Vic, abril de 1991

ENGINYERIA TECNICA DE TELECOMUNICACIONS
És ben conegut que en la societat actual pren cada dia una importancia
més gran tot el tema que fa referencia a la informació, tant pel que fa al
tractament com a la transmisió.
Així mateix, apareixen al mercat noves tecnologies com ara la microelectrónlca, la robótica, etc.
El progrés clentlñco-técnlc del moment actual requereix, d'una banda, la
formació de persones capaces de concebre, dissenyar i fabricar nous sistemes i, de I'altra, analitzar la producció per tal d'augmentar-Ia i disminuir els
costos.
L'Escola Universitaria Polltecnlca d'Osona ha cornencat a impartir aquest
any la carrera d'Enginyeria Técnica de Telecomunicacions; a segon i tercer
curs fará I'especialitat d'Equips Electrónlcs,
El nombre d'alumnes que cursen la carrera, a primer curs, és de 130 i esta n
dlstribuits en dos grups.
L'objectiu d'aquesta especialitat és formar professionals amb coneixements teórico-práctlcs en materles relacionades amb el disseny i l'anállsl de
sistemes electrónícs, De manera general, podem afirmar que aquests coneixements han de capacitar I'alumne per a captar les magnituds físiques de I'entorn
que ens envolta, tractar-Ies i transformar-les per poder-les introduir en un
processador, i elaborar-les per poder obtenir la lnforrnadó desitjada, així com
la sortida de resultats a través de dispositius externs.
Per tot aixó, tenen una especial importancia la formació tant en electrónlea dlgltal com analógíca, I'arquitectura d'ordinadors, I'estudi de microprocessadors, els lIenguatges de programació, els sistemes de control tant analóglc
com digital, la conversió de senyals, la transmissió de dades, etc.
La carrera consta de tres cursos, al final deis quals s'ha de presentar un
treball que sera degudament valorat.

Xavier Alabern
Cap d'estudis
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ESTUDI TIPOLOGIC I ECOLOGIC DELS PRA rs DE LA
PLANADEVIC

també representats, si bé ocupant árees més reduides, els pradells
acldóflls (Helianthemion guttatl) i les brolles de romaní (Rosmarino-

Ericion).
Els motius principals de la realització d'aquest treball han estat
l'lnteres a conélxer millor la relació que hi ha entre la vegetació que
trobem actualment a la Plana de Vic i determinats parárnetres
ecológlcs, ates que en aquesta zona hi ha una gran diversitat d'unitats fitogeografiques, des de les de vegetació medíterránía típica fins
a les de tendencia eurosiberiana, amb les unitats de transició corresponents.
Aquesta diversitat ve condicionada en primer 1I0cper la situació
geográñca en que es troba la Plana, la qual determina unes condicions dlrnátiques particulars, amb influencia deis climes mediterrani,
continental, deis Prepirineus i de la Serralada Transversal, i amb una
important inversió térmica. En segon 1I0c hi intervé la diversitat de
substrats que hi ha, tots ells més o menys carbonatats, els quals junt
amb els anteriors originen diferents tipus de relleus que donen 1I0ca
I'esmentada diversitat ñtogeográflca.
La vegetació que trobem actualment a la Plana de Vic esta constltuida rnajorltárlarnent per conreus a leszones planes i per diferents
ti pus de prats i pastures al voltant deis turons de margues que hi ha
dlstríbuits per tota la zona: hi queden restes de roureda ben constituides i d'altres més o menys degradades a les obagues. És precisament en aquests turons on la diversitat de relleus és més accentuada
l, per tant, on la variabilitat de la vegetació s'hi posa més de manifest. Per aquest motiu I'estudi realitzat s'ha centrat en tots aquests
prats i pastures, naturals i seminaturals, que hi ha al voltant deis
turons, [a que són precisament aquestes comunitats pradenques les
que reflecteixen rnlllor la influencia deis factors ecológícs que determinen la diversitat ñtogeográñca de la Plana.
Així dones, els principals objectius que es pretenien en la realització d'aquest treball han estat els següents:
I) El coneixement fítocenológlc exhaustiu deis diferents tipus de
comunitats pradenques que hi ha actualment a la Plana de Vic.
2) L'estudi deis factors ecológlcs, mlcrod'mátlcs i edáfks, que
determinen la diversitat d'aquestes comunitats.
3) El coneixement de la relació entre aquests factors ecológlcs i
la distribució actual de les comunitats pradenques.
1) Tipus de prats
Respecte al primer objectiu, s'han tipificat onze tipus de comunitats pradenques diferents, entre les quals s'estableix una transició
des deis prats típicament montans (Mesobromion), prats de plantatge mitja amb eufrásla, fins als prats secs mediterranis amb plantes
anuals (Thero- Brachypodion), amb una amplia representació deis
prats calcícoles submediterranis, les joncedes (Aphyllanthion). Hi ha

El conjunt de prats tlplflcats ha estat, dones, el següent:
- Prats rnesóflls (Mesobromion): Prats de plantatge mitja amb
eufrásla (Euphrasio-Plantaginetum mediae)
- Prats sees: joncedes (Aphyllanthion)
· joncedes rnesóflles amb plantatge mitja (Plantagini-Aphy-

lIanthetum)
· joncedes seques (Brachypodio-Aphyllanthetum)
.. jonceda típica (Brachypodio-Aphyllanthetum subassoc.

typicum)
.. jonceda amb estipa (Brachypodio-Aphyllanthetum subassoc. typicum variant d' Stipa)
.. llistonars (Brachypodio-Aphyllanthetum subassoc. sideri-

tido-brachypodietosum retusl)
· prats de lIuqueta ( Thymo-Globularietum cordifoliae)
- Prats d'anuals calcícoles (Thero-Brachypodion):
· prats d'estipa amb anuals (Brachypodio-Stipetum subassoc.
typicum)
· prats d'anuals sense estipa (Brachypodio-Stipetum subassoc.
euphrasio-centaurietosum pulchell!)
· pradells de crespinells (Sedetum micrantho-sediformis)
- Pradells d'anuals addóflls (Helianthemetum guttatl)
- Brolles de romaní (Rosmarino-Lithospermetum)
Els prats de plantatge rnitjá i euírásla són els prats de pastura
típica de la muntanya mitjana. Els trobem a la Plana, ocupant superfícies reduides a les zones més fresques i humides que hi ha a
I'obaga deis turons. És la representació de la vegetació eurosiberiana a la Plana, ja que són els prats de pastura més rnesóflls que hi ha.
Són prats densos, 100% de recobriment i que es mantenen tot
I'any verds.
Les joncedes són el tipus de prat més estés actualment a La
Plana. L'extensió actual ha estat deguda fonamentalment a la substitució i transformació deis boscos inicials, rouredes de roure martinenc, per a destinar-los a la pastura. Aquí a La Plana de Vic, i relacionat amb la seva situació entre I'estatge monta i la terra baixa
rnedlterránla, dins de la regió submedlterránla i amb clima de tendencia continental, hi trobem quatre tipus diferents de joncedes,
entre les quals s'estableix la transició [a comentada de la vegetació
medlterránla cap a la vegetació centreuropea. La jonceda de plantatge rnltjá és la més mesófíla de totes i es caracteritza per la presencia
de tot un conjunt de plantes de carácter centreuropeu, comunes
amb els prats de plantatge rnltjá i eufrásla, trepadella borda, heliantem tomentós, margall erecte, plantatge mitja, etc., i a diferencia
deis prats de plantatge rnltjá, [a hi apareixen diverses plantes
submediterránles i rnedlterránles com I'herba rodona, I'avenula, la
[onca, el fenás de marge, etc. Fa el tránslt entre les pastures humides
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de muntanya mitjana i les joncedes típlques de carácter mediterrani.
Són prats densos, constituYts per plantes vivaces perennes, amb poques mates semiarbustives. Els trobem al voltant deis turons, majorltárlament als vessants Nord, en árees obertes i a les clarianes que hi
ha entremig deis boscoso La jonceda típica és un prat més sec que
I'anterior i ja hi ha una disminució de les plantes centreuropees
mentre que hi surten més especies rnediterránles. És un prat mitjanament dens en el qual, tot i ser dominants les plantes de port
graminuides (fenals), ja hi ha una proporció important de petites
mates semiarbustives com I'argelaga, la farigola, la salollda, etc.
Aquesta jonceda típica és la que trobem en les superfícies planes o
lIeugerament inclinades deis vessants sud deis turons i en els pendents de les exposicions NE i NW. Elllistonar és la jonceda més seca i
práctícament ja no hi ha cap de les plantes centreuropees, i en canvi
hi predominen les especies rnedlterránies, És un prat poc dens amb
un 70-80% de recobriment, dominat pelllistó, especie típicament
medíterránla, propia d'ambients secs i asolellats. Entremig de les
mates hi surten sobretot les mates semiarbustives de la botja d'escombres, la farigola i I'argelaga, junt amb plantes termófíles
rnedlterránles com són la macanella, l'herba-farn i la farigola borda.
Aquest prat sec es troba a les zones de més pendent deis turons
sobre substrats pedregosos, inestables i que solen presentar un aspecte esglaonat.
Els prats d'anuals calcícoles i els prats d'estipa amb anuals són els
prats naturals que trobem en els turons i representen la vegetació
medlterránía a La Plana. Es situen a les zones on hi ha sois prims i poc
evoluclonats; solen ocupar árees reduYdes i localitzades. Els prats
d'estipa amb anuals es troben a les parts superiors deis turons a les
carenes airejades. Hi predominen les estipes, i entremig de les mates
hi surten les petites plantes anuals rnedlterránles, que germinen amb
les pluges de primavera, i que tenen I'esclat óptlrn durant el mes de
maig i queden completament seques a I'estiu. En són alguns exempies el morró de porcell, el llinet groc, I'astragal estrellat, etc. Els
prats d'anuals sense estipa corresponen a les etapes inicials de colonització deis afloraments rocosos de la roca nua, i fan el tránslt entre
els pendents abruptes i les planes que hi ha a continuació on hi ha
comunitats vegetal s més evolucionades. En aquests prats hi dominen
les plantes anuals rnedlterránles l, a més, plantes anuals de carácter
rnesohlgrófll (aYmants de la humitat) com les euírásíes, el centauri
pulcre i una petita orquídea.
La máxima expressió de la influencia del clima mediterrani, la
tenim en la presencia de brolles de romaní, que apareixen en els
solells més arrecerats deis turons de l'área més meridional de La
Plana, des de Malla cap a Tona, generalment a les parts superiors
que s'escapen de la inversió térmlca. El romaní, planta terrnóflla,
sensible a les glacades i típicament rnedlterránia, n'és l'espécíe dominant i I'acompanyen altres especies terrnóflles com el lIistó i la
farigola borda.

