivern. El Departament
de Ciencies ha participat activa-
ment en el Pla de Formació Per-
manent Institucional (FOPI) del
Bergueda coordinant el Seminari
de Ciencies i el corresponent
post-FOPI. L'any passat el Depar-
tament va assumir I'organització
del primer Sympósium sobre I'en-
senyament de les Ciencias Natu-
rals celebrat amb gran exit de
participació.

Tarnbé el Departament s'ha
responsabilitzat de la introducció
de la informática a I'escola. A
partir del curs 1984-85, tots els
alumnes surten amb uns coneixe-
ments basics sobre la informática
i les seves repercusions en l'en-
senyament elemental. I en
aquests moments hi ha experien-
cies pilot d'ensenyament d'altres
materias (lIengua catalana, mate-
mátiques) amb el suport de l'ordi-
nador. Avui l'Escola te els recur-
sos humans i materials necessa-
ris per mantenir-se en primera
linia pel que fa a la recerca i

expenrnentacio de recursos infor-
rnatics aplicats a I'ensenyament.

Oepartament de Preescolar

El Departament de Preescolar
ha tingut en compte, des deis
seus inicis, la etapa 0-6 anys com
un tot específic, pero complet.
Actualment estem en condicions
d'afirmar que molts deis antics
alumnes d'aquesta especialitat
són mestres d'Escola Bressol o
de Parvularis o de C. Inicial, etc.
Molts d'aquests mestres col-labo-
ren amb L'Escola Universitaria en
els diferents seminaris, assistint a
cursets o conferencies que pro-
gramem. Són deu anys de vigen-
cia del Departament, uns 280
mestres de preescolar. Analitzem-
ho.

La formació deIs alumnes

El Departament de Preescolar
sempre ha procurat que a nivell de
programacions hi haqués la com-
paginació de la teoria i la práctica.
D'aquesta manera, al costat d'as-
signatures de base teórica hi han
conviscut, i hi conviuen, rnatéries
la realització de les quals neces-
sita suport práctic i visites a
Escoles Bressol de la comarca i
de fora de la comarca, elaboració
deprogramacions a les diferents
árees que després es porta a la
práctica amb nens de parvulari o

de Cicle Inicial (han realitzat
aquesta experiencia diferents as-
signatures: Experiénciea, Mate-
mátiques, Llengua, Plástica ...);
conferencies adrecades als alurn-
nes, peró emmarcades a dins
d'algunes assignatures concre-
tes. Som conscients que encara
tenim buits que s'han d'omplir,
peró s'ha vetllat perqué la forma-
ció deis alumnes sigui el mes
amplia i qualitativa possible i que
conternpli totes les rnateries del
curriculum: des de la formació
musical fins a I'organització de
I'escola, des deis lactants fins als
nens de 6-7 anys. En aquest
sentit lamentem que a nivel! social
i estructural els organismes de
gestió educativa encara tinguin un
tema pendent: I'estructuració
educativa de I'etapa 0-6 anys.
Aixó, vulguem o no, te ressó en el
nostre Departament i en tota l'Es-
cola Universitária. S'ha procurat
incidir tarnbé en els corrents edu-
catius mes destacables, en les
experiéncies mes vives, en les
actituds mes renovadores, procu-
rant no oblidar-ne cap. Un altre
aspecte de la formació deis alurn-
nes es el fet que sempre s'ha
procurat un coneixement arnpli de
la situació deis fets educatius en
la nostra comarca. Aquest conei-
xement implica treballar intensa-
ment amb escoles de tota mena:
des de les escoles petites (rurals)
a les de nens deficients. Aquestes
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últimes tenen un tractament espe-
cial, encara que no tan extens
com voldriem, d'enca que el nos-
tre Departament, conjuntament
amb el Departament de Filologia,
hi esrnerca un bon nombre de
sessions cada any a principi de1=-'1 curs, a través d'un curset sobre

~ els disrninutts auditius i els defi-
cients mentals (s'ocupen d'a-
quests cursets professors de les
escoles CRALL i ESTEL, de Vic).

Ja fa molts anys, és a dir, ja és
tradició del nostre Departament,
que es realitza un viatge meitat
turistic, meitat formatiu, enllá, a
Europa. Nosaltres creiem que
aquest aspecte cau dins de la
formació deis alumnes, ja que
creiem que constitueix una font de
coneixements d'alló que és a fora
de la nostra realitat més propera.
Aixi, s'han realitzat estades a
Itália (en diverses ocasions) per
veure el funcionament deis Parvu-
laris de Reggio Emilia i Bolonya;
darrerament ens hem aventurat a
conéixer áltres paisos: I'educació
musical a Hongria (Institut de
Pedagogia musical Kódaly); les
gran metodologies, dites históri-
ques (Freinet, Decroly i Montes-
sori), aixó vol dir Paris, Brussel-les
i Ámsterdam. Aquestes estades
sempre han obert nous horitzons,
sempre han motivat la il-lusió i
I'interés deis nostres alumnes.

El Oeparlament i les institucions

Ha sigut tasca del Departa-
ment de Preescolar la col-labora-
ció en la preparació d'Escoles
d'Estiu, junt amb altres grups de
la comarca.

La preséncia del Departament
també s'ha donat en altres casos:
Rosa Sensat, Generalitat, tractant
temes que interessen a totes les
Normals del pais.

També hi ha hagut relació amb
els col-lectius d'Escoles Bressol,
sobretot de la nostra comarca. En
aquest sentit, volem destacar l'ini-
ci del Pla Especial, el curs
1986-1987, que nosaltres con si-
derem históric, ja que es tracta de
dotar de carrera Universitária un
col-lectiu (els mestres d'Escoles
Bressol) marginat de les institu-
cions educatives. Volem recordar
que, anys enrere, el Departament
ja formava part de la Comissió que
discutia com i de quina manera
calia idoneltzar aquest col-lectiu.

No voldríem oblidar tampoc la
col-laboració del Departament de
Preescolar amb els Centres de
Recursos de Vic i Ripoll, sobretot
a través de cursets a cárrec de
membres del Departament de
Preescolar.

Cal esmentar també la col-la-
boració amb l'Escola Professional
de Ripoll on cada curs se'ns

sol-licita per animar les alumnes
de Jardineria a estudiar Magisteri.

Relació amb els Parvularis i Escoles
Bressol de la comarca

Des del curs 1981-82, comp-
tem amb unes experiéncies sin-
gulars: els seminaris globalitzats.
Hi ha hagut durant aquesta colla
d'anys assignatures agrupades
(Matemátiques i Experiéncies,
Llengua i Plástica, etc.) que han
mantingut una estreta col-labora-
ció pel fet que es tracta de
globalitzar-Ies i portar I'experién-
cia a les classes de Parvulari i de
Cicle Inicial de la comarca un matí
o una tarda cada setmana. Com a
contrapartida, els mestres d'a-
questes escoles assisteixen a
I'Escola Universitária a un Semi-
nari de seguiment i valoració d'a-
questes experiéncies. La periodi-
citat d'aquests seminaris és quin-
zenal. En aquest sentit, el contac-
te del Departament i els mestres
és directe i acull, cada curs, mes
d'una dotzena de mestres de
diferents escoles.

Un altre tipus de vinculació
amb les escoles de la comarca, el
constitueixen els diferents cur-
sets que el Departament ofereix
durant el període de practiques
(gener-febrer) deis alumnes de 3r.
curso Les matéries d'aquests cur-
sets han estat diverses: Literatura
infantil, Música, Els racons a Par-
vulari, etc., entre altres.

També durant el curs s'han
impartit Seminaris i cursets, els
temes deis quals són molt diver-
sos, peró en general s'ha tingut en
compte no oblidar I'etapa 0-3
anys. Puntualment hi ha hagut
conferéncies sobre diversos te-
mes, aprofitant la sortida d'un
lIibre, la visita d'algun professor
estranger, etc.

Una altra mena de contacte
directe, el formen I'assisténcia de
mestres de la comarca al viatge
pedagógic esmentat abans. Cal
dir que sempre es reserven unes
10 places que cobreixen els mes-
tres de la comarca.

El curs 1984-85 es fa una
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creiem que el Departament ha
aportat a la comarca? Sens dubte,
el Dep. de Preescolar ha incidit en
les escoles i parvularis de la
comarca, sobretot, en el camp de
la didáctica, es a dir, creiem que
hem ajudat a augmentar la quali-
tat deis recursos didáctics, de
I'elaboració de material s, de por-
tar a terme, i sense por, projectes
globalitzats, racons, etc. D'una
banda, aixó s'ha fet per influéncia
de les promocions que anaven
sortint de I'Escola Universitária i
que anaven treballant a diferents
escoles de la comarca. De I'altra,
hi ha el contacte directe amb els
mestres de Parvulari i Cicle Inicial,
que ha afavorit aquesta millora en
el camp de la didáctica.

trobada d'Escoles Bressol per
tractar aspectes genérics de for-
mació i problemática de les titula-
cions. Aquestes trobades tenen
especial ressonáncia en I'actuali-
tat, per tal de motivar els membres
d'aquesta coordinadora per obte-
nir la titulació de parvulistes a
través del Pla Especial.

No voldríem oblidar tampoc el
muntatge de sessions més aviat
expositives: Pedagogia de l'Es-
pectacle (curs 1985-86), mostra
de material Montessori, entre al-
tres.

Una altra de les aportacions és
la que s'ha fet a nivell d'Escola
Bressol. Molts ex-alumnes de
I'escola treballen en Escoles
Bressol de la comarca. Mancada
com está actualment l'Escola
Bressol de recolzament institucio-
nal, és evident que el fet que des
de I'Escola Universitária es con si-
deri una etapa fonamental la de
0-6 anys, té ressonáncies en el
conjunt de la comarca. És en
aquest sentit que s'ha format el
Pla Especial, per incidir educati-
vament en I'etapa 0-4 anys.

Finalment, volem assenyalar
I'elaboració de material s a nivell
editorial: «El material escolar"
(Célia Artiga), «El Cálcul mental i
la calculadora» (M. A. Canals).

Aportacions que ha fet el departa-
ment de Preescolar a la comarca

Durant tots aquests anys, qué

~
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RICARD TORRENTS:
"L 'Escola de Mestres era /'única escletxa de recuperació deIs estudis universitaris a vic».

EII ho celebra per partida doble:
dese aniversari de I'escola i per-
que fa cinquanta anys que va
néixer a Folgueroles, en plena
guerra civil.

Com d'altres intellectuals de
la Plana, va passar pel Seminario

Combina la seva estima per la
comarca i els seus poetes amb la
passió pels classics i la cultura
alemanya contemporánia. Proba-
blement seria un bon politic, peró
ell, des de fa temps, ha apostat
per la pedagogia i per la cultura. I

des' de la direcció de l'Escola
Universitária Balmes s'ha conver-
tit en I'indiscutible «manager" de
la cultura osonenca. Fidel als
origens, i amb un nas que ensuma
el futur, no para de rumiar proiec-
teso Molts tiren endavant i ell
sempre hi es present, al davant o
al darrere.

Vesteix amb elegáncia italiana
i no se pas d'on ha apres I'ofici de
la diplomacia que fa que hi hagi
consens arreu. És respectat gai-
rebé per tothom i es I'home cridat
per al rectorat de la futura Univer-
sitat de Miramarges, aquest
«carnpus» que s'estén entre la via
del tren Barcelona-Puigcerdá i la
carretera de Gurb.

En un deis nostres escenaris
privilegiats, la fonda de Taverno-
les, amb un ull a I'absis románic
de la capella i I'altre al plat de
costelles de xai, s'inicia aquesta
Ilarga conversa.

ltineran personal

- Algun record personal d'esco-
la, de la te va infantesa a Folgue-
roles.

Recordo un mestre que es deia
González; era un mestre de la
Generalitat, represaliat, que en
aquells anys de la postguerra va
tornar a I'escola. Era un home
interessat per la lIengua; ens
havia d'ensenyar el castellá peró
també estava molt interessat pel
catala i el trances. És un deis
millors records que tinc de la
meva escola infantil.

Vaig passar la infantesa fins
als 10 anys a Folgueroles; des-
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prés me'n vaig anar a la Gleva, al
Seminari Menor, on patiem fred i
en gran part també gana. Al cap
de tres cursos, el Seminari va
passar a Vic, a I'edifici construit
pel bisbe Perelló, amic personal
de Franco. Al Seminari de Vic hi
sóc des deis 13 anys fins als 22.
Deu anys al Seminari de Vic.

- Qué representava el Seminari
de Vic en aquells moments?

Ara de gran m'adono que en la
miséria cultural del pais el Semi-
nari era un petit oasi d'una certa
cultura rigorosa. Hi havia la tradi-
ció del Seminari i al meu ternos
s'hi va encendre la flama de la
poesia i de la literatura a través
d'un grup de poetes com l'Antoni
Pous, en Segimon Serrallonga, en
Josep Junyent; fou un grup apa-
drinat per Caries Riba i el seu
cercle. En aquell grup de semina-
ristes que feien versos hi van
veure una mena de flama de la
Henaixenca del XIX de l'Esbart.

