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Tu que pots, evol uciona Com menys es llegeix, menys temps hi ha per a llegir. Com en tantes al tres

Miquel Tuneu, activitats humanes, la voluntat, la necessitat o les ganes -sobretot les ganes-, marquen
Directord'Eumo Editorial deterrni d '1' . , del ternos i 1 ibili 1 d' bi la i duna eterrnrna a un ltZaCIO e temps 1 es pOSSl 1 itats rea s enca rr en a )orna a unes o

altres preferencies, Una campanya que porten a terme la Federació de Gremis d'Editors, el

Ministeri de Cultura i la Conselleria de Cultura per potenciar la lectura entre les persones

que no llegeixen (la del mico del Tu que pots, no t'ho perdis i que abans de passar per l'a-

drecador del Ministeri dei a Tu que pots, evoluciona, tal com ha de ser per ser una campanya

de veritat) ha posat a l'ordre del dia -curiosament-la discussió sobre el temps. El temps,

s'entén, que gairebé ningú no té o assegura no tenir per dedicar a la lectura per plaer, a la lec-

tura desinteressada. Pero potser no és temps el que ens manca -mai

no havíern tingut tantes rnáquines ni tan sofisticades al nostre servei

per alliberar-nos de l' esclavatge laboral-, sinó capacitat de llegir

per plaer, perque per al plaer sempre sabrem trobar-ne, de temps.

Cada dia sembla que ens guanyi més terreny l'etica protestant amb

les seves ansies utilitaristes: menjar per a nodrir-nos de manera

dieteticarnent correcta; estudiar per a ser els primers en una societat

futura absolutament competitiva; treballar amb cos i anima per a

pujar en 1'escalafó laboral i social. .. Com si ningú no cregués possi-

ble de fer coses pel pur plaer de fer-les i viure-les, que és com s'han

de fer les coses bones, les que de veritat ens enriqueixen com a perso-

nes. Llegir és una de les activitats que entra de ple en aquesta catego-

ria, una de les activitats que dóna tot allo que n'esperes i més si la

practiques desinteressadament. D'altra banda, llegir «interessadament», per a obtenir-ne un

benefici immediat, ja rep altres denominacions: se'n diu estudiar, se'ri diu consultar, se'ri diu

fullejar, se'n diu repassar. El benefici que comporta la lectura -algun n'ha de reportar,

altrament ningú no la recomanaria- és d' ordre intel-lectual, moral o espiritual, fins i tot

sensual, i rnolt sovint els inclou tots quatre a més de satisfer la xafarderia innata a 1'ésser

huma, esquer que va propiciar el naixement de la novel-la i que n'ha estat el motor fins a l'a-

parició del cinema i la televisió. Aquests beneficis immaterials es potencien al máxirn en les

lectures reposades i repetides. -«No tenÍem temps i a sobre caldea repetir lectures!»-. 1 és

que una primera lectura és només una aproximació global al tema que se'ns proposa. Una

primera lectura satis fa la curiositat de saber com acaba la historia i ens apunta idees esparses,

pero és en lectures posteriors que podem extreure dels bons llibres tota la riquesa que porten

incorporada. S'hauria de ser tan genial com Shakespeare o Balzac per treure tota la informa-
~ció sobre el carácter hurná que ens transmeten Macbeth o les Il-lusions perdudes en una

Imatge de la campanya del

Ministeri de Cultura per a

la incitació a la lectura.



única lectura. No podem dir que sabem que aportava

Stendhal a la literatura de les passions havent fet una

única lectura de La cartoixa de Parma. Guerra i Pau no

tracta només de Rússia tal com havia endevinat Woody

Allen en una lectura rápida. El plaer fondo, el gaudi in-

tens de la lectura, vénen amb les segones i terceres i més

lectures; llavors sí que comencem d' entendre com esta

construida una obra, el carácter d'aguns personatges i

els impulsos i motivacions darrers que els porten a ac-

tuar d'una manera determinada en un moment historie

concret.