3

2) Factors ecotogics
Els factors ecológlcs estudiats són rnkrodimátlcs i edáflcs.
Respecte deis primers interessava coneíxer les diferencies microdlmátlques reals, a nivell de temperatures, que s'establien al voltant
deis turons. Es van seguir les temperatures rnáxímes i mínimes al
lIarg de gairebé dos anys, en tres exposicions diferents d'un mateix
turó: obaga, carena i solana. Del conjunt de dades obtingudes s'extreuen com a principals conclusions que:
- L'amplitud térmica de les solanes és molt superior a la de les
obagues: és en els vessants Sud on s'assoleixen gairebé sempre les
temperatures rnáxímes més altes i les temperatures mínimes més
baixes.
- Les diferencies de temperatures que s'estableixen entre els
vessants són degudes principalment al grau d'insolació rebuda. Per
tant, és també aquest factor el que determina la resta de microclimes que podem trobar al voltant d'un turó.
- A partir de les diferencies terrnometrlques es poden caracteritzar diferents microclimes al voltant d'un turó, que coincideixen
amb la presencia deis diferents tipus de prats estudiats. Hi ha la
transició des de microclimes semblants als de muntanya mitjana,
presents a les obagues estrictes, flns als microclimes més secs i ealents de tipus mediterrani i continental deis vessants sud estricte. Els
vessants Est i Oest i la carena seran situacions lnterrnédles entre
aquests dos extrems.
- La relació entre aquests microclimes i el tipus de vegetació
s'estableix en funció de la influencia que aquests tenen en la humitat
edáflca, que és un parárnetre limitant en la presencia d'unes o altres
especies característiques deis diferents tipus de prats.
En I'estudi deis sois es varen analitzar els parárnetres següents:
textura, parámetres flsico-químlcs (pH, carbonats, materia orgántca, carboni total, nitrogen total, relació carbonijnitrogen, densitat
aparent) i el contingut hídric del sol. Pel que fa a aquest darrer, d'una
banda es va fer un seguiment de la humitat del sol de cada una de les
comunitats pradenques estudiades i, de I'altra, es varen obtenir les
corbes característiques d'humitat de sois amb textures diferents.
A partir de les dades obtingudes s'extreuen les següents conclusions generals:
- El percentatge d'humitat present en els sois depén en primer
lIoc de la topografla, després de I'orientació i, flnalrnent, de la textura. D'altra banda, la capacitat teórica de retenció d'aigua en el sol
depén també de la textura.
- Els continguts hídrics del sol es relacionen molt bé amb la
composició florística deis diferents tipus de prats, de manera que els
sois que presentaven en general una humitat superior es corresponen amb la presencia deis prats més mesófíls com són els de
plantatge mitja amb eufrásla (Euprhasio-Plantaginetum mediae),
mentre que els sois més secs es corresponen amb els deis llistonars
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(Brachypodio-Aphyllanthetum subassoc. sideritido-brachypodietosum retusi) i les brolles de romaní (Rosmarino-Lithospermetum).
- A partir d'una anállsi de components principals de les dades
obtingudes en les análisis deis sois, es dedueix que els parárnetres
edáñcs que diferencien cada un deis tipus de prats són, d'una banda,
la proporció entre la fracció grollera (percentatge de graves) i la
fracció fina (textura) i, de I'altra, el contingut de materia orgánica i
el pH. Els grups formats en l'anállsl de components principals es
corresponen amb els diferents tipus de prats estudiats.
3) Conclusions finals
Una de les conclusions finals a que s'arriba a partir de I'estudi
realitzat, és que un deis principals factors ecológlcs que determina la
distribució de les comunitats pradenques de La Plana de Vic és la
humitat edáflca, la qual alhora esta íntimament lligada amb la topografia, I'exposició i I'orientació, i amb les caracterlstlques próples del
sol, sobretot de la textura. La relació entre factors dlrnátlcs i vegetació s'estableix a partir de la influencia que té el factor insolació, el
qual determina I'aparició deis diferents microclimes que trobem al
voltant d'un turó; cada un d'aquests presenta un grau d'humitat
ambiental i edáflca diferent. És aquest contingut hídric del sol alló
que determina la presencia de les plantes que constitueixen cada un
deis tipus de prats.
A partir de tot aquest estudi global, s'han caracteritzat un seguit
d'ambients al voltant d'un turó els quals es corresponen amb la
distribució actual de les diferents comunitats pradenques estudiades.
A nivell general els podem agrupar en els següents ambients:
Vessants Nord: ambients frescos més aviat humits. A les árees
situades estrictament a I'obaga és on es troben els prats de plantatge
rnltjá amb eufrásla (Euphrasio-Plantaginetum mediae), i a les obagues en general, des de les exposicions NE a NW, és on hi ha les
joncedes rnesóñles (Plantagini-Aphyllanthetum). És també en aquestes árees on es conserven clapes forestals, rnajorltárlarnent de rouredes seques.
Vessants Sud: ambients secs i calents. A les árees pendents del
solell estricte, on la insolació és superior, hi ha els llistonars (Brachypodio-Aphyllanthetum subassoc. sideritido-brachypodietosum re-

tUSI) i a l'área més meridional de La Plana apareixen les brolles de
romaní (Rosmarino-Lithospermetum). A les zones de solell en general, exposicions E-SE i W-SW, es troben les joncedes típlques
(Brachypodio-Aphyllanthetum subassoc. typicum).
Carenes: com que són zones més o menys planes, la humitat
edáflca dependrá báslcarnent del tipus de sol. Si són sois d'una certa
profunditat, hi apareixen diferents tipus de jonceda, joncedes rnesófiles o joncedes tlpiques. Als extrems més airejats i exposats, i amb
menys profunditat de sol, hi ha els prats d'anuals amb estipa
(Brachypodio-Stipetum subassoc. typicum). Sobre els sois superficials de les margues hi surten les comunitats de crespinells (edetum
micrantho sediformis) i sobre gresos els pradells aodóflls (Helianthemetum guttatl).
A les árees pedregoses, tant de la carena com deis pendents, hi
ha els prats de lluqueta (Thymo-Globularietum cordifoliae).
Sobre els sois inicials, poc profunds, que apareixen a la base deis
pendents, indistintament de I'exposició en que es trobin, hi ha els
prats d'anuals sense estipa (Brachypodio-Stipetum subassoc. euphrasio-centaurietosum pulchelft).
La següent figura correspon a la distribució esquernátka de les
principals comunitts vegetal s que hi ha en els turons de La Plana.