- Després del Seminari de Vic
marxes cap a Roma i Alemanya.
Qué suposa per a tu?

Havia fet un parell d'incursions
a Franca, ja coneixia París, peró
I'any 1958 I'estada a Roma va
representar la descoberta d'Euro-
pa, de la democracia, del cosmo-
politisme i també de I'estudi rigo-
rós a la universitat. A Roma hi vaig
estudiar quatre anys, amb els
iesuttes. També hi vaig sofrir o
vaig provocar en mi mateix una
forta transformació intellectual: la
vida a Vic era excessivament
tancada, tot i que teniem lectures
i contactes, peró no tenia res a
veure amb el que era Roma, les
possibilitats de viatjar ... També hi
vaig descobrir I'art, sobretot I'art
antic i I'art del Renaixement. Tam-
bé em vaig interessar molt pel
cinema; hi tenia possibilitats de
veure tot el que es feia a Europa,
que aqui dificilment arribava. Aixó
era a finals deis 50 i a cornenca-
ments deis 60.

- Després comenc;a la teva
aventura alemanya.

Uavors vaig passar a A1ernanya,a
Tübingen. Primer vaig aprendre ale-
many; m'estava en un col·legi de
batxillerat prop del \lac de Oonstanca,
L'aprenentatge de I'alemany va re-
presentar una mena de nou naixe-
ment, a partir del qual tenia accés
a la cultura germanica; tot aixó va
representar per a mi un gran
progrés. I a Tübingen, d'altra ban-
da, era inevitable que em fascines
el Romanticisme, la generació ro-
rnántica, una de les més riques i
fecundes d'Europa: Hólderlln, He-
gel, Schelling. Peró al mateix
temps eren els anys en qué s'hi
gestava tot el que després va ser
el Maig del 68. Les universitats
alemanyes anaven més avanca-
des, de manera que I'explosió
deis moviments estudiantils s'hi
va produir uns anys abans, cap al
65. Aixó em va representar un
altre viratge intel-lectual en els
meus interessos; en aquells mo-
ments també vaig creure en la
revolució i en el progrés indefinit...
A Tübingen, per exemple, vaig
assistir a classes d'Ernst Bloch, el
filósof marxista i existencialista,
que havia teoritzat sobre la utopia
i sobre l'esperanca: el primer
seminari que vaig fer amb e/l em
va decepcionar de moment, per-
qué parlava de la universitat ale-
manya i el tema no em semblava
de gaire interés per a mi. En canvi,
va ser una gran sorpresa perqué
d'entrada ja ens va fer /legir els
grans teoritzadors de la universi-
tat: Herder, Humbdolt, She/ling,
els creadors de la universitat
moderna.

- A més d'estudiar et malgua-
nyes la vida d'alguna manera

Vaig cornencar a fer algunes
traduccions; la primera traducció
va ser un text de Marcuse, escrit
en els anys trenta, quan era a
Frankfurt, abans d'exiliar-se. Una
part es publica en una revista que
dirigia l'Antoni Pous a Igualada.

Després va sortir a Edicions 62.
Tambe hi vaig cornencar de traduir
Kafka, la Carta al pare. Peró
sobretot hi vaig estudiar filosofia i
literatura. Vaig abandonar la meya
primera incursió en el món de
I'erudició, que era el deis estudis
biblics que havia fet a Roma. De
tornada a Vic, aixó ho vaig liquidar
traduint per a la Fundació Biblica
Catalana, creada per Cambó, dos
/libres de I'antic testament, L 'Ecle-
siestés i Els Proverbis, i un del nou
testament, el Quart Evangeli. Vaig
poder triar aquests /libres, que
eren els que m'interessaven més i
vaig fruir molt en la traducció,
sobretot en L'Eclesiestés, un llibre,
diguem, filosófic, d'un cert escep-
ticisme, d'una gran maduresa in-
tel-lectual, escrit uns quants se-
gles abans de Crist. I el Quart
Evangeli era el preferit del teóleg
existencialista Bultmann, que lla-
vors tenia un gran predicament, i
que sostenia que la figura de
Jesús de L'Evangeli de Joan és la
figura d'un mestre gnóstic preo-
cupat pel coneixement de la veri-
tat, un coneixement que dóna
accés a la salvació.

- Qué és el que t'atrau de la
cultura alemanya contemporá-
nia?

La cultura alemanya contem-
poránia té dos traumes: d'una
banda, el nazisme i la guerra;
I'altre és la divisió en dos estats.
Aixó produeix el que, amb un titol
de Freud, se'n podria dir «el
malestar de la cultura alernanya».
És una cultura que, a una banda i
a I'altra de les fronteres d'estat,
es conserva molt arrelada al seu
passat, tan ric, de pensament
filosófic, pero no solament de
pensament sinó també d'art, mú-
sica, pintura... Alemanya és al
centre d'Europa i, per tant, rep
influéncies d'un cantó i de i'altre,
de tota mena. El que m'atrau del
món qermanic és I'esqueixament
rornántic. M'hauria interessat
igualment endinsar-me en el món
anglosaxó peró no vaig tenir-ne
ocasió. Tinc preferéncies per al-
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guns autors, pels rornantics: ara
mateix tradueixo algunes coses
de Schlegel.

- Actualment, encara hi man-
tens un contacte constant?

Hi vaig sovint, hi tinc amics, hi
mantinc relacions, lIegeixo, no
solament Ilibres sino premsa i
segueixo el moviment intellectual
deis alemanys. Quan I'any 1968
en vaig tornar, vaig intentar d'ins-
tal-lar-me com a intel-lectual lliure:
era la meva il-lustó peró no va ser
possible. Va ser I'época en qué
vaig enllestir algunes traduccions
d'aquestes, peró eren traduccions
que en aquell temps no tenien a
penes compensació económica,
pagaven el paper i poca cosa més.
Aleshores vaig agafar unes clas-
ses de 2n. ensenyament al col-leqi
de Sant Miquel.

- El 1970 et nomenen director
del coHegi de Sant Miquel i, al
cap de set anys, et destitueixen.lIiI Com va ser tot aixó?

Potser va ser un error nome-
nar-me director, o potser I'error va
ser meu d'acceptar-ho. Vist a
distancia penso que de tota ma-
nera, d'aquest error en va sortir
I'encert de crear I'Escola Univer-
sitaria de Mestres Balmes.

Foren uns anys dificils. Jo,
temperamentalment, no tinc con-
dicions per tractar amb adoles-
cents. Em sentia incapac i irnpo-
tent d'aiudar-los. Potser era per la
meva adolescéncia que em sem-
blava que ningú m'havia pogut
ajudar o bé per influéncies litera-
ries, de lIibres que hem lIegit tots i
que hem vist com I'adolescéncia
no es deixa tractar, no es deixa
ajudar. Després hi havia el tracte
amb els pares, molt pesat en una
escola privada. Hi havia els condi-
cionaments politics de l'epoca:
I'any 70 érem en pie franquisme i
encara hi havia duresa. A la
primera manifestació antifran-
quista d'aqui, que va ser en
ocasió deis processos de Burgos,
varen detenir un professor de

I'escola, en Pep Vernis, i, és ciar,
la m'hi varen implicar a mi i al
col-leqi de Sant Miquel. Posterior-
ment, a l'Assemblea de Catalunya
varen detenir en Segimon Serra-
lIonga. Els franquistes d'aqui ens
assenyalaven. La jerarquia ecle-
siastica va passar de la plena
confianca a la reticéncia fins al
total desacord. Tot aixó creava,
dones, un clima molt tenso Si faig
balanc del meu pas per Sant
Miquel, hi veig tres coses positi-
ves: hi vaig introduir un aire més
professional, perqué la situació
laboral i académica de molts pro-
fessors estava malament. Hi vaig
introduir I'ensenyament del cata-
la, i en la mesura que era possible,
I'ensenyament en catalá. La ter-
cera va ser I'expansió del col-leqi
al Seminari, que en aquells rno-
ments era buit i que va represen-
tar no solament una solució per al
mateix col-leqi, sinó també per al
Seminari.

El proiecte, en néixer l'Escola
Universitaria, era que es conti-
nués ocupant el Seminari amb
alumnes de Sant Miquel i que
I'edifici de Sant Miquel quedés
per a Escola Universitaria. En un
primer moment va ser acceptat,
peró va ser tallat en seco Alesho-
res vaig fer-me destituir simple-
ment per significar que estava en
desacord amb la nova trajectória
que prendria I'escola. Jo n'estava
cansat, i si no m'haguessin desti-
tuit, hauria plegat.

L'Escola &almea ahir i avui

- Explica'ns el naixement del
projecte de l'Escola Balmes

En realitat, la idea que tenia jo
era de recuperar estudis universi-
taris a Vic. L'única escletxa ober-
ta que hi havia era la d'una Escola
Universitaria de Mestres, i va ser
per aqui on varem dirigir els
estorcos. Com que' aqui havia
existit una escola de Magisteri
(escola de I'església que havia
acabat I'any 70), les autoritats
académiques no s'hi varen oposar

i varern iniciar I'expedient, que va
durar cinc anys. Érem un nucli de
professors de Sant Miquel i el Dr.
Reguant, de la Universitat de
Barcelona. En un primer moment
hi havia hagut el director de
I'escola antiga, el doctor Camil
Riera, i alguns pares d'alumnes
vinculats amb el patronat de Sant
Miquel. Peró en general hi havia
molt escepticisme. Recordo que
un prohom va dir la frase "Que
vestiríem un sant peró en deixa-
riem desvestit un altre». L'escola,
a la fi, ja mort en Franco, va ser
autoritzada, a la primavera de
1977, i aquell mateix any va
cornencar el primer curs 77-78.

- L'Escola ha complert 10 anys.
Els mateixos que tu com a direc-
tor executiu. Un primer balanc
rápid,

Ha significat, en primer lIoc, la
primera recuperació d'estudis
universitaris a Vic, suprimits amb
el decret de Nova Planta. I encara
que durant el segle XIX el Semina-
ri havia fet una supléncia d'estu-
dis superiors, en realitat no hi
havien tornat fins I'any 77. En
segon lIoc, va representar acostar
la Universitat a gent jove que veia
en els estudis de Magisteri el seu
futur professional. No solament
els estudiants sinó també profes-
sors d'aqui que s'anaven incorpo-
rant a I'escola i que alguns d'ells
tenien experiéncies en altres es-
coles de mestres peró la rnajoria
no. En tercer lIoc, la creació d'un
centre universitari amb proiecció
nacional, peró situat en un territori
d'una certa personalitat com és
Osona, amb el Ripollés, el Ber-
gueda ... Si comparo el moment del
77 amb el 87 hi veig aquest canvi.
En aquests moments hi ha molta
més quietud: mes acceptació de
la situació, potser en aquells mo-
ments la situació politica també
generava més expectatives i, per
tánt, més inquietuds, es volia
reformar I'escola, s'esperava l'au-
tonomia i les institucions autonó-
miques que representarien, no
una revolució, peró si una renova-
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ció profunda de tot el sistema
educatiu del pais. En aquesta
renovació, les escoles de mestres
havien de ser una peca essencial,
havien de ser el motor. Recordo
que en aquells moments I'escola
de mestres de Sant Cugat estava
també en plena eufória i nosaltres
ens la mirávem amb molta atenció.
Va ser molt important el fet que
alguns professors de Sant Cugat
vinguessin a l'Escola Universitária
-Balmes», com en Josep Tió,
l'Assumpta Fargas.

- En aquest període 77-87, des-
tacaries algun canvi a I'escola?

Si, hi ha hagut un canvi en
I'alumnat i un canvi en el profes-
sorat. En I'alumnat, perqué les
primeres promocions formaven
part d'una generació encara so-
traguejada per tota I'agonia del
franquisme i I'heréncia del maig
del 68; a partir del 80-81 va entrar
una nova generació d'estudiants
més conformistes, més formalis-
tes, més interessats pel seu curri-
culum personal, més individualis-
tes, sense neguits salvadors i
reformadors. Actualment encara
estem en aquesta fase, peró hi ha
alguns signes que indiquen de
donem el tomb. Els canvis, diguem
generacionals, no són tan fre-
qüents, sino que per inércia arros-
seguen uns quants anys.

- I en el professorat?

Hi ha un professorat molt més
professionalitzat; en els primers
anys, per la torea de les coses hi
predominava el voluntarisme, I'a-
materisme i I'experimentalisme.
En aquests moments s'han solidi-
ficat les coses i, d'altra banda,
com que en la reforma de plans
d'estudis hem topat amb tants
inconvenients, amb tantes pro-
postes i totes han acabat en res,
hi ha com un cert replegament. El
professorat no es aventurer com
era en aquells moments, hi ha un
cert escepticisme. Naturalment, hi
ha la dialéctica estudiant-
professor; si I'estudiant es d'una

Edlflcl de Sant Mlquel on ru havia I Escala Universitaria.

manera el professor també i a
I'inrevés.