l. Conreus.
2. Joncedes de plantatge mitja (Plantagini-Aphyllanthetum).
2'. Joncedes de plantatge mltjá amb roures.
3. Prats de plantatge mitja amb eufrasia (Euphrasio-Plantaginetum).
4. Joncedes típlques (Brachypodio-Aphyllanthetum subassoc.
typicum).
5. Prats d'estipa amb anuals (Brachypodio-Aphyllanthetum).
6. Brolles de romaní (Rosmarino-Lithospermetum).
7. Uistonars (Brachypodio-Aphyllanthetum subassoc. typicum]).
8. Prats de lluqueta (Thymo-Globularietum cordifoliae).
9. Prats d'anuals sense estipa (Brachypodio-Stipetum subassoc.
euphrasio-centaurietosum pulchelll).
10. Rouredes de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis).
Carme Casas
Premi «Plana de Vio}
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L'ESBORRANY DEL PLA GENERAL DE
COMPT ABILlTAT
L'esborrany d'aquest nou Pla General de Comptabilitat esta motivat per unes causes internes i unes altres d'externes. Com a causes
internes podem destacar el desfasament que hi ha entre la normativa vigent i les operacions que són habituals avui dia. Com a causes
externes la incorporació d'Espanya a la CEE i la creació d'un mercat
únic, cosa que obliga a seguir unes pautes i unes directrius. Les directrius que més interessen en materia comptable són dues:
- La que tracta deis comptes anuals.
- La que tracta deis grups de societats i deis comptes consolidats.
La normativa básica publicada en aquests últims anys és la
següent:
· Llei d' Auditoria (1988)
· Llei de reforma mercantil (Publicada 25/07/89 BOE)
· Text refós de la lIei de Societats Anónirnes (Publicada pel desembre de 1989)
· Esborrany de la Llei de Societats de Responsabilitat limitada
· Nou reglament del Registre Mercantil (1989)
· Esborrany del Nou Pla General de Comptabilitat (Gener
1990)
Els canvis més significatius que ha suposat I'aparició d'aquesta
normativa són, dones:
l. Obligatorietat d'auditoria per a determinats tipus d'empreses.
2. Criteris comptables de compliment obligat.
3. Publicitat deis comptes anuals.
4. Obligatorietat de consolidació deis comptes de grups de societats.
Pel que fa al contingut de I'esborrany del PGC, queda estructurat de la següent manera:
l. CRITERIS DE COMPT ABILlTAT
2. QUADRE DE COMPTES
3. DEFINIClONS I RELAClONS COMPTABLES
4. COMPTES ANUALS
5. PRINClPIS COMPTABLES
Les caracteristiques més importants de I'esborrany del PGC són:
l. No és un Pla Fiscal.
2. S'estableixen de forma detallada uns principis de valoració, de
dassiflcadó i de presentació.
3. El nou concepte de Resultat Comptable; ara és un resultat
comptable NET (I'impost de societat es considera despesa).
4. Es defineix clarament:
. Impost anticipat - Es gasta després de pagar
. Impost diferit - Es paga després de gastar
5. Es dóna importancia a les «correccions valoratives» obllgatóries: amortitzacions i provisions.
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6. Desapareixen les PREVISIONS.
7. Es defineix el concepte de «PROVISIONS PER A RISCS», és a
dir, els rises que en un futur seran obligacions per a I'empresa.
8. El nou concepte d'ingressos i despeses a distribuir en diferents
exercicis.
9. Els conceptes de:
· GRUP d'empreses: empresa que en domina una altra en més
del 50%.
· Empreses ASSOClADES: empresa que en domina una altra entre el 20% i el 50%.
· ALTRES empreses: empresa que en domina una altra fins
al 20%.
10. Dos terminis ben definits:
· Curt termini (O a 12 mesos)
· Llarg termini (més de 12 mesos)
Cal remarcar, pel que fa als grups de comptes, que:
· Del grup 1 fins al 5 continuen essent amb comptes patrimonials, no hi ha can vis significatius.
· Elgrup 6 és el grup de les despeses (inclou I'impost de societats
com a despesa).
· El grup 7 és d'ingressos.
· El grup 8 es suprimeix.
· La diferencia entre 7 i 6 es passa a un compte del grup 1 (un
compte patrimonial) que forma part deis Recursos propis.
· Apareixen les variacions d'existendes que van al grup 6 o 7
segons el signe.
· El grup 9 no s'ha modificat.
· El grup s'ha suprimit.
Quant als comptes anuals, estan formats per tres documents:
l. Balanc de Situació.
2. Compte de Pérdues i Guanys.
3. Memoria anual.
Els comptes anuals podran ser:
· Comptes anuals normals o integres.
· Comptes anuals simplificats o abreujats.
A aquesta informació deis comptes anuals cal acompanyar-hi les
dades de I'any anterior, aixó implica uns comptes comparatius amb
uns mateixos criteris de valoració, homogenis i uniformes.
El document del Balanc de Situació s'ordena: I'actiu de menys a
més (liquidesa) i el passiu de menys a més (exigibilitat).
Eldocument Pérdues i Guanys (Compte General de Resultats) té
importants modificacions en la presentació i I'estructura perque
apareixen 6 tipus de Resultats:
l. Benefici o Pérdua en explotació.
2. Benefici o Pérdua Financer.
3. Benefici o Pérdua de les activitats ordlnárles,

°
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4. Benefici o Pérdua en les operacions extraordlnárles,
5. Benefici abans d'lmpostos.
6. Benefici després d'lmpostos.
Evidentment, aixó suposa molta més qualitat informativa.
Per últim, el document Memória és de contingut técníc i comptable, I'empresa ha d'informar en la memória sobre tot alió necessari per entendre de forma clara els estats financers.
Área de Comptabilitat
Maig 1990

ALERTA AMB LES FERIDESIU
Malgrat que és avui una malaltia poc freqüent en els paúos desenvolupats, el tétanos és un problema de salut pública [a que un 5 %
deis afectats acaba morint.
El tétanos és una malaltia causada per I'acció d'una toxina alliberada pel bacil Clostrldlum tetani. Resisteix condicions físiques externes com ebullició, exposició al sol, dessecació en forma d'espora.
Té una gran vitalltat a la terra, a la poi s, a les aigües fangoses i
estancades, als terrenys abonats amb fems animals.
Es presenta amb més freqüenda a les zones agrícoles i a les
subdesenvolupades on el contacte amb els excrements deis animals
és més probable.
L'ús de drogues per via parenteral (injectable) pot donar origen
a casos individuals o a brots circumscrits.
El badl entra a I'organisme amb un cos estrany rnltjancant una
ferida oberta, cremades ... Les espores es transformen en forma vegetativa i es multipliquen en un període de 6 hores.
Moltes vegades la infecció es produeix com a conseqüéncía de
ferides que no es consideren pro u importants per anar a veure el
metge.
Aquest badl allibera unes toxines que afecten el sistema nerviós.
Es manifesta aproximadament al cap de 14 dies de la infecció, amb
contraccions musculars doloroses que comencen pels músculs del
coll i després passen a la resta del coso El més comú és I'anomenada
«risa sardónica». S'ha de fer I'ingrés hospitalari immediat i per un
temps perllongat, [a que presenta un important percentatge de
complicacions mortals.
El tétanus és una malaltia que encara que s'autolimita en el
temps i no produeix lesions orgánlques irreversibles, cal prevenir-la.
Podem evitar el tetanus;
l. Vacunació slsternática de les persones amb alt risc, en els
centres de salut, de forma graturta o amb un cost inferior a les 200
pessetes.

2. En cas de ferides brutes cal acudir a un centre de salut abans de
les 24 hores per a una bona cura, per a la desinfecció i protecció
immunológica, encara que s'estigui vacunat.
Són persones amb risc elevat:
Els empleats en escorxadors, mercats de subministrament ...
Els treballadors que estan en contacte amb la terra, amb algües
negres i amb animals dornéstlcs,
Els grangers.
Els militars.
Els polldes.
Els dlabétlcs amb IIagues cutánles,
Els drogaaddictes.
Els qul treballen en feines amb risc de traumatismes (caigudes,
ferides, talls, cremades, punxades ...).
Lourdes Albiac i Suñer
Cap Programa Salut Pública

SUPERCONDUCTIVITAT: FONAMENTS I
APLlCACIONS
Introducció
Sembla que darrerament la física ha entrat una mica més en el
món quotldiá. Resulta més fkil IIegir o escoltar noticies referents a
conceptes que fins ara havien pertangut totalment al món científico
Qui no ha sentit parlar alguna vegada de «la história del temps» de
Stephen Hawkings, o de relativitat, forats negres, microelectrónica,
física quántíca o de trens que leviten?
En aquest artíde parlaré d'aquests últims, o més concretament,
deis materials que permeten que aquests trens levitin. A aquests
materials, els anomenem superconductors i presenten una serie
de propietats físlques forca interessants.

Que és un superconductor?
S'anomena superconductor aquell material que presenta dues
propietats fonamentals:
a) La primera és que per sota d'una determinada temperatura
(anomenada temperatura de transició TJ, la resistencia d'aquest
material al pas del corrent eléctríc és nul-la, Aixó vol dir que no hi ha
pérdua d'energia. Per exemple, resultaria totalment impossible fer
una estufa amb un superconductor. Si tinguessim un anell superconductor i hi fessim passar un corrent, aquest corrent es mantindria indefinidament.

· Exposició

b) La segona propietat fonamental és que un superconductor
sota un camp rnagnétlc expulsa totes les línies de flux del campo I
aixó, que vol dir?
Suposem que tenim un imant i un tros de ferro. L'imant crea un
camp magnetlc i el ferro tendeix a acostar-se a I'imant perqué va cap
a la zona del camp rnagnétlc on les línies són més concentrades (prop
de I'imant). En canvi, un superconductor es comporta d'una forma
totalment oposada, tendeix a allunyar-se de les línies de camp magnétlc i aleshores atxó fa que si col-loquern un imant a sota un superconductor, aquest últim levita per tal d'allunyar-se'n. Aquesta és
una propietat que els trens levitadors aprofiten de la superconductivitat, i rep el nom de efecte Meissner.

La deseoberta de la supereonduetivitat
Kammerling Onnes a Holanda el 1911, al voler estudiar que
passava a la resistencia d'un metall quan la temperatura baixava a T =
OK (-273.16oC), va descobrir que la resistencia del mercuri queia
bruscament a zero a una T = 4.2k. Era el primer superconductor.
Posteriorment es varen fer més proves amb altres metalls
(Nb ... ). A partir deis anys 30, es mesura la resistencia d'aliatges entre
metalls, i així, el 1973 es troba la temperatura de transició máxima
d'un superconductor en aliatge Nb3 Ge a Te= 23K. Aquestes temperatures tan baixes s'aconsegueixen liquant heli.
El boom important en el món de la superconductivitat esdatá
pel novembre de 1986 quan G. Berdnorz i Alex Müller descobriren
el primer óxld superconductor La-Ba-Cu.O a una Te= 30K.
Poc després, a principis de 1987, Chu i Wu descobrien el compost YBa2 CU3 07 a una Te= 93K!! Aquest era un pas important en el
món de la superconductivitat. Primer de tot, els nous materials
superconductors eren óxlds, i no metalls com els «vells» superconductors, i en segon lIoc, representava una revolució económica important perqué es podia treballar amb nitrogen líquid (liqua a
77.7K) i no amb heli que resulta quasi mil vegades més caro A aquests
nous superconductors se'ls anornená superconductors d'alta

temperatura crítica.
A partir d'aquest descobriment, gran part deis físics i químics de
tot el món cornencaren a treballar en aquest carnp, i el 1988 s'obtingué un superconductor a Te= 125K.
Cal remarcar quec s'havien trobat d'altres óxlds superconductors abans de 1986, pero a Te molt baixes (la máxírna era de 10K).
També s'han trobat alguns superconductors orgánlcs (T ~ e 10K).