- En aquests anys, record es al-
gun moment difícil i dur?

El moment més dur va ser I'any
84 quan se'ns va comunicar, el
mes d'abril, que a I'octubre l'Es-
cola Universitária no podia conti-
nuar a I'edifici de Sant Miquel. Hi
va haver tensió amb les autoritats,
amb el col-leqi de Sant Miquel,
entre els professors... hi havia
professors que eren del col-leqi i
simultániament eren professors
de l'Escola. Després es va resol-
dre molt positivament, ja que es va
fer el salt a I'actual edifici de
l'Escola. Peró en aquells moments
em vaig adonar que ningú, fora de
nosaltres mateixos, donava cap
mena d'irnportáncia ni cap mena
de valor al que haviem estat fent
fins Ilavors a l'Escola. Perqué si
costava tan poc d'esborrar-Ia o de
posar-la en perill de desaparéixer
volia dir que l'Escola no havia
representat cap mena d'aportació
en la mentalitat deis politics i de
les force s vives, perqué no va
sortir ningú a defensar que alió no
es podia fer d'aquella manera. No
era solament el fet, sinó el proce-

diment. Era com esclafar una
formiga que et passa pel davant i
que et sembla que et fa nosa.

- Una vivencia positiva, espe-
cialment emotiva?

Va ser en el moment en qué la
primera promoció va venir a reco-
lIir el titol oficial de mestre. Várem
fer una estadistica i resultava que
el 90% d'aquella promoció estava
ja treballant a I'escola. Aixó repre-
sentava per a tothom una satis-
facció, ja que una de les coses
que se'ns havia dit sovint era per
que servia aquella escola; lIavors,
dones, en aquells moments eren
mes d'un centenar de mestres
que s'incorporaven al sistema
educatiu d'aquell moment. Aixó
per a nosaltres va ser una satis-
facció molt forta.

- Els alumnes es queixen sovint
que I'ensenyament es caro Per
que aixó?

Objectivament és aixi, es car i
io no hi veig solució almenys
immediata. Abans em semblava
que si, que aixó tindria solució, o
be per la integració de l'Escola a
la Universitat, total o parcial, la
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qual cosa representaria que la
Universitat assumis els costos de
professorat, o bé per la via de
subvenció. Si l'Escola de mestres
de Vic está complint una funció en
el sistema educatiu de Catalunya,
no es just que estigui abandonada
económicament a les seves pro-
pies forces. Ho sentim com una
injusticia. I tinguem en compte
que no solament l'Escola no está
subvencionada, sino que ha de
pagar encara uns diners, una
mena de tribut a la Universitat.

- Dius que no hi veus cap mena
de solució?

Cal tenir en compte que podria
ser més barat, aixó si, peró renun-
ciant a una infrastructura que ia
tenim i que ens sembla indispen-
sable. Per exemple I'organització
que tenim per departaments, la
dedicació del professorat, la ratio
alumne-professor, el sistema de
material fungible que també paga
I'escola. Si tot aixó es reduis,PJr.t. podriem fer un ensenyament més

~ barat. No hi ha cap altra Escola
-cosa que ja hem estudiat- de
mestres a Catalunya que disposi
de la infrastructura de qué dispo-
sen aqui els estudiants i els
professors. Infrastructura admi-

Secretaria de I'Escola.

nistrativa de secretaria, de biblio-
teca, de serveis. És ciar, es una
Escola petita que podria funcionar
amb el doble d'estudiants que té.
Jo no hi veig solució perqué no
podem fer un ensenyament més
barat, i mentre no tinguem una
aportació de diner públic, han de
continuar pagant els estudiants.
Ens aconsolem dient: els estu-
diants si no estudien aqui, hauran
d'anar a estudiar a Barcelona i els
sortirá tant o més car. Peró aixó ia
sabem que no ens ha de satisfer.
Intentem crear un fons de beques
i potser per aquesta via puguem
pal-liar aixó. Ha cornencat l'Ajun-
tament de Vic donant tres milions
de pessetes per beques per al
curs vinent i ha continuat el de
Manlleu amb mig milió; si aixó fos
un exemple seguit per altres Ajun-
taments de la comarca, que també
tenen estudiants aqui, i per altres
Institucions, aixó constitufria una
via. A Anglaterra hi ha escoles de
mestres on no es poden matricu-
lar els estudiants si préviament no
tenen una beca; també paguen,
peró primerament han de tenir una
beca i sense beca no s'hi pot
estudiar. Aquesta beca, doncs, la
dóna l'Estat o la dóna el municipi,
el comtat o una institució cultural.
Ara, nosaltres aqui a Vic estem

condemnats a aixó. O'una banda,
la universitat pública aqui no hi vol
arribar o no hi pot arribar, de
I'altra, les autoritats académiques
i, fins i tot, les autoritats de
I'administració de la Generalitat
ens estimulen a continuar aques-
ta via que hem iniciat, a la qual
nosaltres ens hem trobat abocats
per torea: peró hi ha aquesta
contradicció: ens estimulen a con-
tinuar peró, al mateix temps, no
tenen capacitat -diuen- per aju-
dar económicament a tirar enda-
vant aquest projecte d'estudis
universitaris ni ben bé privats ni
ben bé públics segons la dicoto-
mia habitual. Pensa que I'editorial
EUMO ha ccnstituit fins ara el
suport financer de les inversions
de l'Escola.

- Una altra de les critiques de
I'alumnat fa referencia a la con-
tradicció entre el predicament
teóric de l'Escola Activa per part
deis professors i I'ús de procedi-
ments tradicionals a I'hora de fer
les classes, avaluar, organitzar el
pla d'estudis, els horaris... Et
sembla una critica justa?

Si, em sembla justa en la
mesura que ens estimula a nosal-
tres a revisar els nostres meto-
des. El que hi voldria afegir es que
els estudiants es troben en nivell
universitari, i el nivell univer.sitari
en qué estan té unes altres exi-
géncies. Nosaltres no pode m fer
una escola de mestres simulant
una escola de nens, perqué aixó
no passa per aqui. L'exigéncia
d'un estudiant universitari passa
per uns altres camins. Segura-
ment que tenen raó i es podrien
canviar algunes coses, peró en
realitat, tal com está muntat el
sistema, els exámens, els treballs,
algunes classes magistrals ... for-
men part del sistema, i no són
essencialment uns mitjans do-
lents, sino que tenen un cantó bo i
un cantó dolent. Jo també faré una
critica deis estudiants, en termes
generals, i és que volen fer massa
coses alhora. Volen estudiar una
carrera, en teoria i·en la práctica,
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molts volen treballar; ja se que
alguns ho han de fer perque s'han
de guanyar la vida, peró n'hi ha
d'altres que no, i a mes a mes
tambe volen viure, hi tenen tot el
dret, volen fer vacances i caps de
setmana... Peró em sembla que
s'ha de conjuminar mes aixó,
donant preferencia a I'ocupació
primera d'un estudiant que es
estudiar i dedicar-se als estudis
que ha ernprés. I ha d'estudiar tot
l'any, i fer lectures, contactes,
visites d'estudi, cultural s, de cine-
ma, lectura de diaris, revistes,
exposicions ... tot aixó forma part
de la vida de I'estudiant.

- És complicat el tema de I'ava-
luació?

El tema de l'avaluació es corn-
plicadissim. Es va passar una
epoca en que pel sol fet d'estar
matriculat la gent es considerava
amb el dret d'aprovar. I molts
professors varen claudicar. Un
deis deures primers deis profes-
sors es avaluar i avaluar es un
acte discriminatiu, forma part, una
mica, de la feina del jutge. El com
segurament es revisable, pero en
moltes materies no s'ha trobat, ni
aqui ni a fora, ni en aquest segle ni
en el segle passat, cap altre
sistema que I'examen.

- Dibuixa amb una pinzellada la
teva Escola de Mestres utópica o
ideal.

En primer lIoc seria una escola
que tinqués uns estudis de quatre
cursos O potser cinc. Una escola
lIigada amb la practica docent en
periodes alternatius de practica i
de revisió i estudi a I'escola. Hi
hauria una part d'estudi del que
es la pedagogia, del que son les
didáctiques, del que es la psicolo-
gia, del que es el món de I'educa-
ció. Es tracta d'un coneixement
indispensable per a un professio-
nal de I'ensenyament. Hi hauria
tarnbé una part molt important de
contacte directe amb el rnón de
I'escola.

Una escola de mestres per a
mi ideal no pot tenir gaire mes de
500 estudiants. Ha d'estar vincu-
lada amb un territori escolar, no
perque es crern endoqárnies -
perque una escola ha de formar
no solament mestres per al propi
pais, o encara menys per a la
propia comarca, sino que ha de
formar mestres tan universals i
polivalents com sigui possible-,
sinó cerqué mentre estan apre-
nent, mentre aquests mestres es-
tan en periode d'aprenentatge, si
que es indispensable que estiguin
molt en contacte amb la realitat
escolar. I aixó nornés es possible
fent escoles petites i radicades en
un medi abastable, que els pro-
fessors de I'escola el coneguin, hi
estiguin vinculats i que els estu-
diants puguin aprofitar aquesta
permeabilitat.

Idees i sentiments

- Somnies sovint, despert? Et
consideres una persona idealis-
ta?

Sóc una persona somniadora
peró a vegades tímida, perque no
goso manifestar els meus somnis;
sovint per excessiva autocrítica
renuncio als somnis i em quedo
amb el somnieig; lIavors caic en el
pragmatisme. Hi ha moltes qües-
tions que penso que s'han de
prendre com la pluja; si plou, no
en traiem res de protestar, val
mes estendre el paraigua i aguan-
tar-ho.

- La vida t'ha ensenyat bastant a
adaptar-te a les ctrcumstáncies
de la realitat.

Si. Penso que mantinc el meu
orgull, el meu món d'idees, el meu
reducte inconformista, pero en
l'actualitat quan veig que hi ha
coses, hi ha persones i projectes
que depenen de mi, aleshores sóc
molt mes modest en les meves
exíqencies.

- No t'agrada gaire definir-te
ideológicament. Ets un artista del
consens; sempre que pots evites
I'enfrontament i tractes que
abans es defineixin els altres ...

Sí, deu ser per temperament,
no sóc exteriorment combatiu,
igual que no m'agrada gaire la
polémica exterior.

- Ha estat sempre aixi?

Si. Una de les coses que
sempre m'ha molestat es que la
gent aixequi la veu i en la
polémica es quan es produeix
mes I'aixecament de veu, es a dir,
I'apassionament que fa que lIa-
vors les raons i els arguments
quedin postergats, quedin en se-
gon terme. El que no renuncio mai
es a demostrar o intentar de
demostrar, o fins i tot a convencer,
si estic lo mateix molt convencut.
Potser espero un altre moment, o
potser faig un revolt, peró no hi
renuncio. Dono voltes a les coses.
A vegades em passa que una
cosa que jo tinc molt assolida,
lIavors resulta que per un incon-
venient x no es pot realitzar, i s'hi
ha de renunciar.

- On et situes politicament?

Politicament em situo a I'es-
querra, peró una esquerra que no
existeix, a la meya mesura; sóc
molt indisciplinat per militar en
una formació politica.

- Existia abans aquesta esquer-
ra?

No, no ha existit mai. Per a mi
es una esquerra nacionalista,
peró no veig que hagi ... El meu vot
sempre ha estat el mateix , molt
ciar, peró no ha quallat aqui a
Catalunya; penso que un dia ho
fará, penso que la tendencia de
vegades latent, peró de vegades
patent, es cap a formes mes
justes d'organitzar la societat i no
estic d'acord en com está orga-
nitzada actualment; continua ha-
vent-hi rics molt rics i pobres molt
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m pobres i amb aixó no hi puc estar
d'acord.

- Estas d'acord amb la política
que es fa avui aquí?

No, gens. Ni básicament ni per
procediments. La política que es
fa aqui potser és I'única que es
pot fer i sempre han dit que la
politica era l'art del possible. Peró
em sembla que també ha faltat
coratge en els liders i, és ciar, en
els seguidors deis liders potser
se'ls ha tractat amb excessiva
burocrácia.

- Alguna vegada t'han proposat
ser alcalde? Ho acceptaries?

No, no m'ho han proposat mai
ni tampoc ho acceptaria. Per les
raons anteriors i perqué la politica
local té poc interés. No sóc un
home de lIuita politica quotidiana,
com el que representa un carrec
d'alcalde. Que pot ser molt enri-
quidor, pero es necessita un tem-

perament politic adequat. Sempre
m'ha semblat, d'altra banda, que
en emprendre I'aventura deis es-
tudis universitaris era indispensa-
ble manten ir-me al marge de la
política municipal i fins i tot de la
politica militant en un partit.

- Parla deis teus vicis, passions,
obsessions, neguits quotidians ...

Els meus vicis són ..., el meu
vici principal potser és I'excessiva
curiositat, curiositat intel-lectual i
també curiositat de persones.
Aixó em porta a una certa disper-
sió. M'agrada cornencar coses, i
em costa continuar-les, i em costa
acabar-les. El vici o passió, se-
gons com es digui, es escriure.
Peró en realitat, tampoc duc a
terme obra extensa o obra siste-
mática, sino que em quedo amb
petites coses. Em falta constan-
cia, poténcia, fins i tot penso que
és una qüestió de resistencia
fisica. Quan escric rn'ho passo
molt bé una estona i, després, em
canso. Aleshores, dones, és un

turment manten ir-me quiet davant
de la máquina d'escriure i em
poso a fumar excessivament fins
que arriba un moment que el cap
se m'enterboleix i ho abandono.

- Algun hobby al temps lliure, a
part de lIegir, escriure, a part deis
literaris estrictes?

Caminar. M'agrada molt també
el teatre i el cinema, pero pura-
ment com a espectador. Al teatre
gairebé mai no m'hi avorreixo,
encara que sigui un teatre que
potser no m'agrada o no hi estic
d'acord, pero no m'hi avorreixo
mai. En cinema, quan he triat una
pellicula, rarament no I'aguanto.
M'agrada el lIenguatge cinemato-
gráfico

- I caminar, quina és I'última
caminada lIarga que has fet?

L'última caminada lIarga que
he fet es Sant Marti del Canigó.
Potser és poc lIarga, és mitjana.

- Vic-Osona; Barcelona; l'Em-
pordá, Qué representa cadascun
d'aquests indrets del teu triangle
residencial?

Són tres punts on, en tots tres,
m'hi trobo molt bé, cadascun amb
activitats diferents. A Vic hi ha la
meya feina i la meya proiecció
professional, compartida amb
Barcelona. A Barcelona no sola-
ment hi tinc la familia, sinó que a
Barcelona també m'hi estic pero
mantenint contactes, treballant-
hi, d'alguna manera, ja sigui per a
l'Editorial, ja sigui per a l'Escola;
mantinc contactes amb la Univer-
sitat, amb les autoritats, amb
escriptors, amb editors. 1, final-
ment, I'Empordá és com a segona
residéncia per passar-hi dies de
calma. Idealment, desitjaria que a
l'Empordá hi pugués passar més
temps, pero en realitat deu ser
que no ho vull, tampoc, perqué
moltes vegades ho podria fer. Ara,
aixó de manten ir un peu a Vic i un
peu a Barcelona, em permet de
sentir-me molt bé a Catalunya. No
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he sentit mai, en cap moment,
aquesta mena de tensió que ara
sembla que s'hagi produ'it entre
aixó que en diuen Barcelona i
comarques; per a mi la meya
ciutat de sempre, ja des de petit,
ha estat Barcelona, no solament
com a capital de Catalunya, sinó
la meya ciutat; i sempre m'hi he
trobat molt bé. Jo vaig descobrir la
gran ciutat a Roma, peró Barcelo-
na per a mi també és un lIoc de
vida magnific i maquissim. Si
m'hagués d'estar a Barcelona
sempre, tampoc no tindria cap
problema. Perqué sempre m'ha
semblat que aixó era secundari, i
si la meya feina és a Vic es perqué
penso que a Vic s'havia de fer
aixó; peró si les coses haguessin
anat per un altre cantó m'hagués
posat a treballar on foso

Más enUade "escota o.a gesta-
ció d'una empresa comarcal,

universitaria i cultural

- El teu paper de director exe-
cutiu de l'Escola et va estret, i
també la idea d'Escola de Mes-
tres on solament s'ensenya i
s'aprén, Així, l'Escola Universita-
ria «Balrnes», al lIarg deis anys,
ha esdevingut alguna cosa més
que una escola ...

Si, [a he dit que l'Escola de
Mestres va néixer perqué era
I'única escletxa de recuperació
deis estudis universitaris a Vic.
Entre els meus somnis hi ha Vic
amb una petita universitat. Si deu
anys enrere érem dues o tres
persones els únics que pensávem
en una Escola de mestres, en
aquests moments potser també
som dos o tres que hi pensem. Em
sembla, pero, que no és un somni
purament utópic pensar que, d'a-
quí a deu anys més, a Vic hi pot
haver una petita universitat. Petita
en el sentit de nombre de carreres
i en el sentit de pocs estudiants.
Per tant, dones, l'Escola de mes-
tres ha tingut una projecció més
enllá de si mateixa, que Ii ha
donat, d'una banda, l'Editorial i, de
I'altra, les activitats que ha orga-

nitzat. Penso, peró, que aixó no és
res que hagi de ser extraordinari;
aixó és el que hauria de ser,
qualsevol centre universitari, a
Vic, a Barcelona o allá on foso Si
ens omplim la boca de dir que la
universitat s'ha d'acostar a la
societat, i que entre universitat i
societat no hi pot haver les barre-
res que hi ha, hem d'arribar a la
conclusió que la universitat ha de
ser un factor dinamitzador de la
vida cultural i social. Jo penso que
en aquest país encara hi ha molt a
ter en el sentit de preguntar-se
quina és la funció que ha de tenir
la universitat, de cara a fora. De
cara a dins deu ser més fácil de
definir, peró de cara a fora penso
que no s'han explotat prou les
possibilitats.

- Possiblement, per les iniciati-
ves que desplega i la gent que
mobilitza, l'Escola sigui la prime-
ra empresa cultural de la comar-
ca.

Si, probablement, és ciar, aqui
som uns setanta treballadors. En-
tre la gent que treballa a l'Escola,
a l'Editorial, als áudlo-visuals.
Aixó porta un volum de moviment i
d'activitat considerable. Com a
empresa ens hi hem trobat obli-
gats. Jo no sé si com a empresa
funcionem bé, segurament que és
una empresa molt poc ortodoxa,
podria funcionar més bé, en I'as-
pecte empresarial, en I'aspecte
gerencial. Peró pel fet de ser una
empresa «sui generis» no té com
a finalitat el lucre o el benefici;
aixó fa que també els objectius
sigui n uns altres i els procedí-
ments també.

Tornant a la universitat, jo
insistiria que la universitat s'ha de
fragmentar en centres a la mesura
humana, dirigibles i controlables.
Quan pensem en un col-lectiu de
80.000 estudiants, com és el de la
Universitat de Barcelona, i no sé
quants milers de professors, a mi
em sembla que ni el millor equip
rectoral del món pot ser capac de
treballar d'una manera, diriem,
normal. Sí, estem molt lIuny deis

models anglesos o deis models
alemanys, peró hi ha els models
italians que potser ens són més
próxims i que van cap aquí: ciutats
petites i ciutats mitjanes que te-
nen universitat; algunes carreres,
no totes, pero algunes. En
aquests moments, per a mi la
quantitat és enemiga de la qualitat
de I'ensenyament. La universitat,
les universitats que coneixem,
són com una mena de monstre
que vol acollir totes les carreres,
tots els centres, tots els estudis
que es van creant; tots van con-
fluint cap a aquest mateix orga-
nisme, que queda completament
desbordat. Fins i tot en el moment
que s'han pogut crear centres
universitaris, integrats a la univer-
sitat, com són Tarragona, Lleida o
Girona, encara s'ha seguit aquest
model; són, en realitat, sucursals i
delegacions de les universitats de
Barcelona. No tenen, pero, I'auto-
nomia propia que els pertocaria.
Caldria parlar de la Universitat de
Girona i la Universitat de Tarrago-
na i fer d'aquest conjunt la Univer-
sitat de Catalunya. Pero el que no
pot ser és que es vagin acumu-
lant, es vagin engruixint aquestes
macrouniversitats de Barcelona.
De fet, aixó coincideix amb tota la
tendéncia económica i demográfi-
ca, és a dir, som un país, en
aquest sentit, monstruos un gran
cap i un cos petit. El gran cap és
una macrocefália aberrant.

- M'imagino que, per sobre de
tot, estimes I'EUMO com un deis
teus fills primogénits. Títols en
catalá, I I'aventura de la TV
comarcal? Com ha estat aquesta
experiencia pilot? Continuara?

El balanc és positiu. Potser per
a d'altra gent que hi ha participat
no ho és tant, de positiu.

- Positiu per a qui o per qué?

Positiu per la gent que des de
I'Escola hi ha participat i positiu
també per I'audiéncia que ha
tingut. De fet, totes les experién-
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cies que s'havien fet fins ara de
televisió a Osona eren encara
molt modestes; la nostra expe-
riencia ha aixecat el sostre torea
mes amunt; d'aqui en endavant, si

__ algú vol fer televisió ho haurá dea!iII fer millor del que hem fet, i aixó [a
ens sembla positiu.

- I la contínuftat. Com veus la
seva continu'itat lligada a una
Escola Universitaria?

La continultat, la veuria per
una Illcéncia de cadena municipal,
amb concessió a una institució
com pot ser l'Escola Universitaria,
si es que l'Escola Universitaria es
I'organisme adequat. Ara, no sola-
ment l'Escola Universitaria, lo
penso que hi hauria d'haver gent
del món de la informació, indis-
pensablement. A una Fundac!ó
Universitaria potser no Ii pertoca
de pie; peró, per aquestes qües-
tions de suplencia que oelem,
potser aqui a Vic pot ser una
institució adequada.

- No hi ha el risc que aquesta
amplitud i diversitat d'ofertes cul-
turals pugui desdibuixar una mica
la funció originaria d'atenció pe-
dagógica a la formació inicial
deis alumnes...? No penses que

se'n detecten ja alguns símpto-
mes?

Segurament que hi ha aquest
perill. Es tracta d'observar amb
rigor i disciplina la divisió del
treball. Si aquí hi ha uns profes-
sors que es poden dedicar a aixó,
que s'hi dediquin i ja esta.

- Moltes vegades, potser, hi ha
massa exigencia deis professors,
en diversificar les seves tasques.

Sí, certament. Peró jo em vaíg
convencent que I'hegemonia de la
cultura de la imatge obliga que la
gent de I'ensenyament o la gent
preocupada per la cultura entrem
en la cultura de la imatge. I
entrar-hi ho dic en el mateix sentit
d'entrar en el món deis lIibres.
Sempre la universitat, totes les
universitats, consumeixen llibres,
peró, es ciar, una altra cosa es
entrar en la producció de lIibres,
que es el que hem fet amb EUMO,
i amb aixó exactament igual. No
n'hi ha prou de consumir imatges,
sinó que em penso que els intel-
lectuals tarnbé hem d'entrar al
món de la producció de la imatge.
Aixó obre unes perspectives d'un
gran abast per al futur de I'ense-
nyament. La disminució de la

lectura, la veiem en els estu-
diants; no solament hi ha el bom-
bardeig informatiu de la imatge,
sinó que hi ha, tarnbé, una mena
de suplantació de la cultura escri-
ta per la cultura de la imatge. I
aixó afecta directament els pro-
cessos cognitius i els processos
d'aprenentatge. Els processos
cognitius deis infants han de can-
viar a partir deis infants televisius.
I penso que comencem a notar en
els joves estudiants universitaris
també un canvi de processos
d'aprenentatge.

- Com s'articula aquesta qües-
tió de la imatge dins el currículum
del pla d'estudis? Perque aquest
és el repte.

Sí, peró no en tant que assig-
natura, sinó en tant que vehicle
d'aprenentatge per a totes les
assignatures. Vídeo didáctic, uti-
litzarem el vídeo a classe ... Peró
no es tracta d'aixó, sinó de pensar
amb imatge. És el que passa als
escriptors en aquests moments.
Els escriptors estan agafant tec-
niques narratives que prenen deis
video-clips, del lIenguatge cine-
rnatoqráfic, del lIenguatge televi-
siu. I aixó en I'aprenentatge penso
que porta a canvis profunds. No-
saltres estem habituats a dir:
«Feu una redacció». Ara haurem
de dir: «Feu un reportatge de
video i comenceu pel guió», el
món de la imatge ens envaeix. Ho
constato ja mirant redaCcions
d'estudiants de 2n. curs d'aqui
I'escola.

No ens hi pode m girar d'es-
quena. I penso que si tenim I'opor-
tunitat d'entrar-hi, no I'hem de
deixar passar. És que la Fundació
Universitaria Balmes ha de fer
televisió? No!, Per que?És que la
Fundació Universitaria Balmes pot
promoure que hi hagi professors
que experimentin, que mirin de fer
avancar I'experimentació en
aquest terreny? Aixó penso que
si. Si en tenim els mitjans. Si
tardem gaire ja sera impossible.
La tecnologia es va sofisticant
tant, que no estará a I'abast de
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ningú com nosaltres; i si en
aquest moment hi ha parts d'a-
questa tecnologia que estan al
nostre abast, em penso que ho
hem d'explotar al máximo

- No acceptaries ser alcalde de
Vic, pero sí rector del Patronat
Universitari, del «campus de Mi-
ramarges». Parla'ns de com sera
el futur immediat, amb la incorpo-
ració deis Estudis Empresarials,
l'Escola d'lnfermeria ...