Supereonduetors de baixa temperatura. Model teonc i trets
fonamentals
L'explicació del mecanisme de la superconductivitat no es va
trobar fins a I'any 1957, quan Bardeen, Cooper i Shrieffer van elabo-
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rar la teoria BeS. Hi explicaven les característiques báslques de la
superconductivitat. Faré un resum deis trets més importants de la
teoria.
1) La propietat més fonamental deis superconductors és la formació de les parelles de Coopero Cooper va demostrar, el 1956, que
els electrons, per sota d'una certa temperatura, s'agrupaven en parelles (anomenades parelles de Cooper). Cada parella presenta les
següents propietats:
- Els dos electrons de la parella tenen els espins oposats.
- Els dos electrons de la parella tenen la mateixa velocitat,
pero sentit contrari (mateix moment pero de signe oposat).
La dificultat més gran que varen tenir fou la d'intentar explicar el
perqué els electrons s'aparellaven, si hi ha una forca repulsiva entre
ells (lIei de Coulomb).
La solució d'aquest enigma es va trobar quan es va descobrir
I'efecte isotépic. Varen observar que, quan canviaven un átorn pel
seu Isotop, variava la temperatura crítica. Alxó implicava que la
interacció no era deguda sois als electrons sinó que interactuaven
rnltjancant els átorns de la xarxa, o més ben dlt, les vibracions de la
xarxa (fonons). O sigui, la idea és que un electró, quan es mou,
provoca una vibració deis átorns, i aquesta vibració interacciona amb
un altre electró, fent que aquest segon s'acosti al primer (interacció
atractiva). Els dos electrons no es troben físicament molt a prop. La
formació d'aquestes parelles implica més propietats.
2) Totes les parelles de Cooper es troben en el mateix nivell
d'energla, que és inferior al deis altres electrons normals. Al tenir
totes les parelles el mateix nivell d'energia, es mouen a la mateixa
velocitat. La diferencia d'energia entre I'energia de les parelles i
I'energia mínima d'un electró normal s'anomena gap. Aquest gap és
una banda d'energies prohibides, o sigui que cap electró no pot
assolir I'energia del gap.
3) Una altra propietat important és la quantificació del flux magnétlc, Consisteix en el següent:
Suposem que tenim un anell superconductor en un camp rnagnétic. Pel forat de I'anell passará flux magnétíc, [a que no és superconductor, pero si anem augmentant el camp rnagnétlc progressivament, el flux dins I'anell no augmentará de manera contínua sinó de
forma discreta. Sempre passará un flux proporcional a un flux fonamental, anomenat fluxoide (0J

Supereonduetors de tipus 1/"
Es diferencien en la res posta davant d'un camp magnéuc,
en un camp magnétk, el superconductor expulsa totes les línies del camp, si es va
incrementant el camp arriba un moment que el superconductor
deixa d'expulsar-les i deixa de ser superconductor, entren totes les
línies del camp i el superconductor deixa de tenir resistencia zero.

Tipus 1:Quan es col-loca un superconductor
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Aquest camp magnétlc s'anomena camp crític i es representa He'
Tipus 11:En lIoc de tenir un sol camp crític, en presenta dos.
Suposem que tenim un superconductor i el posem sota un camp
magnetlc; en principi expulsa totes les línies flns que incrementant el
camp arriba a un camp crític (HJ, en que algunes de les línies del
camp magnétlc penetren en el superconductor, i el superconductor
encara presenta la propietat que la resistencia continua essent zero.
Si es va augmentant el camp, arriba un moment que totes les línies
penetren i el material deixa de ser superconductor. Aquest camp es
representa per He2.

Superconductors d'a/ta temperatura crítica
N'existeixen várles famílies, la més coneguda és la Y-Ba-Cu-O (a
Te= 90K). Tots els nous superconductors són modlflcadons més o
menys complexes d'una estructura fonamental anomenada pe-

rovskita.
Propietats:
1) Les temperatures de transició són molt més elevades que en
els antics superconductors. Aixó permet treballar amb nitrogen líquid i no amb heli (més car i difícil d'aconseguir).
2) S'hi formen parelles de Coopero
3) No és valida la teoria BCS, la interacció electró-electró no es
realitza mitjancant la xarxa. Encara no s'ha trobat el mecanisme
d'interacció (problema fonamental per poder entendre'ls).
4) Són superconductors de tipus 11.
S) Normalment s'obtenen en pastilles, on cada pastilla esta formada per molts grans superconductors. Resulten molt menys malleables.
S'han publicat moltíssims models que intenten explicar la superconductivitat d'alta temperatura, peró encara no n'hi ha cap que
expliqui totes les propietats.

Ap/icacions
Les principals aplicacions s'han portat a terme utilitzant els antics
superconductors, peró actualment s'está treballant ja amb els superconductors d'alta temperatura. Algunes de les aplicacions són:
1) Obtenció de camps rnagnetícs intensos, utilitzats en motors
eléctrks, imants (que són més intensos i lIeugers que els tradicionals), i
en totes les aplicacions en que es necessita un camp magnetic.
2) Generadors de corrent altern. El problema és que tenen un
cost molt elevat i només són rendibles quan són molt grans.
3) Transmissió i distribució de l'energia eléctrica. Es dissiparia
molta menys energia que en els usuals i admet una quantitat d'energia molt més elevada. Com que haurien de ser subterranis (necessiten refrigeració), serien práctics dintre una ciutat.

4) Tancs d'emmagatzemar energía.
S) Trens levitadors. Utilitzen la propietat d'efecte Meissner deis
superconductors. N'hi ha dos de construits, un d'alemany (maglev) i
un de japonés.
6) Amb I'ajuda deis superconductors es pot arribar a ternperatures de 0.00000 IK.
7) Ordinadors superconductors. S'utilitzen en la fabricació de
circuits lógics i en memóries. Serien mil vegades més rápíds que els
actuals, pero el cost de manteniment és també elevat.
8) Detectors molt sensibles de canvis en camps magnétlcs o intensitats. Són els anomenats SQUID. S'apliquen básícarnent en la
detecció de partícules fonamentals, els metges els utilitzen en la
detecció de corrents al cor i al cervell, els geólegs per veure variacions del camp magnétíc terrestre ...
9) Altres transformacions, acceleradors de partícules, etc ...
M. Angels Crusellas
Departament de Física Fonamental
Universitat de Barcelona
Facultat de Física

VIURE AMB LA MALALTIA CRONICA
Un deis principals problemes que té la nostra societat és el control i la prevenció de les malalties cróniques. De mica en mica la
societat va prenent consciencia de la gran quantitat de necessitats
no ateses de les persones que tenen problemes perllongats de salut.
Necessitats que sobrepassen la problemática exclusivament médica,
per tal com cada malaltia crónica és única i té un efecte diferent
sobre cada individu, cada familia i el seu entorn social. Potser els
factors que influeixen en I'impacte personal, en la familia i el seu
entorn social ens fan parlar de «situacions» i no de malalties.
Per situar-nos i unificar el nostre lIenguatge, partirem de la dennició utilitzada per a la Comissió per les Malalties Cróniques deis EE.
UU.
«Malaltia crónica és qualsevol alteració o desviació de la norma
que té una o més de les característiques assenyalades en el següent
quadre:
Són permanents
Deixen seqüeles
Són causades per alteracions irreversibles
Requereixen lIargs períodes de seguiment, observació i atenció».
A la persona que té una malaltia crónica se Ii plantegen problemes diferents d'aquells que té una persona amb una malaltia aguda.
La malaltia crónica obliga la persona i la seva familia o entorn més
immediat, a fer uns reajustaments en la vida diaria i, per tant, s'han
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de desenvolupar uns mecanismes d'adaptació a una nova realitat a
partir de nous estils de vida.
Els factors que cal analitzar per entendre la situació de malaltia
crónica poden ser:

L'abast de la propia deficiencia o incapacitat que produeix la
malaltia
Es fa necessari determinar I'abast de la deficiencia o incapacitat
per establir un pla d'atenció basat en objectius puntuals de funcionalitat i activar els mecanismes d'adaptació.
Una valoració completa ha d'indicar-nos els camps on la persona
té dificultats i la seva magnitud. Ens sera d'utilitat per planificar
I'atenció immediata i a lIarg termini, i ens ajudara a fer plans d'atenció re alistes. Com que una malaltia crónica mai no és estátlca, s'ha
de fer una valoració a intervals regulars, tant si existe ix millora com
si persisteix I'agreujament.
En aquest punt caldrá valorar també de manera específica la capacitat de la persona per dur a terme les activitats de la vida diaria.

La repercussió en la vida diaria i esti/ de vida de la persona i
entorn
Les limitacions, les seqüeles o els perills potencials que es deriven
de la própía malaltia obliguen la persona i el seu entorn a modificar
estils de vida anteriors.
Cal valorar la percepció de la persona i la familia en el nou estat
de salut, possibilitats i dificultats per adaptar-se i les preocupacions
sócío-económíques que es poden derivar de la situació.
És important donar la suficient informació i facilitar aprenentatges a f d'evitar i controlar les crisi que es poden presentar, controlar
els símptomes previsibles i prevenir les complicacions o les crisis
recurrents que pot comportar la malaltia.