Cal que sigui un petit centre
universitari, amb uns estudis mini-
mament diversificats. Penso que
en els propers anys, I'any vinent
cornencará Empresarials, possi-
blement I'any 90, hi poden haver
dues o tres carreres més. Es
tractaria d'una oferta de sis o set
o vuit carreres, coordinades per la

Fundació Universitária. D'aixó, és
ciar, no se'n pot dir Universitat,
pero el nom no fa la cosa. A
Girona han recuperat el nom antic
d'Estudi General.

- La utopia final...

La meva utopia final és una
petita universitat. No pas segons
el model que tenim actualment,
sinó segons un model nou.

Ja estic d'acord que hi hagi
aquesta unió entre privat i públic;
amb el que no estic d'acord és
que el sector públic xucli i se'n
dessinteressi.

La meva utopia final és que a
Catalunya hi hagi lIoc perqué una
ciutat petita o mitjana com Vic
tingui una petita universitat. Que
pot anar molt bé, no solament per
a la gent de la comarca, sinó per a

gent de fora que els interessi un
ámbit com aquest per estudiar.
S'ha d'introduir, també, a Catalu-
nya, el que es fa tant a les
universitats de fora; no hi ha cap
estudiant que faci tota la carrera a
la mateixa universitat, sinó que
fan cursos en universitats dife-
rents. I aixó que estudiants del
lIoc que sigui facin un curs a una
petita universitat els pot anar bé,
pot ser interessant. No solament
per a ells, sinó per a la mateixa
universitat. Que hi hagi tota
aquesta intercomunicació que
ens és indispensable en el món
actual. És a dir, una universitat de
Vic amb 3.000 o 4.000 estudiants,
una universitat ben dotada de
professorat, de biblioteques i,
d'altra banda, ben comunicada
també amb la resta de Catalunya.
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Quan li parlem del futur, es
mostra optimista. És cert que
malgrat que la rnajoria de nens [a
tenen I'ensenyament del catalá i
molts mestres ja estan reciclats,
la IIengua continua tenint una
pressió forta del castellá. Peró la
generalitzaci6 del plantejament
d'immersi6, que és el nom que es
dóna qua n la lIengua d'aprenen-
tatge és el catalá i la de casa el
castellá, és molt esperancador.
Els nens que fan tot I'aprenentat-
ge en cata la al final de la primera
etapa de Básica tenen un domini
de la lIengua molt superior als
que han acabat vuité de Básica i
només han fet la lIengua com a
assignatura; i és que en aquest
cas la lIengua dominant continua
essent el castellá, Aquest plante-
jament d'immersi6 és molt positiu
tot i que presenta perills evidents
si les escoles s'ho agafen a la
lIeugera o si els mestres no es
preparen, si no elaboren o escu-
lIen materials adequats, si no fan
un tractament específico Aíxó pota:'I provocar un problema en la me-i!I:I sura que es generalitzi. La qües-
ti6 és la següent: normalment, els
plantejaments experimentals,
com que s6n portats per gent
entusiasta, gent idealista, i en el

tat una lIengua que no és la que
has aprés a casa costa, de la
mateixa manera que costa d'es-
criure bé a la pissarra sense fer
faltes d'ortografia qua n n'has ha-
gut d'aprendre de gran i com has
pogut. Ha de passar temps, peró
ara estem en un bon momento I
aixó és important perqué aquesta
gent que han fet el plantejament
d'immersi6 han comencat la casa
pels fonaments, han hagut de
convéncer els pares i s'han hagut
de barallar amb els claustres de
mestres; i ho han fet amb ll-lusló i
a més, ho han fet sense recursos.
Aixó vol dir que aquests mestres
han tingut preocupaci6 pedagó-
gica i que, per tant, aquestes
escoles, al mate ix temps que
feien una renovació de planteja-
ment lingüístic també han hagut
de fer una renovaci6 pedagógica.
És molt important que aquests
dos aspectes, catalanitzaci6 i
renovaci6 pedagógica, hagin
anat junts. Més enllá d'aixó, si es
fa bé, no crec que I'escola hagi
de fer gaire res més per a la
catalanitzaci6 del país. La resta
ja depén d'altres institucions i de
nosaltres mateixos, de tots no-
saltres.

cas de la lIengua gent patriota,
solen tenir una altra dinámica, les
coses solen funcionar. Quan les
coses les fa gent que no és
idealista, ni entusiasta ni patrio-
ta, peró que si més no té un
plantejament professional, les
coses poden funcionar més o
menys bé; ara bé en la mesura
que la tasca I'hagi d'agafar gent
que no tingui plantejaments ideo-
lógics ni preparaci6 professional,
i si encara a més a més hi és
«antl», doncs la cosa pot ser
preocupant. Pero esperem que
aixó, que certament passa, sigui
en una mínima parto De tota
manera, és molt important el
plantejament d'immersi6 perqué
aleshores la lIengua és pertot
arreu, en totes les árees i espe-
cialitats. Els resultats de la im-
mersi6 han fet canviar moltes
conductes, moltes actituds; qua n
els mestres han vist que els nens
parlen torea bé el cata la, que els
nens han aprés de lIegir i d'es-
criure en cata la igual com ho
haurien fet en castellá, que han
aprés igualment bé a sumar i a
restar, aleshores aquests mes-
tres s'han tranqull-litzat. No obll-
dem que les coses no es fan en
quatre dies, i parlar amb segure-
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MANEL ANGLADA:
-Ets edificis industrials ofereixen una fabulosa coincidencia d'espais amb un centre docent».

Manel Anglada i Bayés, arqui-
tecte des de 1954, va ser I'encar-
regat de rehabilitar els edificis de
I'antiga fabrica Hivisa per a l'Es-
cola Universitaria Balmes. No era
la primera vegada que rehabilitava
edificis per a activitats escolars.
La tesi doctoral, de I'any 1960, la
va fer sobre una edificació experi-
mental escolar. A Vic mateix va fer
I'edifici de I'actual Académia Mau-
rici Isern i havia rehabilitat una
part del Seminari per al col-leqi de
Sant Miquel, quan n'era director

Ricard Torrents. Són obres seves
també I'escola Vilarnau de Sant
Sadurni d'Anoia i I'escola Monta-
gut de Vilafranca del Penedés. Té
altres obres a Vic, com l'arnpliació
de la Clinica «L'Alianca» i la casa
Puig-Porret i el Portal de Sant
Joan, al carrer Morgades. Amb
Ricard Torrents I'uneix una vella i
franca amistat que justament va
fer possible la destinació deis
edificis de la Hivisa per a l'Escola
Universitaria. Efectivament, el
tema de la futura ubicació de

I'Escola Universitaria, que ales-
hores era a I'edifici del col-leal de
Sant Miquel, va sortir un dia
mentre anávem a passeig. A mi
em va semblar que el lIoc ideal
era al sector de ponent després
de la via del tren on el pla general
d'ordenació preveu un passeig
voltat de zones verdes i equipa-
ments com si es tractés d'una
prolongació del carrer Verda-
guer.

Peró alió resultava utópic per-
qué I'Escola, [a plenament conso-
lidada el curs 1980-81, necessita-
va un nou ernplacament amb un
termini breu. Sí. Alió podia ser
molt bonic, peró resultava ímpos-
sible. En aquell temps jo esta va
confeccionant un pla parcial,
anomenat de «La Torre deis fra-
res", promogut per diversos par-
ticulars entre els quals hi havia
els propietaris de I'antiga fabrica
Hivisa. Com que la legislació
urbanística exigia una reserva de
terrenys per a ús públic i equipa-
ments, vaig veure ciar que l'anti-
ga Hivisa era el lIoc ideal. L'Esco-
la entrava de pie en els equipa-
ments públics. Podíem aprofitar,
dones, els avantatges que ens
conferia la legislació i una cons-
trucció magnífica que ja existia;
si més no, una bona capsa.
D'altra banda, l'Escola Universita-
ria té una projecció d'ámblt co-
marcal. La Hivisa és practica-
ment al costat de I'estació del
tren. Aquí mateix hi haurá la
futura estació d'autobusos. La
situació no podia ser millor: suñ-
cientment lIuny del centre urbá
com per haver-hi la tranqull-lltat
que requereixen les activitats
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docents, i al costat mate ix de les
estacions deis mitjans de trans-
port.

Calia I'aprovació de l'Ajunta-
ment i malgrat que aleshores
Manel Anglada era regidor, no era
tan senzill, cerque era a I'oposició
i no era convenient que la idea
sorgís de l'oposició. I fou el mateix
Ricard Torrents qui va trobar la
solució. Sense dir-me res, en va
parlar amb el delegat de cultura
del govern municipal, que era de
Convergencia Democrática. Des-
prés de visitar diversos lIocs de
la Ciutat, va deixar per al final
I'edifici de la Hivisa. Al regidor de
cultura li va caure bé i es va fer
seva la idea d'aprofitar I'immoble.

Aixó comportava descartar
I'habilitació de qualsevol edifici
histórico Aleshores es parlava de
I'edifici deis Germans Maristes
del carrer de Gurb. Feia poc que
s'havia inaugurat l'Escola d'Arts i
Oficis a I'antiga Casa de la Caritat
amb uns resultats excel-lents. Sóc
del parer que l'Escola d'Arts i

~. Oficis i el col-legi de Sant Tomas
IIA!I de Riudeperes per a deficients,

constitueixen unes veritables ex-
cepcions. La majoria d'edificis
histórics, especialment els con-
vents, resulten totalment ineptes
per a la rehabilitació per a esco-
les, museus, oficines administra-
.tives. Els edificis industrials ofe-
reixen una fabulosa coincidencia
d'espais amb un centre docent.
Aixó va quedar ciar en les instal-
lacions de la Hivisa.

Per la primavera de I'any 1984,
el col-Ieqi de Sant Miquel va
comunicar a l'Escola Universitaria
que havia de desallotjar els locals
que ocupava amb la máxima rapi-
desa. Com a solució, l'Ajuntament
proposava que ocupes els espais
cedits pel col-leqi del Pare Coll.
Peró l'Escola Universitária es
negá a canviar un lIoc provisional
per un altre de provisional, que
podia significar la seva desapari-
ció. I aleshores es va imposar
definitivament la solució de la
Hivisa. El director de l'Escola em
va presentar un estudi programa-
tic, elaborat pels professors, que

comprenia 12 aules d'extensió
variable, biblioteca, laboratoris,
departaments, sales de plásti-
ques o usos múltiples, secretaria,
direcció, administració i diverses
dependéncies de I'Editorial
EUMO. A I'edifici industrial de la
Hivisa, construñ els anys quaran-
ta i cinquanta, hi havia tres grups
diferenciats d'edificacions en el
conjunt: I'administració de la in-
dústria, el cos central que enca-
bia els espais principals de ma-
quinaria i fabricació i les ramifi-
cacions que corresponien al grup
de magatzems, acabats , amplia-
cions, etc. Aquesta organització
deis espais junt amb la tipologia
constructiva de I'edifici industrial
basada en suports de pilars i de
grans naus cobertes sobre enca-
vallades permetia una versatilitat
sense precedents. La part de la
indústria destinada a I'adminis-
tració es va rehabilitar per a la
secretaria, direcció i administra-
ció de l'Escola i prácticarnent no

va caldre cap modificació. La Nau
Central tenia dues plantes, una
gran capacitat de resistencia,
sostinguda només per pllars, sen-
se parets mestres i fou ideal per
distribuir lliurement els interiors
per a les dependéncies que se'm
demanaven en el projecte. Vaig
considerar que la funcionalitat
permetia una nova estética inte-
rior que proporcionés una mostra
cálida en els espais circulatoris.
La intercalació d'un pati interior
deixant I'estructura de [ásseres i
encavallades vistes sobre el pati
ha tingut un bon acolliment. Tam-
bé vaig procurar, estudiant-ho
amb molta atenció, que els es-
pais circulatoris no fossin única-
ment circulatoris, sinó que fossin
també lIocs d'espera o d'estada,
peró en un ambient cálld. Aixó es
va aconseguir amb la construcció
d'una nova escala central que
articula dos espais i separa el
vestíbul de la sala de contempla-
ció del patio Proporciona una
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riquesa visual que necessitava la
magnífica capsa que allotjava el
cos central. El tercer grup, el deis
magatzems, acabats, etc., anava
destinat a les ramificacions de
I'Escola Universitaria, com ara les
ampliacions i la instal-lacló de
noves escoles. Finalment vull re-
marcar que pel que fa a I'estética
deis exteriors no s'ha menys-
preat, ni de bon tros, la tecnolo-
gia utilitzada els anys quaranta.
S'han refet tacanes, peró sense
desfigurar el carácter de I'época i
es conserven les finestres de
I'antiga fabrica, la mateixa forma.