El diagnostic medtc i funcional o I'evolució previsible
És necessari conéíxer el pronóstic funcional o I'evolució previsible
per tal de no alimentar falses esperances o expectatives de futuro
En els casos en que el curs de la malaltia és progressiu, o sigui,
degeneratiu i invalidant, els objectius assistencials han d'anar orientats a procurar el benestar de la persona i a fer costat al malalt i a la
familia per enfrontar-se a aquest deteriorament progressiu.

La percepció i I'impacte emocional de la pérdu: de les funcions
La perdua d'una funció és viscuda per la persona com una amenaca real a la seva integritat. Desencadena un procés de dol amb més
o menys intensitat segons el valor atrlbuít a I'objecte perdut.
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Si tenim en compte les fases del procés de dol, veurem que hi ha
una fase inicial d'impacte o xoc emocional, la persona és lncapac
d'enfrontar-se a la nova situació. Es viuen emocions fortes que originen sentiments d'ansietat i por intenses, poden produir-se manifestacions d'agressivitat i rabia. La persona de mica en mica perd tota
esperanca de retrobar I'objecte perdut i pren consciencia de la nova
realitat. Aquesta etapa comporta una tristesa i una manca d'interés,
es produeix un cert abandó. La reorganització es produeix quan la
persona torna a sentir-se responsable de la própía vida, adaptant-se
a la nova realitat.
Si no s'assumeix la pérdua d'una funció es manifesten quadres
persistents de malestar físic, abandó i retraúnent de la persona fins
arribar a situacions de dependencia, de vegades no justificables per
les repercussions fsíques de la malaltia, o bé hi ha una manifestació
perllongada de sentiments d'agressivitat, rebuig, plors, rabia o depressió.
La malaltia crónica pot produir en la persona i en la familia
sentiments d'írnpoténcla perque hi ha una manca de control personal enfront deis esdeveniments que pot produir la situació, i el futur
apareix incert i arnenacador.
El suport vlndrá donat facilitant I'expressió deis sentiments, cal
ajudar a la con creció deis aspectes més preocupants. En la nostra
cultura, per exemple, es reprimeixen les emocions negatives. Un
deis sentiments més ofegats és la por. És necessari que la persona
defineixi i expressi els propis sentiments i que ningú no ho faci per
ella.

La capacitat adaptativa de la persona i el seu entorn familiar
La malaltia crónica introdueix canvis notables en la vida familiar:
de vegades uneix els membres, d'altres provoca distanciament a
causa de la incapacitat d'ajudar-se mútuament.
La duració de la malaltia, les hospitalitzacions perlódlques i I'augment de la drrega social, económica i emocional amenacen la íntegritat familiar.
Després d'una etapa inicial de desorientació i desorganització es
fa necessari que la familia funcioni com a equlp de cara a assolir els
objectius terapéutícs, I com a equíp caldrá tenir en compte la individualitat de cadascú, les diferents funcions que poden desenvolupar
els membres i I'objectiu comú que ha d'unir-Ios per realitzar una
estrategia discutida i consensuada.
Una adaptació eflcac a la malaltia exigeix que la familia reconegui
el problema, demani aluda, accepti la nova situació i les seves implicacions i desenvolupi els propis recursos per adaptar-s'hí,
En el moment que, a partir d'una malaltia crónica es produeix
una limitació o una incapacitat, caldrá preveure les barreres estructurals de I'habitatge, així com les condicions hlglenlques i els elements que poden suposar un perill per a la seguretat.
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A partir d'aquest balanc i la valoració deis canvis gue caldrá
introduir, se'ns planteja una nova situació. Les possibilitats econórnígues per fer front a aquests can vis.
D'altra banda, els recursos socials i sanitaris de que disposa la
comunitat on viu la persona són peces a tenir en compte per a una
futura orientació.
La no existencia de familiars propers, o problemes d'esgotament
familiar, són elements importants per a la posterior orientació.

4. Conéixer les organitzacions o centres gue poden oferir-Ii un
suport, ja sigui donant informació o facilitant recursos, [a siguin
grups específics d'autoajuda.
S. Coneixer i compartir els programes de seguiment conjuntament amb el personal assistencial.
6. Normalitzar les relacions interpersonals.
7. Assumir les responsabilitats sobre la propia vida.

Conclusions
El suport afectiu de la família o sistemes de recolzament
En moments de crisi els sistemes de recolzament afectiu, ja sigui
de familiars propers o lIunyans, amics o veíns, són uns elements de
suport inestimable.
Quan estem malalts augmenta la vulnerabilitat i, amb més o
menys grau, la dependencia de I'entorn, i es fa necessari aquest
suport per fomentar noves formes de vida.

Destg de viure de la persona i la motivació per participar activament
en la planificació terspéútia
Aprendre a conviure amb éxlt amb una mal altia depén també de
la personalitat del pacient abans de I'aparició de la malaltia, de la seva
propia experiencia vital.
El desig de viure pot convertir-se en una font d'energia per
lIuitar contra la malaltia i I'abandó.
Difícilment s'avanca en I'adaptació a la incapacitat i s'assoleixen
els objectius terapéuttcs si la persona no decideix prendre part activa
en el procés d'atenció i alxó té relació amb la seva motivació íntima,
el desig de viure i de fer front a la malaltia.
Sovint, el personal assistencial adopta postures rnesslánlques envers la persona amb lIarga malaltia; aquest comportament s'origina
en la creenca gue la persona és una víctima indefensa i desesperancada, lncapac d'agafar responsabilitats sobre la seva propia vida. D'aquesta manera, tendim a la sobreprotecció i, per tant, fomentem la
dependencia del malalt.
Mantenir projectes ha de formar part deis objectius terapéutlcs,

Objectius que han d'assolir el malalt crónlc i la familia
l. Aprendre les mesures per evitar i detectar els possibles problemes gue pot originar la malaltia.
2. Aprendre activitats adequades per tenir cura d'un mateix i
afavorir un nivell de benestar óptlrn.
3. Delimitar les activitats gue requereixen ajuda per tal gue la
persona tingui el rnáxlm grau d'autonomia i evitar la dependencia
exagerada o la sobreprotecció excessiva de I'entorn.

l. La situació de la persona amb malaltia crónica és un fet gue
sobrepassa la problemática exclusivament médica i obliga la persona
a fer determinats reajustaments en la seva vida per adaptar-se a una
nova realitat i requerelx un esforc per part de la persona i el seu
entorn immediat i de persones significatives per millorar la qualitat
de vida.
2. Els elements gue incideixen en la situació tenen relació amb
I'abast i repercussió de la propia malaltia, la capacitat de la persona
per fer front als canvis i el suport emocional i social gue rebi la persona.
3. Els objectius terapéutics han de ser compartits per l'equlp
assistencial, la família o sistemes de recolzament i el propi malalt
perque puguin ser eflcacos,
Anna Bonafont
Directora de l'Escola
Universitaria d'lnfermeria
«Osona»
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UN COMENTARI A L'ACTUAL CONJUNTURA ECONOMICA DE CATALUNYA
Resum de la conlerenda que, amb motiu deis ades de la inauguradó del curs academic 1990-91, vapronunciar
a l'Aula Hagna deis EUV I'Honorable Sr. Hacia Alavedra, conseller d'Economia i Finances de la Generalitat de
CatalunTa.

Foto: Jordi Puig

Situació económica internacional

En un món cada vegada més interdependent és lógic pensar que
la nostra economia es pot veure ínfhnda intensament pel panorama
económic internacional. En el decurs de les dues darreres décades
s'ha demostrat la dependencia de I'economia catalana respecte de
I'evolució deis mercats internacionals i, en particular, deis preus deis
productes energetícs. Si bé abans de la crisi oberta per I'ocupació de
Kuwait la nostra economia ja es trobava en una fase de desacceleració, la crisi d'Orient Mitja pot agreujar la situació económica internacional i catalana.
Altres aspectes importants que condicionen en aquest moment
I'evolució futura del panorama económic internacional i, per tant,
de Catalunya i Espanya són els símptomes de recessió als Estats
Units, el procés de transformació deis paises de l'Est i la reunificació
alemanya.

Fins ara els excedents deis comptes corrents de la RFA i del japó
contríbuíen a flnancar els desequilibris comercials i pressupostaris
nord-americans, i en el futur, els excedents de la RFA aniran canalitzats cap a I'interior, provocant tensions sobre els tipus d'lnterés i
el tipus de canvi en el context internacional.
L'economia de mercat és I'objectiu deis paises de l'Est, malgrat
que han de superar els gran s desajustaments económics existents.
L'explotació del potencial de demanda i de producció (má d'obra
barata i quallñcada) representara I'obertura d'amples mercats. En
aquest sentit els paises de la CEE tenen gran s oportunitats de col-locació deis seus productes i també d'inversió productiva per tal de
cobrir les necessitats de tecnologia d'aquests paises,
Catalunya ha d'aprofltar aquestes potencialitats i fer-se un lIoc
en aquest mercat incipient.
Els efectes de la reunificació alemanya poden ser més immediats.
L'auge de la demanda interna traslladará els seus beneficis a aquells
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paises de la CEE que no estiguin allímit de la seva capacitat productiva.
Amb motiu de la crisi del Golf, les previsions económiques internacionals han empitjorat. Peró cal diferenciar aquesta tercera crisi
del petroli de les dues anteriors perqué pot esperar-se una menor
incidencia económica a causa de la menor importancia relativa del
petroli dins del total de les primeres materíes energétíques utilitzades i del major consens sobre el tipus de mesures económiques a
aplicar.
Si la previsió de creixement deis paises industrials era de 2,8%
per als anys 1990 i 1991, les actuals previsions són de 2,6 % i 2,5 %
respectivament. Encara que aquestes previsions es basen en hipótesis
de treball subjectes a una gran incertesa sobre I'evolució del preu del
petroli, ja que s'han fet en un escenari que pren un valor mitja del
preu del petroli de 25 $/barril.
Segons una primera avaluació de la Comissió Europea, I'impacte
a la Comunitat s'estima més negatiu.
Pel que fa als preus, una escalada d'aquests intensificaria probablement les diferencies entre les taxes d'inflació deis diferents paisos
de la CEE, la qual cosa dificultaria la [a alentida posada en marxa de la
segona fase de la Unió Económica i Monetaria, que té com a gran fita
la creació del Sistema Europeu de Bancs Centrals (SEBC). Recentment s'arrlbá a I'acord sobre el calendari d'inici d'aquesta fase: gener
de 1994.