De tota manera, no deixa de
ser curiós que Vic, una ciutat que
en principi sembla posseir molts
edificis histórics, on predominen
les institucions eclesiástiques i
culturals i on la indústria no ocupa
pas un /loc de primer ordre, hagi
destinat justament un edifici in-
dustrial desafectat a aco/lir un
centre universitari. Ja he dit que
els edificis histórics no són ade-
quats per la senzilla raó que la
tipologia antiga d'estructura de
parets mestres i de cárreqa fa
inviable les dimensions adequa-
des que necessiten els espais
docents. L'esquema circulatori
deis edificis histórics no respon a
les exigéncies pedagógiques ac-
tuals. Així com altres aspectes
molt complexos, que seria lIarg
de comentar, com ara els grans
costos que comportaria la rehabi-
litació. La rehabilitació de la Casa
Balmes, per exemple, té un pres-
supost inicial de 40 milions de
pessetes i encara no ha quedat
acabada ni és visitable, mentre
que amb el mateix cost es va
poder rehabilitar la Hivisa, i es va
ter en tres mesos. D'altra banda,
si aixó ha estat així com a

. conseqüéncia de la discutible
crisi que ha portat el darrer
període económic, podríem dir
que de la necessitat n'hem fet
virtut i que deis inconvenients de
la crisi n'hem aprofitat, si més no,
aquest avantatge. En efecte, re-
habilitar la Hivisa per a centre
universitari ha representat alguns
avantatges. El primer seria el de

rehabilitar unes edificacions que,
en el projecte inicial, havien de
ser enderrocades per tal d'aprofi-
tar-ne el sólo Amb I'operació, en
canvi, de I'Escola Universitaria,
I'Ajuntament de Vic pogué adqui-
rir a bon preu els edificis i, així,
augmentar el seu patrimonio En
segon lIoc la rehabilitació d'unes
naus industrials de les caracterís-
tiques de la Hivisa representava
uns costos molt inferiors als de la
rehabilitació d'un edifici históric
que comporta unes exigéncies
estructurals i estétiques molt
més rígides i, per tant, més
costoses. En tercer lIoc I'empla-
carnent d'aquests edificis reuneix
els avantatges de proximitat del
centre urbá i els de suficient
lIunyania per a la possible expan-
sió futura deis estudis universita-
ris a Vic.

A Manel Anglada, sens dubte
que li ha agradat de poder ter
aquesta rehabilitació i, si calla, en
faria d'altres. I tant! Per exemple,
ara a Vic tenim la Fabrica del

Sucre: té unes possibilitats ex-
traordináries i es recuperaria l'ar-
quitectura modernista. Aquestes
carcasses, capses, que s6n les
naus industrials, constitueixen un
valor patrimonial quanti6s que en
aquests moments no és aprofitat.
Tenen una gran capacitat i pro-
porcionen una versatilitat funcio-
nal extraordinaria. També haig de
dir que no totes les tipologies
d'edificis industrials reuneixen
les condicions. Per exemple, les
naus cobertes amb dent de serra
o altres, I'estructura de les quals
va molt lligada amb la seva
finalitat concreta i singular: la
fabricació de manufactures de-
terminades.

El curs que ve a la Hivisa, a
mes de l'Escola de Mestres, hi
haurá l'Escola d'lnfermeria i l'Es-
cola d'Ernpresarials. En un futur
podria haver-hi encara mes Esco-
les. La capacitat de cabuda de tot
el conjunt és d'uns 3.000 alum-
nes. Peró és més important la
capacitat qualitativa que permet
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diversos departaments, laborato-
ris, sala d'ordinadors, videos. A
més, s'está en tractes d'adquirir
una finca colindant on hi ha

una bona biblioteca amb «Com-
pactus» que poden donar una
cabuda de 30.000 llibres. Una
Editorial, sala d'usos múltiples,

I'habitatge del porter i un altre
que es pot destinar a convidats i
forasters.

La Biblioteca i el bar són uns
serveis comuns a les diverses
Escoles Universitáries Que poden
haver-hi a Vic. La Biblioteca es
projecta en dues plantes. La
primera, formada per dos grans
forats que agafaran lIum zenital.
Les parets són cegues per omplir
de prestatgeries, lIevat de la del
final que donara a un jardi que
proporcionara una prolongació
de la perspectiva, vol ser una
visual de descansoA sobre d'a-
quest pis hi haurá els ccCompac-
tus» amb una capacitat impor-
tanto La biblioteca queda en un
lIoc bastant estratégic de circula-
cions i s'hi podrá accedir des de
I'exterior sense necessitat de
passar per l'Escola. Al costat
mateix té una sala d'usos múlti-
ples amb accés també directe
des de I'exterior. Pelque fa al bar
queda en I'articulació de la nau
principal i les ampliacions. És
també una situació estratégica
per la confluéncia de les circula-
cions de totes les aules i depen-
déncies. Aquest bar permetrá
que els alumnes forasters no
hagin d'anar als restaurants i
sortir del centre i pot ser també
un lIoc de trobada i reunió que
facilitara la comunicació i I'inter-
canvi.
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JOSEP M. BRICALL
Conversa sobre el present i futur de Vic com a ciutat universitaria

Josep Maria Bricall i Masip és,
des del mes de rnarc de 1986,
rector de la Universitat de Barce-
lona. EII sera qui presideixi la
inauguració del curs académic
d'enguany a Vic, que incorpora
els estudis d'empresarials a I'en-
senyament universitari de la ciu-
tat. Per aquest motiu vam parlar
amb ell sobre la realitat actual de
la nostra Universitat i sobre el
present i futur de Vic com a ciutat
universitaria.
- A qué respon la creació de la
nova Escola d'Estudis Empresa-
rials a la ciutat de Vic?

Aquesta va ser precisament
una de les primeres coses que em
va parlar el doctor Reguant al poc
temps de ser rector, i la veritat és
que van coincidir un conjunt de
circumstáncies. La primera era,
-és certament- la idea de com-
pletar els estudis universitaris que
hi ha a Vic. En segon lIoc, i penso
que aquesta és una idea interes-
sant de reten ir, és perqué ens
trobávern que una de les necessi-
tats més importants de demanda, i
per tant, d'oferta insatisfeta, eren
els d'estudis empresarials. Aixó
respon a una tradició de Catalu-
nya, abans la gent estudiava co-
rnerc i ara I'equivalent és empre-
sarials, és a dir, la sortida profes-
sional de la gent que treballa en
I'empresa mitjana, sigui familiar o
no. En aquest sentit ens va sern-
blar que calia donar-hi su port. A
partir d'aqui vam fer una reflexió.
Aixi com hi ha una série d'estudis
que per la seva naturalesa és
preferible concentrar-los en un
centre universitari potent, com
Barcelona, n'hi ha d'altres, com
empresarial s, que alió més impor-
tant seria estendre'ls per tot Ca-
talunya. Vic va ser un punt de
partida, i ara aixó s'ha engegat a
Lleida i properament es tara el
mateix a Reus. Aixi, aquesta avi-
nentesa de completar els estudis

de Vic ens va resoldre potser
també la manera d'enfocar I'ex-
pansió de la Universitat de Barce-
lona.
- Forma part, doncs, d'un pro-
jecte descentralitzador de la Uni-
versitat?

Pot considerar-se com es vul-
gui. Expansió significa invertir es-
tudis en diferents lIocs territorials,
i descentralització és dotar
aquests estudis d'una certa auto-
nomia. Atés que a Vic els estudis
estan gestionats per una Funda-
ció de carácter municipal, la des-
centralització és per ella mateixa
normal. El rol de la Universitat de
Barcelona és d'inspecció i control
exclusivament.
- La seva arribada al Rectorat
va suposar el desencallament de
la proposta vigatana, la seva
realització practica. Aixó sembla
indicar que I'actual equip de go-
vern creu en les possibilitats de
ciutats universltárles com Vic.

A mi no m'agrada fer volar
coloms. L'antic alcalde de Vic, el
senyor Montaña, qui amb el seu
entusiasme va facilitar molt les
coses, em va recordar en una
ocasió unes paraules que jo havia
dit a Vic quan vaig ser conseller
de governació amb el president
Terradellas. EII m'havia parlat de
I'expansió universitaria de Vic, i jo
i vaig respondre: «Atenció, perqué
abans les ciutats mitjanes dema-
naven ponts sobre el riu i ara
demanen Uníversítat-. Per tant, lo
em miro el tema amb una mica de
prudéncia. Peró de totes maneres
convé pensar que alli on hi ha
hagut estudis universitaris cal
completar-los, amb dues visions.
Primera, en funció de si en cada
determinada zona esta justificat
de fer-ho, és a dir en funció de la
demanda i els costos, i segona,
per crear a les diferents ciutats
una certa vocació, en funció de
les necessitats globals de Catalu-

nya.

- Creu que Vic ha iniciat el camí
correcte per veure satisfeta la
seva vocació universitaria?

Em sebla que sí. En aquest
món mai no es pot dir qué esta bé,
peró jo considero que és molt
raonable i encertat com a comen-
carnent. Vic té a més la seva
história, i el paper que va jugar el
seu seminari, per exemple, va ser
molt important.

- Quan comptará Catalunya
amb el seu mapa universitari?

Jo no sé si com a conseqüén-
cia del programa plurianual que
preveu la Generalitat aixó es to-
cara, pero em sembla que és
convenient dir-los que aixó no pot ~
seguir així. A mi m'agradaria que
es resolgués de forma sisternáti-
ca, en un horitzó de deu anys, per
exemple, qué és el que convé
construir a Catalunya. Tal vegada
el debat de la quarta universitat
sigui un punt de partida perqué
aixó es pugui completar amb tota
la seva extensió. És una bona
oportunitat, que es pot perdre,
perqué d'ocasions perdudes n'hi
ha moltes. Convindria comencar a
pensar quines són les demandes i
quines i on s'han de resoldre. Si
no, cada universitat fa el seu
mapa. Nosaltres tenim la nostra
idea, peró la delimitació i el rol de
cada ciutat universitaria és fona-
mental que s'aclareixí. És evident
que governar és escollir, i escollir
és molestar, inevitablement. Aixó
és difícil, peró la nostra feina és
prendre decisions i intentar que
siguin les més adíents i justifica-
des.
- Quin és el seu model universi-
tari de Catalunya?

En aquests moments hi ha tres
universitats, totes elles situades a
Barcelona peró amb branques en
altres indrets de Catalunya. La
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nostra en té a Lleida, Vic i Tarra-
gona/Reus. Aixó es pot conside-
rar un cornencament, i en algun
moment es poden convertir
aquests centres en ciutats univer-
sltáries autónomes. En aquest
moments ja hi ha un sistema
descentralitzador, plantejat en di-
visions. Tarragona i Lleida ja te-
nen un president i comencen a
tenir autonomia. Peró aixo es
podria plantejar d'una altra mane-
ra, considerant I'oferta universita-
ria en el seu conjunt. Potser es
podrien organitzar els diferents
centres en campus diferents, amb
estructura própia, Aixó seria por-
tar el mapa universitari a les
seves maximes pcssibilitats. i lo
en sóc partidari.

- A quin nivell pot situar-se la
nostra universitat respecte les
europees?

Amb els mitjans que tenim no
podem tendir a cap model euro-
peu. La Universitat de Barcelona
no té ni els mitjans de I'espanyola,
estam molt mal dotats. Si em
parleu del nivell de qualitat del

fIIprofessorat, aquest és considera-
~ ble. Després de I'Autónoma de

Madrid som la segona en publica-
cions de professors en mitjans
internacionals. La realitat és I'e-
xisténcia d'una universitat de
qualitat peró amb mitjans molt
redults, a nivell de Grécia. El
percentatge de participació uni-
versitaria en els pressupostos de
l'Estat a Espanya és deis més
petits d'Europa, crec que més
baix que Portugal. El panorama
és, dones, espectacular. En
aquest sentit aquest any hem fet
un estorc de preséncia internacio-
nal, peró el nostre drama són els
mitjans. Seria molt trist que aixó
se n'anés en orrirs com a conse-
qüéncia de la manca de mitjans,
peró aquesta ja no sera responsa-
bilitat nostra.

- El seu gran maldecap seguei-
xen sent els pressupostos ...

La situació és molt preocupant,
sincerament. No n'hi ha prou amb
parlar, cal actuar. En aquests
moments tenim dos grans proble-
mes económics. Primer, no podem
marcar les taxes económiques ni
les subvencions, ja que vénen
marcades pel govern, peró hem de

controlar la despesa. El segon
problema és la programació d'es-
pais. Aixó comporta un malestar.
Abans de finals d'any presenta-
rem un projecte que hem estat
elaborant. Es tracta d'un pla i un
sistema de financ;ament, amb el
máxim de modéstia, peró atenent
a necessitat reals. Potser si que
demanem molt, peró mai no s'ha-
via demanat tant com ara a la
Universitat. Si en aquest moments
resolguéssim el problema econó-
mic desapareixerien el 90% deis
problemes que hi ha. Aixó és molt
greu, perqué el problema, més
que la manca de mitjans, és la
manca de certesa sobre el futuro

Jo vaig donar una xifra a
principi de curso La nostra univer-
sitat necessita que s'augmenti la
subvenció en un 50%, de manera
que la mitja fos la mateixa que a
I'Estat espanyol. No crec que aixó
sigui demanar massa.

- La col-laboració amb empre-
ses és una sortida de futur?

Els convenis de la nostra Uni-
versitat amb els sectors produc-
tius, empreses i Administració
pública, és básica per a la investi-
gació aplicada. La possibilitat que
els estudiants puguin fer practi-
ques en els últims anys de carrera
és important. La Universitat té
dues grans funcions, la de recerca
i la d'ensenyament superior, idos
grans rols, una certa qualificació
professional i la critica, que la
converteix en capdavantera en
postular noves sortides a la socie-
tat. Tenint en cornpte aixó, la
universitat no es pot girar d'es-
quena a la preparació de cara a
les empreses i I'administració,
perqué cal evitar que la universitat
sigui una fabrica d'aturats, i de
moment s'está aconseguint, per-
qué en gran part la gent que
acaba la carrera esta trobant, amb
més o menys temps, lIocs de
treball,

- Quin és el record que guarda
d'un curs tan mogut a nivell de
revolta estudiantil com el passat,
i com s'ha plantejat el d'engua-
ny?

En un dinar vaig comentar al
propi ministre una cosa molt clara,
i és que quan uns estudiants es
reuneixen en assemblea i fan una

série de propostes, alió pitjor és
que tenen raó. És molt trist no
poder donar solució a mancances
tan importants, i lo comprenc la
postura de I'alumnat. Tot i aixi, lo
crec que ens en vam sortir bé deis
problemes que hi va haver, ni tan
sois hi hagué tantes vagues com
es desprenia d'algunes informa-
cions. La subvenció és baixa i jo
entenc totes les queixes, perqué
sóc el primer a patir aquestes
mancances. Aquest curs hi ha la
voluntat de resoldre algunes co-
ses plantejades tot i que la situa-
ció segueix essent dificil.

- Com valora la participació de
I'Ajuntament en els Estudis Uni-
versitaris de Vic?

Ha estat molt estimulant, i
interessant económicament, la
que I'Ajuntament ha pogut sufra-
gar unes despeses amb el siste-
ma d'adscripció com a escola que
potser la Universitat no hagués
pogut cobrir.

-A nivell d'estudiants, a Vic els
dos grans problemes segueixen
essent les taxes que cal pagar i
I'assignació de places d'ingrés.

Aquests dos problemes no em
corresponen a mi. El tema de la
preinscripció és un tema general a
tot Catalunya i jo crec que és
necessari pensar seriosament en
la seva substitució. Sobre el tema
de les taxes la resposta corres-
pon al Estudis Universitaris de Vic
i no a la Universitat de Barcelona,
que té únicament les taxes aca-
démiques de matriculació.

- Quina creu que és la figura del
rector per a I'estudiant?

Jo espero que I'estudiant sigui
comprensiu, perqué sé que he de
prendre decisions que no deuen
agradar, malgrat que la meya
intenció és sempre la de no fer
mal a ningú. L'avantatge és que
els estudiants són els que tenen
menys interessos immediats, i per
tant són més serens en el seu
judici. Jo veig I'alumnat com a
client, i a través de les seves
queixes i demandes conec les
necessitats. He de dir també que
el comportament deis estudiants
ha estat sempre molt correcte i
d'una gran válua per a aquesta
casa.
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ELS EX-ALUMNES DE L'ESCOLA

A partir d'una mostra escollida a
/'atzar deIs antics alumnes de cada
una de les promocions sortides de
/'Escola Universitaria i amb un
percentatge del 25% d'enquestes
contestades i enviades per correu a
la redacció de Miramarges presen-
tem qui són e/s ex-a/umnes i que
pensen, entre altres coses, del seu
pas per /'Escola Universitaria i de la
professió de mestre:

1. On vas néixer
Comarca
Osona 69,56%
Berguedá 8,70%
Ripollés 8,70%
Bages 4,35%
Vallés Oriental 4,35%
Barcelonés 4,35%

2. Any de naixement
1959 13,04%
1960 8,70%
1961 17,40%
1962 8,70%
1963 8,70%
1964 21,47%
1965 13,04%

3. Sexe
Masculí 8,70%
Femení 91,30%

4. Estat cívíl
Solter/a 65,22%
Casatlda 34,78%

5. Altres estudis a més del ma-
gisteri?
Estudis superiors en
curs 21,74%

6. Llegeixes algun diari?
Cada dia 26,09%

De tant en tant 69,54%
Només quan ha passat
alguna cosa ímportant 0%
Mai, o gaírebé mai 4,35%

7. Quin?*
L'Avui 32,35%
El Pais 23,53%
La Vanguardia 17,65%

• Nota: I'enquesta es realitzá abans de
l'aparició del -Diarí de Barcelona».

8. Quin lIibre estás lIegint actual-
ment?
Per la gran diversistat que hi ha,
els hem classifícat en:
Novel-la 56,52%
Assaig 43,48%

9. Senyala per ordre d'irnportán-
cia, de 1'1 al 3, com í on passes el
temps llíure:
Lleqint 78,82%
Veient la TV 39,13%
Veient teatre o escoltant
música 39,13%
Cinema 12,12%
En un bar, pub,
discoteca 10,61 %
Fent esport c : 4,55%
Excursionisme 4,55%
En entítats d'esplaí 3,03%
Altres 10,61 %

10. Sois mirar la TV?
Si.' Més de 30 h. setmanals .. O
Si. De 20 a 30 hores O
Si. De 10 a 20 hores .. 17,39%
Si. No arriba a les
10 hores 60,87%
No 21,74%

11. Quin és el programa que més
t'agrada?

Pellicules 30%
Telenotícíes 17,24%
Vosté [utja 17,24%

(Altres programes cítats han
estat: Joc de Ciéncia, Trenta mi-
nuts, Curar-se en Salut).

12. Qué penses de la concessió
de les Olimpíades a Barcelona?
Hí estic d'acord 82,61 %
Hí estíc en desacord 8,70%
Indiferent 8,70%

13. Fomes part actívament d'al-
guna associació o organitzacíó?
Sí és així, índíca les finalítats
príncípals d'aquesta o d'aquestes
assocíacíons.
No formo part de cap
associacíó o entítat 32,26%
Artístíco-cultural 22,58%
Cívíca 9,68%
D'esplaí 9,68%
Esportíva 9,68%
Relígíosa 6,45%
D'ajuda social 3,23%
Política 3,23%
Professional, gremíal,
etc 3,23%
Síndical O

Mostra: 31

14. De quines de les següents
coses disposes?

familiar o

propi similar

Moto
Cotxe
Tocadiscos
Magnetófon
Televísíó
Rádío

4,08%
5,44%
4,76%
7,48%
4,76%
7,48%

2,72%
9,52%
3,40%
6,80%
9,52%
8,16%
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Video
Máquina fot.
Cárnera filmar
Ordinardor

3,40%
10,20%

0,68%
4,08%

1,36%
4,08%
1,36%
0,68%

15. Has provat mai de fumar un
"porro»?
No n'he fumat mai ..... 69,57%
N'he tastat alguna
vegada 26,09%
De tant en tant 4,35%
Molt sovint 0%

16. Quin és el problema que més
et preocupa en aquest moment?
Els més citats han estat per
odrdre:
L'atur i I'accés al rnón del treball.
La millora de la feina de mestre.
La cursa d'armaments.
L'evolució negativa del rnón ac-
tual.
El terrorisme.
La destrucció de la natura.

17. Si és que vas votar, quin
partit o coalició vas votar en les
últimes eleccions?
CiU 21,74%
Esquerra Unida 13,04%
Esquerra Republicana . 13,04%
Nacionalistes d'Esquerra 8,70%
No contesten 30,43%

18. Qué penses de ['ingrés d'Es-
panya a I'OTAN i la CEE?

'.

OTAN CEE

D'acord
Desacord
Indiferent

60,87%
86,96% 13,04%
13,04% 26,09%

19. Qué penses de la cursa
d'armaments?
És un progrés de
la técnica 0%
Serveix per defensar la lIibertat
de la gent 0%
És una ximpleria 44,44%
Demostra que la nostra
civilització esta en
decadéncia 55,56%

20. Quin record guardes de l'Es-
cola Universitaria?
Molt bo 43,48%
Bo 56,52%
Indiferent 0%
Desagradable 0%

21. Mantens algun contacte amb
l'Escola Universitaria?
Tinc relació amb algun
professor en concret .. 20,51 %
Estic al cas de totes les
activitats 7,69%
He participat en alguns
cursets per a mestres . 23,08%
Col-laboro en les practiques
deis estudiants 7,69%
Utilitzo alguns deis seus
serveis (biblioteca,
video ) 10,26%

No hi tinc cap contacte 15,38%
Altres 15,38%

22. Creus que els estudis que
vas fer a l'Escola Universitaria
eren els adequats per a la forma-
ció d'un mestre?
Si 30,43%
No 65,22%
No contesta 4,35%

23. Si és que no, en quines
valoracions estas d'acord?
Falten practiques
d'ensenyament 50%
Falten assignatures de Ciéncies
de I'educació 21,4%
Sobren assignatures de
Ciéncies de I'educació . 7,14%
Massa assignatures .... 7,14%
Falten assignatures de
Ciéncies Humanes ..... 7,14%
Falten assignatures de
Ciéncies exactes 3,57%
Sobres practiques
d'ensenyament 3,57%
Sobren assignatures de
C. Humanes 0%
Sobren assignatures de
C. Exactes 0%

24. Quines assignatures consi-
deres més importants? (enume-
ra'n tres)
Les més citades han estat:
Pedagogia 23,53%
Practiques 19,12%
Psicologia 14,71 %
Didactiques 13,24%
Catalá 8,82%
Expressions 4,41 %

25. Quines assignatures t'han
resultat més interessants, a la
practica? (Enumera'n tres)
Pedagogia 14,29%
Psicologia 11,11 %
Catala 11,11 %
Practiques 9,52%
Didáctica 7,94%
Geografia 4,76%
Ciéncies Naturals 4,76%

26. Quina especialitat vas fer a
l'Escola Universitaria?
Ciéncies Socials 43,48%
Ciéncies 21,74%
Preescolar 17,40%
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Filologia 17,40%

27. Quins metodes de treball es
feien servir a l'Escola Universitá-
ria? (Indica'n tres)
Els mes citats han estat:
Treballs en equip 28,38%
Exposició oral del
professor 22,97%
Treballs individual s 13,51 %
Discussions en grup 13,51 %
Practiques 8,11 %
Análisi i discussió
de textos 6,76%

28. Com valores cadascun d'a-
quests metodes? (Puntua de 1 a
10). La mitjana obtinguda ha es-
tat:

Treballs en equip 7,05
Practiques 6,43
Discussió en grup 6,33
Treballs individuals 6,24
Análisi i discussió
de textos 6,10
Exposició oral del
prófessor 5,67
Laboratori 5,38
Estudi de casos 5,33

Un 10% deis enquestats assenyala que
tots els métodes son importants o que
cada métooe es el mes adequat en un
moment determina!.

29. Per que et vas matricular a
l'Escola Universitária Balmes?
Parqué volia ser mestre 48,57%
Perque es una carrera a través de
la qual es pot millorar la socie-
tat 34,29%
Perque es una carrera
curta 8,57%
Perqué m'agraden els
nens 8,57%
Perque era a prop de casa. 0%
Parque es una carrera
socialment ben considerada 0%
Perque no sabia que fer ... 0%

30. Que et sembla que hauria de
fer mes l'Escola Universitaria Bal-
mes?

- Tenir mes contacte amb
ex-alumnes i amb l'Escola, sobre-
tot donar a coneixer als alumnes
les escoles rurals.

- Fomentar un ensenyament

mes lIigat amb la realitat del món
educatiu.

- Plegar, ja som massa mes-
tres.

- Donar mes importáncia a
I'assignatura d'hábits i higiene.

- Jugar un paper mes impor-
tant en la cultura de la comarca.

- No ser tan teórica i mes
práctica.

- Mes globalització.
- Mes importáncia a les prác-

tiques i didáctiques.
- Acostar el futur mestre a la

realitat escolar.
- Donar a conéixer mes me-

todes, recursos i diferents ideo 10-
gies.

- Ser una escola de formació
de mestres, i no únicament de
transmissió de continguts.

- Potenciar mes les activitats
extraescolars: xerrades, confe-
rencies ...

- Cursets
- Parlar mes deis problemes

reals.
- Fer programacions.
- Ensenyar com funciona una

escola.
- Ensenyar recursos i plante-

jar possibles sortides o situacions
diferents.