Conjuntura económica a Catalunya i Espanya
Catalunya, a partir del 1985, cornenca a recuperar-se amb forca
de la crisi deis anys anteriors i assoleix fins al 1989 taxes de creixement anual superiors al5 %. Peró durant el segon trimestre de 1989
es van cornencar a presentar signes que indicaven que la fase expansiva de I'economia havia cornencat el procés de maduració.
El fort increment de la demanda interna posa de manifest la
inadequació de la demanda a I'oferta productiva, provoca tensions
inflacionistes i un deteriorament de la balanca comercial.
Les mesures restrictives (báskarnent monetárles) del govern
central per tal de moderar el creixement de la demanda interna i
adaptar-lo a les possibilitats reals de I'economia, donen com a primers resultats un alentiment de la inversió i del consum (de béns
durables) interns i símptomes de millora deis anteriors desequilibris:
inflació i deftdt comercial. L'objectiu de «refredar» I'economia s'estava aconseguint.

Demanda interna
L'actual crisi energética intlulrá sobre I'evolució futura de la demanda interna, perque I'augment de la factura petrolera suposa una

.

transferencia de renda real des del nostre país vers els paises productors de petroli i I'empobriment afectara tant les famílies com les
empreses. Aquest fet i les mesures d'ajustament adoptades, tant de
tipus monetari com de moderació de rendes, per tal d'evitar possibles pressions sobre els preus, suposaran una nova reducció del ritme de creixement del consum privat.
Pel que fa a la inversió productiva, s'ha desaccelerat més del que
s'havia previst sobre la inversió en béns d'equipament. Tres raons
poden explicar aquesta disminució: les restriccions de crédlt al sector privat, els elevats tipus d'ínterés que desincentiven la inversió i
les menors perspectives de creixement de I'economia que fan que
les expectatives de benefici per a qui inverteix siguin menors.
També, amb tota probabilitat, es delxará sentir la crisi energétlea en I'evolució de la formació bruta de capital. Les taxes de variació
anual, segons previsions del Ministeri d'Economia, seran de 8,4% i
5,2 % per al 1990 i 91, taxes molt inferiors a les enregistrades en els
últims anys, sempre superiors als dos dígits.
El conficte ha obligat a definir un nou escenari macroeconómic
que incorpori les noves variables. L'augment del preu del petroli
su posa una pressió sobre els costos, la inflació i el défldt exterior,
amb un grau d'intensitat que es relaciona directament amb el grau
de dependencia energétlca. Com [a hem comentat, aquest és menor
que en els anys 70, pero a Catalunya i a Espanya encara és excessivament gran.
Si bé és cert que durant el 1990 I'impacte de la crisi sera moderat, els efectes ja s'han fet sentir sobre les principals variables económiques.

PIB
El creixement previst del PIB real, a l'Estat, per a aquest any sera
del 3,5 %, és a dir, dues dédrnes per sota del previst inicialment. I
per al 1991 del 2,5% (2,9% inicialment), la qual cosa indica un
sensible alentiment de I'activitat, pero donades les drcurnstándes no
suposa que la crisi tingui un efecte traumátlc sobre I'economia.

Evolució deIs preus
Pel que fa als preus, preocupa el fet que I'increment de la factura
del petroli es tradueixi en un augment del diferencial d'inflació, la
qual cosa s'ha d'evitar per tal de no deteriorar més la nostra competitivitat i no arribar a la situació de l'Europa de les dues velocitats,
actualment tan discutida.
El diferencial d'inflació amb la CEE se situa durant els set primers
mesos de I'any en l' 1, 1%. Tot i que aixó suposa una reducció, no
podem dir que hagi representat una millora de la competitivitat
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perqué I'apreciació del tipus de can vi efectiu nominal i el fet que
exportem la majoria deis nostres productes a paises amb baixa inflació juga en sentit contrario
Després d'una moderada evolució deis preus, malgrat el rebrot
inflacionista del mes de juliol, el mes de setembre I'augment deis
preus deis carburants (conseqüénda de la crisi del Golf) ha tingut la
primera repercussió important en el nivell de preus de I'economia.
L'índex general va augmentar 1,6 % a Catalunya, superior a l' I, I %
de l'Estat.

Sector exterior
La política monetaria restrictiva ha tingut com a resultat una
moderació en el ritme de creixement de les importacions. D'altra
banda, les exportacions s'han mostrat més dinárnlques, especialment a Catalunya. El creixement, en termes nominals, de les exportacions catalanes en els 7 primers mesos, va ser del 14 % respecte del
mateix període de I'any anterior. I el de les importacions del
9,4%.
Tot i així, el déflcit comercial continua pulant, A l'Estat espanyol
aquest augment i la negativa evolució de la balanca de serveis (com a
conseqüencla de la reducció d'ingressos per turisme, que no va afectar tant Catalunya) expliquen el fet que el déficit de la balanca per
compte corrent acumulat en els nous primers mesos supera un 47 %
I'existent en el mateix període de I'any anterior.
Les entrades de capital a lIarg termini han perrnés flnancar el
déficit corrent donant com a resultat una balanca positiva, encara
que a un nivell molt inferior al saldo assolit durant 1989.
En aquest sentit no es presenten problemes de flnancarnent de
la balanca per compte corrent, sempre que la inversió estrangera
mantingui el seu ritme de creixement, encara que la crisi pot diflcultar-ho.

Inversió estrangera
De moment, pero, la inversió estrangera directa a Catalunya
esta experimentant taxes de creixement extraordinárlament elevades: del 91 ,5 %, en els nou primers mesos, en relació al mateix
període de I'any anterior. En el conjunt de l'Estat, aquesta inversió
manté també un comportament forca dlnárnlc, encara que amb
taxes de creixement netament inferiors a les enregistrades a Catalunya.

Mercat de treball
En el primer i segon trimestres de I'any I'ocupació neta va augmentar, la qual cosa ha permés una disminució de I'atur. Per a 1991
s'espera que el nombre d'aturats contlnuiredulnt-se encara que a un
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ritme inferior. Pero aquesta tendencia positiva, segons fonts del
Ministeri d'Economia, només es mantindrá si hi ha una moderació en
el creixement de les rendes. Concretament fixen un increment del
5,8 % per a la remuneració deis assalariats.

Visió sectorial
Sectorialment, cal destacar I'estancament del sector agrario Les
causes, un any més, són báslcarnent les condicions rneteorológlques
molt desfavorables per als principals conreus (cereals i fruites).
L'element que compensa aquesta recessió és el subsector ramader que augrnentará considerablement la producció.
El sector industrial mostra clars signes de desacceleració de la
seva activitat. Les mesures rnonetárles no són alienes a aquest alentimento Pero la positiva evolució de I'ocupació, de la inversió estrangera i fins i tot del comerc exterior, no sembla ratificar en la mateixa
mesura aquesta opinió.
La construcció continua I'evolució expansiva de I'any 1989,
malgrat els símptomes de desacceleració que a partir del segon
semestre va experimentar el subsector d'obra residencial. El sector
presenta encara unes perspectives de creixement importants per a
l'exlstencla de programes d'infrastructures i de dotacions d'equlpaments que es troben en mans de les administracions públiques,
sense oblidar els compromisos adquirits en relació amb els Jocs
Olímpics de Barcelona.
Pel que fa al sector turístic, per segon any consecutiu la temporada no haurá estat positiva. La problemática turística té elements
de carácter conjuntural, pero báslcament les arrels són estructurals.
Una oferta en molts casos obsoleta i mancada de serveis complementaris, I'aparició d'altres competidors (paisos de l'Est i mediterranis), les condicions medi-ambientals i I'increment deis preus turístics, molt superior a I'índex general deis preus del consum, són
alguns deis aspectes que han incidit negativament.
En el sector de la distribució cal assenyalar que continuen els
processos d'acció-reacció, com a conseqüéncla d'una creixent competitivitat. En aquesta competencia per a la millora de la participació
en la quota de mercat, el comerc tradicional ha iniciat processos de
modernització, tant als establiments com a les formes de gestió i a la
promoció de la propia forma de distribució.
El sector financer ha experimentat canvis significatius tant pel
que fa a I'ordenament del sector com respecte a les estrategíes
competitives adoptades per les diferents entitats. En aquest sentit
cal esmentar la fusió de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona i la Caixa de Pensions per a la VeIlesa i d'Estalvis de Catalunya i
Balears, que ha donat lIoc a la creació de la Caixa d'Estalvis i Pensions
de Barcelona.
També cal esmentar la continuació en el procés de reforma del
mercat de valors i la consolidació del mercat de futurs de Barcelona.
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Conclusions
El refredament de la demanda interna iniciat a la segona meitat
del 1989, va provocar un alentiment en el creixement de I'economia
catalana i espanyola que, de créixer a ritmes al voltant del 5%,
creixeran aquest any d'un 3 a 4%.
Aquest alentiment contribuiria en part a pal-llar els dos grans
deflcíts de les economies espanyola i catalana: la inflació i el défldt
exterior. Tanmateix la davallada del sector turístic, una mica menor
a Catalunya, i la crisi del Golf deixaran amb tota probabilitat les
coses igual.
D'altra banda, la incorporació de la pesseta en el Sistema Monetari Europeu, la previsible reducció de la banda de flotació i la propera liberalització de capitals a Espanya, fan que la Política Monetaria
perdi protagonisme. L'única possible utilització d'instruments macroeconómics passa per una política fiscal, per dur a terme la qual
sembla inevitable una contenció de la despesa.
Des de fa molt de temps he anat insistint en el fet que els grans
desequilibris de la nostra economia requereixen una terapia a mig
termini, ja que en el fons es tracta d'un problema de competitivitat
del nostre sistema productiu. En la millora de la competitivitat, el
paper primordial I'han de jugar les empreses, peró les administracions públiques hem d'oferir les condicions de I'entorn perque
aquestes millores siguin possibles. Entre altres coses, es requereix un
ampli consens polític, económic i social, un component del qual és
sens dubte un sistema fiscal que atengui els principis d'equitat i suficiencia, pero que no oblidi la incidencia sobre I'activitat económica.

Indicadors de la conjuntura económica a Catalunya

Indicador
Consum de
ciment
Consum d'energia eléctrica
Projectes visats

Període

% varo 90/89

% var.89/88

gener-maig

12,9

23,2

gener-juny
gener-juny

2,1
-43,3

5,9
20,4

Ocupació total
Ocupació
agraria
Ocupació
industrial
Ocupació
construcció
Ocupació serveis

gener-juny

4,3

7,5

gener-juny

- 8,4

°

gener-juny

5,6

6

gener-juny
gener-juny

10,2
3,7

11
8,6

Exportacions
Importacions

gener-juliol
gener-juliol

14,0
9,4

5,9
21,6

Inversió estrangera directa

gener-setem bre

91,5

ND

IPC general

gener-setem bre

7,1

7,3

Font: Departament d'lndústria i Energia, Agrupació Fabricants Oment,
legi Aparelladors, INE i Ministeri d'Economia i Hisenda.
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Príncípals índícadors del sector de la construccíó a Catalunya

Inversíó estrangera dírecta a Catalunya c/assíficadaper
paisos

(% variació sobre el mateix període de I'any anterior)
Període

12,9

Gener-Setembre
(milions de pessetes)

1989

-

Consum de ciment

-

Licitació ofldal
Obra civil
(pts. constants)

gener-juny

30,1

30,4

Edlflcaclons

gener-juny

-16,2

0,9

-

gener-maig

1990

15

% variació
% s/T
s/89

Cat/Esp

44.823,4
6.597,8
126.476,6
50.706,8
4.252,9
14.219,4

10,5%
1,6%
29,8%
11,9%
1,0%
3,3%

5,4%
150,7%
619,0%
43,8%
13,1%
51,5%

18,5%
22,2%
42,1%
63,7%
9,2%
11,0%

Suecia
Surssa

948,4
20.562,9

0,2%
4,8%

-64,3%
19,9%

13,2%
29,9%

Estats Units
Japó

64.806,2
9.984,7

15,2%
2,3%

1.333,6%
341,4%

73,4%
34,7%

349.933,9

82,3%

152,6%

33,1%

1.551,9
74,0
490,0
976,1

0,4%
0,0%
0,1%
0,2%

9,3%
-84,7%
-11,9%
38,0%

4,3%
4,8%
6,2%
63,8%

Espanya

71.049,8

16,7%

-12,8%

35,3%

TOTAL

425.059,6

100,0%

91,5%

32,5%

1990

23,2

Habitatges acabats de
promoció privada
Protecció oflclal

gener-juny

-43,7

-40,4

Lliures

gener-juny

45,4

10,9

Total

gener-juny

0,4

13,8

franca
Belgica
Palsos Baixos
R. F. Alemanya
Italia
Regne Unit

Pa"fsosOCDE
-

-

Habitatges iniciats
Protecció ofldal
(promoció privada)

gener-juny

-28,3

-48,9

Projectes visats
Col-legí Aparelladors

gener-juny

-43,3

20,4

Mercat de treball
Població ocupada

gener-juny

10,2

P. Fiscals
África
Latlnoarnerica
Asia

11,0

Font: DG Arquitectura i Habitatge, SEOPAN, INE, Col-legís d'Aparelladors
Arquitectes técnlcs de Catalunya.

i
Font: D. G. Transacciones
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Inversíó estrangera dírecta c/assíficadaper comunítats
autónomes
Gener-Setembre
(milions de pessetes)

1990

% s/T

% variació
s/89

81.466,7
21.887,5

6,2%
1,7%

-36,9%
52,8%

CATALUNYA

425.059,6

32,5%

91,5%

Galícia
Madrid
País Basc
Valencia
Altres CCAA

8.626,1
574.538,9
29.271,2
33.031,6
132.338,6

0,7%
44,0%
2,2%
2,5%
10,1%

-28,0%
78,3%
-14,4%
69,3%
20,8%

1.306.220,2

100,0%

51,4%

Andalusia
Aragó

TOTAL
Font: D. G. Transacciones
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SETMANA EUROPEA DE BIELEFELD (del 10 al 17 de novembre)
CURS 1990·91

Deis dies 10 al 17 de novembre es va celebrar la Setmana Europea de Bielefeld. En aquestes Setmanes Europees es troben tots els
estudiants del programa DEGI de totes les institucions associades:
Université de Valenciennes, de franca, Portsmouth Polytechnic,
d' Anglaterra, Fachhochschule de Bielefeld, d' Alemanya, Hogeschool
voor Economische Rotterdam, d'Holanda i l'Escola Universitaria
d'Estudis Empresarials d'Osona, deis Estudis Universitaris de Vic.
També hi participen com a convidats altres estudiants de cada escola
que estan interessats en temes europeus.
Elsrepresentants deis EUV que hi assistiren varen ser: ElDirector
General deis EUV, Sr. Rlcard Torrents, el Director de l'Escola d'Empresarials, Josep Terradellas, i el sots-director, Josep M. jordá, i el
professor d'Economia de l'Empresa, Joan M. Capdevila.
Els estudiants del programa DEGI a la nostra Escola : Virginia
Ballesteros, Jorge Luis Valsalo, Xavier Descombes, [acquellne Ferrer, Sophie Nyssens, Bruno Gonzales i Cristina Mihlan, van presentar un treball sobre el sector porcí a la comarca d'Osona dirigit pel
professor [oan M. Capdevila i amb la col-Iaboradó d'EUMO Produccions Audio-visuals en la realització d'un vídeo. D'altra banda,
el professor [oan M. Capdevila va pronunciar una conferencia que
va despertar molt lnterés, sobre I'evolució del sector immobiliari a
la ciutat de Vic.
Elsestudiants convidats de la nostra escola van ser: Myriam Montal, Josep Ferrer, Dolors Sanchis i M. Carme Valle, els quals van

Segona promoció del DEGI que va rebre el Diploma a la Setmana Europea de
Bielefeld. Curs 1990-91.

poder copsar de prop I'ambient d'una Europa comunitaria i d'uns
estudis amb visió europea.
Durant aquesta setmana també es varen tenir diversos contactes
amb els estudiants de Vic que estan cursant el programa DEGI a
I'estranger. En aquests contactes es va constatar la integració deis
estudiants a les respectives Escoles i la valoració positiva deis estudis
que esta n seguint. Aquests estudiants són: Jordi Costa, Ignasi Pla,
Xavier Alcoverro i Eduard Muñoz al Portsmouth Polytechnic i Núria
Clusella, Núria Freixanet, Ricard Aceves i David Pallarés a la Universitat de Valenciennes.
S'ha de destacar, de manera especial, en aquesta setmana, la
visita del Cap d'Estudis de l'Enginyeria T écnlca Agrícola, el Sr. J. lila, i
del Cap d'Estudis d'loforrnátka, el Sr. A. Susin, de l'Escola Polltécnlea d'Osona. Es van entrevistar amb el Degá, Prof. Dr. Ing. Axel
Rosemann i altres professors de l'Escola Polltécnlca de Bielefeld, per
tal d'iniciar contactes docents entre les dues Escoles. També es van
analitzar els programes d'estudi i van fer una visita als laboratoris. En
un futur proper s'espera I'aprofundiment d'aquestes noves relacions, tot just ara cornencades,

Escola Universitaria
d'Estudis Empresarials
d'Osona
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Els dies 10 i II d'octubre de 1990 tingué lIoc a Girona la 11Trobada d'Escoles de Mestres deis PaYsosCatalans. La primera s'havia fet a
Peníscola ara fa dos anys. La Trobada de Girona aprová les següents conclusions:

Conclusions
l. Davant la perspectiva immediata de canvi deis models de formació de professors, es fa imprescindible que entre Departaments i Centres
es continui el debat pedagógíc i metcdológíc iniciat en aquestes Jornades.
2. Es manifesta la voluntat de seguir en la línia de treball conjunt de coordinació entre les Escoles de Mestres deis Paises Catalans pel que fa
a les necessitats especifiques en les diverses árees de formació, i a la seva concreció en els futurs Plans d'Estudi.
3. Hi ha un acord generalitzat en I'acceptació d'un Centre Superior de Formació de Professorat-Educació, amb característiques especifiques segons el territori i amb la voluntat d'impartir tots els ensenyaments de formació de professorat i d'educació.
4. En relació amb aquest darrer punt, s'acorda:
a. Fer una reunió conjunta el dia 19 de desembre de 1990 a l'Escola de Sants ( IO h. del matí) per posar en comú el que s'hagi treballat a les
Escoles, i preparar el que s'ha de fer a la reunió de Madrid del 10 de gener de 1991.
b. Instar el MEC i el Consell d'Universitats perqué aprovin de forma immediata les titulacions i directrius corresponents, docents i no
docents.
c.lnstar les administracions educatives corresponents d'ámblt autonórnlc perqué es defineixin en relació a la planificació futura deis estudis
de formació inicial i permanent del professorat i altres d'educadó,
5. S'acorda de fer la 11IT robada d'Escoles de Mestres deis Paises Catalans a Tarragona o a L1eida, en el transcurs del curs 91-92.
GIRONA, II d'octubre de 1990

Toni Tort, director de l'Escola de Magisteri deis EUV, hi tingué una participació destacada, [a que juntament amb Francesc Imbernon, de
l'Escola de Sants de la Universitat de Barcelona, hi presenta la ponencia «Models dldáctlcs i educatius en la formació inicial del Professorat».
Amb ell parlem de la Trobada i comente m les conclusions.