- Donar molta informació pe-
dagógico-didáctica.

- Motivar els alumnes.

- Fer prendre consciencia del
món on es fiquen els alumnes.

- Aconseguir una politica de
subvencions que abaratis el cost
de I'ensenyament.

31. Treballes de mestre?
Si 69,57%
No 30,43%

32. Has assistit a alguna Escola
d'Estiu?
Cada any 17,39%
Algun any 30,43%
No mai 52,17%

33. Si fas de mestre, on treba-
lIes?
Escola Pública 62,5%
Escola Privada 30,43%
Altres 6,2%

34. Treballes a:
C. Superior 28%
C. Inicial 24%
Parvulari 20%
C. Mitjá 16%
Unitaria 4%
Aula/Escola especial 4%

35. L'Escola on treballes actual-
ment es:
La primera 56,25%
La segona 12,5%
La tercera 18,75%
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La quarta 12,5%

36. Quina relació tens amb els
pares deis teus alumnes?
En general col-laboren
amb la meva tasca .... 21,74%
Només ens veiem en les
reunions generals ..... 21,74%
No hi tinc cap relació .. 17,39%
Només ens veiem quan hi
ha algun problema .... 13,04%
No contesta (el s que no
treballen) 26,09%

37. Quantes hores setmanals
dediques a les tasques docents
fora de I'escola? (contesten no-
més els que treballen)
Més de 15 18,75%
De 10 a 15 31,25%
De 5 a 10 50%
Menys de 5 0%

38. Si treballes a l'Escola Públi-
ca, com hi has accedit?
Oposicions 50%
Substitucions 30%
Accés directa 10%fm Contractació APA 10%

39. Tens algun carrec a I'esco-
la?
Sí 50%
No 50%

Representant al Consell
Escolar 25%
Coordinador de Cicle 25%
Direccíó 12,5%
Secretaria 14,5%
Cap d'Estudis 12,5%
Altres 12,5%

40. Quines revistes de pedago-
gia Ilegeixes?
Cuadernos de
Pedagogía 34,10%
Guix 29,55%
Perspectiva escolar 18,18%
Butlletí de Mestres 6,82%
Infancia. . . . . . . . . . . . . . .. 2,27%
Escuela Española 2,27%
No contesta 6,82%

41. Cita per ordre els cinc pro-
blemes més greus que té I'escola
a Catalunya (Són aquests i per
ordre d'irnportancia)
La manca de recursos
económics 26,8%
La catalanització a
I'escola 13,4%
L'excessiu nombre
d'alumnes 7,46%
La integració deis
deficients 7,46%
Les condicions de treball del cen-
tre(possibilitats de reciclatge, for-
rnació, manca de places, equipa-
rament de sous, consideració so-
cial) 5,9%
Ellligam entre escola i entorn amb
moltes programacions inadequa-
des 4,47%
La millora de la societat a partir de
I'escola 4,47%

42. Qué penses de la te va tasca
de mestre?
M'agrada molt 47,83%
M'agrada més del que em
pensava 13,04%
N'estic cansatlada 4,35%
Se m'ha fet rutinaria. . . . . .. 0%
No m'agrada 0%
Voldria canviar de feina 0%
No contesta (els que no
treballen) 34,78%

43. Formes part d'algun grup de
treball o seminari de recerca?
No 65,23%
Si 21,74%
No contesta. . . . . . . . . .. 13,04%

44. Qué penses de la introducció
de la lnforrnática a l'Escola?
Convenient 91,30%
Indispensable 4,35%
No cal 0%
Perjudicial 0%
No contesta 4,35%

45. Qué penses de la Integració
deis nens deficients?
Convenient 65,22%
Indispensable 26,09%

No cal 0%
Perjudicial 0%

46. Hi ha qui opina:
Segons els casos 4,35%
Per a fer-ho malament no val
la pena 4,35%

47. Qué et sembla la política
educativa de la Generalitat? Indi-
ca els motius de la te va resposta.
Hi estic d'acord 34,78%

- Procura donar recursos per
a una renovació pedagógica.

- Catalanització de les esco-
les.

- L'interés de cobrir tota la
xarxa educativa per a mestres, ha
augmentat molt la quantitat de
mestres que exerceixen.

- Estan introduint reformes.
- Hi ha pedagogs que han fet

programes excellents, llastima
que no es compleixin be i els
mestres no ho entenguem bé.

Hi estic en desacord .. 34,78%
- Fracas escolar.
- Falten més mestres i millor

qualitat d'ensenyament.
- Falta esperit de treball i

col-Iaboració entre els professors.
- ÚS de métodes poc valo-

rats.
- Es podria fer més del que

es fa.
- No ha millorat massa I'es-

cola pública.
- No s'adequa a les necessi-

tats reals. No fa front al problema
del material escolar.

- Manca financament a I'es-
cola pública.

Indiferent 17,40%
- Conec poc la política edu-

cativa
- No raona

No contesta. . . . . . . . . .. 17,40%



Mlra.marges
,

RELACIÓ DEL PERSONAL

Professors iex.,professors

Agustí í Segarra, Josep M.
Albareda í Salomó, Joaquím
Anglada i d'Abadal, Pilar
Anguera i Picanyol, Joan
Arisa i Casellas, Montserrat
Arnau i Querol, Joaquim
Ayats i Abeyá, M. Dolors
Balaguer i Montmany, Magdalena
Bauza i Galmes, Bernat
Bernal i Creus, M. Carme
Blanch i Colat, Con sol
Blasi i Vilaplana, Susanna
Boixaderas i Saenz, Rosa
Burgaya i Riera, Josep
Buscart i Coromines, M. Teresa
Busquets i Buezo, Pere
Cabacés i Alomá, Roser
Canals i Cases, Ramon
Canal s i Tolosa, M. Antónia
Cánoves i Valiente, Gemma
Carbonell i Sebarroja, Jaume
Carbones i López, Jaume
Casadevall i Ginestet, Miquel
Casamitjana i Lloret, Jaume
Codina i Valls, Francesc
Comas i Montgai, Manel-Oionis
Cotrina i Puig, Ramon
Daufi i Moreso, Providéncia
Fargas i Riera, Assumpta
Feu i Vidal, M. Teresa
Fornols i Puigoriol, Josep
López i Ruestes, Enric
Maideu i Puig, Joaquim
Maideu i Puig, Teresina
Miró i Vila, M. Teresa
Montaner i Fontarnau, Josefina
Muñoz i Creus, Miquel
Novellas i Vivet, M. Carme
Ódena i Savé, Pepa
Ollich i Castanyer, Immaculada
Parris, Deborah
Parris, Teresa
Passola i Vidal, M. Llulsa
Pérez i Mas, Miquel
Pujol i Costa, Anna
Pujol i Maura, M. Antónia
Quadrada i Damunt, Núria
Ramirez i Roma, Josep

1978-1983
1981-
1979-1980
1977-1983
1984-
1978-1979
1983-
1980-1984
1977-1980
1984-
1978-
1985-
1979-1984
1986-
1986-
1979-1984
1979-1981
1979-1983
1979-
1984-
1983-
1980-
1983-
1979-1981
1981-
1979-
1977-1980
1978-
1979-
1979-
1977-
1977-
1977-
1986-
1977-1981
1981-1986
1979-1980
1980-1986
1978-1985
1979-1984
1984-
1981-1984
1978-1981
1982-
1985-
1986-
1979-
1984-

Matemátiques
História
Didáctica Socials
Dinámica
Francés
Socials
Psicologia
H. de I'Art
Psicologia
LLengua i Literatura
Física i Quimica
Pedagogia i Organització Escolar
Didáctica lIengua
Geografia
Pedagogia i Organització Escolar
Seminaris
Música
Psicologia
Matemátiques
Geografia
Pedagogia
Psicologia
Fonaments biológics de I'educació
Seminari Antropologia
Llengua
Psicologia
Socials
Plástica
Llengua
Didáctica Experiéncies
Llengua
Matemátiques
Música
Música
Literatura
Música
Didáctiques
Psicologia
Pedagogia
História
Anglés
Anglés
História
H. de l'Art
Psicologia
Pedagogia
Dinámica
Matemátiques



Mlramarges

Reixach i Pla, Montserrat
Reverter i Oton, Roser
Rial i Carbonell, Ramon
Riera i Cusi, Sebastiá
Roca i Prat, Andreu
Roquer i Soler, Josep
Rubio i Larramona, Carme
Russinyol i Masramon, Mercé
Serrallonga i Morer, Segimon
Sitja i Doménech, Ramon
Sola i Gussinyer, Pere
Tió i Casacuberta, Jaume
Tió i Casacuberta, Josep
Torrents i Bertrana, Mercé
T orrents i Bertrana, Ricard
Torrents i Buixó, Jacint
Tort i Bardolet, Antoni
Tort i Bardolet, Assumpta
Tort i Callis, Montserrat
Tresserras i Majó, Miquel
Vernis i Burés, Josep
Vila i Alsina, Assumpta
Vila i Parareda, Joan
Vilalta i Erra, Ramona
Vinyamata i Camp, Eduard

Jordina Bartomeus
Jordi Cano
Ton Granero
Viqui López
Anna Parera
Miquel Tuneu

Secretaria
Agnés Morató i Serra

AdministNCi6
Jaume Puntí
Berta Sala

Consergeña
Ramon Garriga
Florentino Pla

Alumnas col- laboradota
Dolors Agut i Serra
Cecília Alcántara i Ríbolleda
Anna Andreu i Molina
Silvia Avila i Plana
Anna Bardolet i Cardús
Josep Bas i Portet
Josep Basco i Vidal

1979-1984
1982-1985
1986-
1983-
1981-
1980-1986
1977-
1977-1981
1977-
1978-
1981-1983
1977-1978
1977-
1977-
1977-
1983-
1981-
1980-1983
1979-1980
1977-1983
1977-
1977-1984
1977-1984
1978-1983
1980-1981

Joan Bassagaña i Planas
Núria Bonet de Ferrer
Angels Canadell i Parareda
Albert Cano i Cuníll
Dídac Carden as i Yebra
Teresa Casacuberta i Vilardell
Pau Casañas i Xuriach
Mercé Casellas i Puig
M. Teresa Ceballos i Torres
Elisabet Ciuró i Font
Sílvia ColI i Ripoll
Núria Coma i Costa
M. Alba Comasolivas i Codina
Jordina Coromina i Subirats
Dolors Costa i Portell
Serafi Curriu i Boixader
Carme Esquis i Serra
M. Dolors Fajarnés i Rigat
Jacint Farrés i Molist
M. Carme Font i Fabregó
Margarida Fontanet i Serra
Mercé Gabarró i Codina
Ester Gaja i González
Josep Gallart i Bau
Sílvia Garcia i Guerrero
M. Teresa García i Hermuzo
M. Isabel Giró i Pino
Joaquim López i Rocafiguera

Francés
Didáctica de les Matemátiques
Didáctiques
Ciéncies Naturals
Religió
Didáctiques
Didáctica de la Literatura
Psicologia
Literatura
Didáctiques
Pedagogia
l.lenqua
Llenqua
Pedagogia
l.lenqua
Didáctica Ciéncies Socials
Pedagogia
Geografia
Socials
Pedagogia
Plástica
Geografia
Maternátiques
Ciéncies Naturals
Seminaris

Eugénia Macla i Porta
Francesca Manubens i Hom
Montserrat Maresma iGual
M. Angels Marti i Feixas
Lluis Massana i Roura
Marta Mercader i Calvó
Carme Molas i Codina
M. Isabel Molina i Collell
Mercé Ocaña i Subirana
Dolors Oriol i Musoll
Antoni Portell i Llorca
Immaculada Puig i Costa
Anna Reguant i Victori
M. Carme Repetto i Cabral
Cristina Roca i Cercons
Núria Roca i Cunill
Núria Roca i Riera
Anna Maria Rodríguez i Costa
Immaculada Sadurni i Rovira
Lurdes Sánchez i Sánchez
Dolors Sanglas i Serradell
Immaculada Sayol i Carol
Concepció Verdaguer i Cardona
M. Isabel Viedma i Navarro
M. Cristina Vila i Parareda
Elisabeth Vila i Sala
Joan Vila i Salvans
Dolors Vila i Valencia



C. Manlleu, 49. Tel. 8863771 - VIC

RADIADORS,
MAClA, S.A.
Llauneria, aigua i gas

COPIN, S.C.P.
Pintures

C. Angels, l. Tel. 885 07 43 - VIC

c. Girona, sin - Poi. Ind. Mas Galí
08519 GURB (Vic) - Tel. 885 6656

SORREJATS EN EL VIDRE I METALL
GRAVATS EN EL VIDRE I MIRALL

MANUFACTURA DEL VIDRE
VIDRE DE SEGURETAT

OBRES IINSTAL·LACIONS

Iml. Iblolaldlal I,.el

C. Manlleu, 50 (baixos)
Tel. (93) 886 01 76 / 886 01 42

08500 - VIC
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