Com neixen aquestes Trobades?
[a fa temps que hi ha una coordinació efectiva de les Escoles:
reunions de treball, iniciatives conjuntes en funció de les necessitats
que les Escoles de Mestres tenim plantejades. D'aquesta coordinació
i d'aquestes reunions de treball en va sortir «Interaula», que és el
Butlletí intern de les Escoles Catalanes de Mestres. «Interaula» juga
un paper important de nexe d'unió perqué acull col-laboracíons de
professors de totes les Escoles sobre temes pedagóglcs i dldáctlcs
propis de les nostres Escoles de Formació del Professorat. És ciar que
també acull col-laboradons externes al professorat de les Escoles,
pero sempre amb I'objectiu de ser un ajut i un servei als professors
de les Escoles de Mestres. I d'«lnteraula», precisament, va sorgir la
iniciativa de fer aquestes Trobades generals d'una manera periódica.
Les Trobades representen I'ocasió de tenir un contacte més general i
un can vi d'impressions més consistent tant pel nombre de persones
que hi participen com per la durada que tenen.
Foto: Jordi Puig
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Entrevista

Parlem ara de la Trobada de Girona.
A la Trobada de Girona hi va haver una nombrosa asslstenda de
professors de les Escoles de Catalunya i també representants de les
Escoles de Castelló, de les lIIes i de Valencia, en total érem 114
professors. De la nostra Escola de Vic vam participar-hi els professors Maica Bernal, Francesc Codina, Assumpta Fargas, Josep Fornols,
Anna Pujol, Sebastlá Riera, Cinto Torrents i jo mateix. A I'acte
d'inauguració el senador Francesc Ferrer va parlar de la situació
jurídica i real del catalá i Josep Nadal, director de l'Estudi General de
Girona, ens va ex posar unes reflexions de gran válua sobre el procés
aviat a Girona per a la conversió de l'Estudi General en Universitat i
sobre el paper gue l'Educació ha de jugar en aquest procés.

A les conclusions es diu que «davant la perspectiva immediata de can vi deis models de formació de professors s'ha
de continuar el debat pedagéglc i metodoléglc». Que vol
dir, exactament, aixo?
La reconversió de les Escoles de Mestres i la Reforma del Pla
d'Estudis ens preocupen a tots i, naturalment, aquesta preocupació
va ser present a la Trobada; pero els organitzadors, amb molt bon
criteri, van creure gue aquesta preocupació no havia d'estalviar una
reflexió metodológíca sobre el treball quotldlá deis professors, una
reflexió sobre la propia practica docent a les nostres Escoles. Aquesta reflexió va ocupar la tarda del primer dia amb la ponencia gue
vam presentar juntament amb Francesc Imbernon, i els comentaris
gue després hi van fer els assistents. Aquesta reflexió no la podem
abandonar mai; aíxó és el gue vol dir el redactat de la primera conclusió.

I la Reforma?
Aguí hi ha dos aspectes: la reforma del Pla d'Estudis i la reconversió de les Escoles. És evident gue van íntimament lIigats, pero en vam
parlar per separat.
Primer vam debatre I'estat curricular de les diferents árees del
saber i assignatures gue s'imparteixen a Magisteri. Aquest debat
venia precedit d'unes ponéncles gue havien elaborat diversos Departaments de les Escoles llnlversltárles i gue s'havien publicat a
«Interaula». El Departament de Filologia de la nostra Escola havia
elaborat la ponencia corresponent a l'área de Llengua i literatura. La discussió es va fer en grups constituYts pels professors d'una
mateixa área i disciplines afins. Es plantejaren propostes concretes en les árees de Llengua i Literatura, Idiomes, Expressions,
Educació Física, Cléncles, Cléncles Socials, Educació Infantil i Educació Primaria. I aquest treball disciplinari ha provocat la convocatoria de diferents reunions per Árees de les diferents Escoles

per a aquest primer trimestre de 1991. És el gue diu la segona
conclusió.
Pel gue fa a la reconversió de les Escoles, va resultar més un
repás gue no pas un debat a les diferents situacions i expectatives
gue les Escoles de Mestres tenim respecte d'aquesta qüestió. Va
quedar ciar que tothom s'ha posat a treballar en la direcció de
convertir les Escoles en Centres Superiors de Formació, pero les
estructures institucionals, les dimensions deis centres, el perfil del
professorat, les dependéncies unlversltárles són ben diferents i
obliguen a fer análisis molt diverses. És el gue diu la tercera conclusió i, de moment, es prengueren els acords gue s'especlflquen
en el punt 4.

Es pot dir, dones, que hi ha encara molta feina per fer i
que el camí tot just ha comencat.
Des de les Escoles s'está treballant amb molta intensitat, pero
hi ha aspectes báslcs gue no de penen de nosaltres i gue són responsabilitat de les administracions, gue hi han de dir alguna cosa.
D'altra banda, la T robada de Girona va resultar molt agradable,
grácles a una bona organització deis companys de Girona, i va
deixar molt bon regusto La gent va sortir-ne satisfeta i, com
veieu, el curs vinent farem la Tercera Trobada a Tarragona o a
Lleida, pero els contactes continuen de cara a un treball conjunt i
profitós.
Andreu Roca

El Reietó
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Eumo Editorial

COL.LECCIÓ <<TEXTOSPER A EDUCADORS»
A I'ensenyament, els canvis qualitatius (en I'estructura, en els
continguts, en el professorat. ..) acostumen a ser lents, a desgrat de
la vertiginosa dlnámíca social. Tot canvi implica un procés sóciopolítico-educatiu en el qual intervenen molts factors i, consegüentment, són molts els entrebancs i d'origen molt diverso No obstant
alxó, podem afirmar que en els darrers 20 anys I'ensenyament s'ha
anat transformant no tan sois des del punt de vista merament administratiu, sinó també pel que fa a les aportacions científiques a la
reflexió sóclo-pstcopedagógíca i, per suposat, en l'árnblt de la practica próplarnent dldáctlca,
Aquest procés de transformació, lent peró alhora significatiu, fa
que quedin obsolets aspectes que no fa gaire es consideraven immutables i, d'altra banda, assoleixen una importancia cabdalles actituds
i les aptituds a desenvolupar en la formació del professorat. Les
últimes aportacions de les Clendes de l'Educació: les teories de l'aprenentatge, la reflexió sobre la teoria i la practica del currículum,
les teories critiques a I'ensenyament, la investigació-acció, els nous
paradigmes en investigació, la importancia de la unitat «centre docent» com a agent báslc de I'ensenyament i de la formació del professorat, etc., fan que es replantegi la funció i la responsabilitat de
cada centre concret i també el paper del professorat.
La col-leccló «Textos per a educadors» és un esforc editorial
que esta en la mateixa línia d'altres iniciatives que pretenen donar
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res posta a aquestes innovacions i alhora aportar eines de documentació i formació per als ensenyants en una triple direcció: informació, reflexió i formació, per tal de millorar la tasca docent.
La col-Iecdó respon, lógicament, a I'objectiu ampli esmentat
anteriorment, i assolir-lo significa anar complint tot un seguit de
requeriments que ho fan possible, per a tota la col-leccló i per a cada
un deis títols: oferir una informació rigorosa i actualitzada tant pel
que fa als continguts com a les estratégles a desenvolupar en el
procés d'ensenyament-aprenentatge;
atendre les actuals necessitats
deis educadors i deis futurs docents, els quals són la clau de volta de
la millora qualitativa del Sistema Educatiu; rigor científic sense perdre la capacitat de comunicació de les experlencles de treball deis
ensenyants; tractament interdisciplinari de les situacions tot aprofltant les aportacions de diferents professionals, etc.
Amb aquestes premisses i davant la coincidencia d'objectius, la
Universitat de Barcelona, la Universitat Autónoma de Barcelona i els
Estudis Universitaris de Vic (a través de les respectives Escoles de
formació del professorat), inicien una col-laboradó que es plasma en
aquesta col-leccló, entre altres iniciatives.
La col-leccló inicia la marxa no pas per les tranquíl-les avingudes
del món de I'educació sinó pels difícils viaranys de la renovació educativa; i ho fa amb tres títols: Art i Expressió a I'escola, Sociologia de

I'Educació i Informatica i vídeo: dues eines per a I'ensenyament.
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