No n'hi ha prou de tenir llibres, ni de repassar-los de

tant en tant o de fer algunes lectures entre telenotícies i

pel-Íícula. Llegir és més que aixo i llegir de veritar no-

Instal: sis propostes de risc

Instal és el nom del cicle d'intervencions artístiques

que H. Associació per a les Arrs Conternporánies ha or-

ganitzat als Estudis Universitaris de Vic alllarg del curs

92-93. De fet, Instal designa dintre de «tramework»

l'ordre amb que s'introdueix un nou programa. Perque

es tractava daixó , d'implantar als EUV unes activitats

artístiques que inicialment estan al marge de l'acció del

centre d' estudis. Si fem servir el terme «intervenció» és

perque implica clarament una interacció entre les obres

i l' espai en que se situen. El que interessava era que les

obres no fossin alienes a la ubicació concreta, que els ar-

tistes adeqüessin els seus plantejaments a un precís

marc arquirectonic i hurná.

més es pot fer per plaer i per egoisme, no serveix de res

fomentar la mala consciencia o imposar una moda a

forca d'imatges televisives més o menys encertades. La

campanya fara comprar més llibres mentre duri la cam-

panya i potser algú llegira alguns dels llibres que compri

gracies a la campanya, pero aixó no és fer lectors. Fer

lectors és fer descobrir un plaer íntim i intens, un plaer

intel-Iectual, pero també sensual, un plaer que no s'a-

consegueix només acostant-rios als llibres-Acosta't als

llibres i ja veurás, és l'eslogan que tanca l'anunci-, si-

nó entrant-hi a fons, reposadament, amb temps de so-

bres -agafem sense manies una part del que dedique m

a la televisió- i amb voluntat de sor tir-rie més savis. Ni

més, ni menys.

Exposició

L'objectiu d'aquest cicle és posar en contacte un sector

ampli de població jove, els estudiants, amb l'art con-

temporani. Fonamentalment perque el sistema d'en-

senyament deixa un buit llastimós en la formació artís-

tica i perque l'art esta reclos en un sistema de galeries i

museus que el converteixen en una cosa llunyana. Ben

al contrari, l'arr hauria de ser més proper, obert a con-

troversies, a opinions i comentaris diversos, perque la

mateixa obra artística s'enriqueix rnitjancant el conrac-

te directe amb els espectadors. Per tant, el projecte

d'Instal se situa explícitament dintre del que s'ha ano-

menat «art públic», és a dir, l'art situar en un espai pú-

blic i dirigit a una massa d'espectadors no iniciats. En

aquesta actitud hi ha un risc meditar, perque no es pot

oblidar el marcat distanciament que s'ha anat obrint

entre la creació artística i el públic alllarg de tot el segle

xx. Tan sols cal recordar el carácter conflictiu que han

tingut algunes propostes d'artistes reconegurs, com és el

cas del no realitzat projecte de ]anis Kounellis a

Holanda, o la polémica que ha envoltat algunes de les

obres de Richard Serra. 1 a Barcelona es va produir el so-

nat refús de les autoritats franquistes a un projecte de

Christo per a l'empaquetatge del monument a Colom.

De totes maneres, aquestes controversies no són patri-

moni absolut de l'art contemporani i, per posar algun

exernple, Rodin i el mateix Gaudí foren el centre de re-

trets apassionats per part del públic de l' epoca.

La intenció dels organitzadors ha estat oferir un progra-
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ma d'intervencions, on arristes joves, amb una interes-

sant dinámica de treball, facin la seva pro posta de con-

nexió amb I'b iporeric públic universitari, el qual podrá

assistir com un convidat necessari al desplegament for-

mal i conceptual de les obres. L'espectador podrá opi-

nar, comparar, ignorar o participar en les estraregies

dels artistes, pero per sobre de tot haura tingut un con-

tacte directe amb unes obres de creació vives, no media-

titzades per I'espai d'exposició. Per tant, Instal com a

proposta no esta fora de context sinó que, com s'ha dit

més am un t, assumeix premeditadament un risco

El cicle es va obrir amb la intervenció de Begoña Mon-

talbán, situada en un dels patis exteriors. L'obra defugia

la pretensiosa monumentalitat de tantes obres públi-

ques, i actuava amb un gran sentir de I'espai que inte-

grava en una concepció escenografica. Les tres cabines

blanques convidaven l'especrador a entrar en un reduit

espai d'arllament i reflexió, lluny de! soroll i I'excés co-

municacional de la societat actual. Amb el tírol «Pre-

texto, al ser le cansaba» l'artista feia referencia a l'alie-

nació que I'excés d'informació de text provoca en

l'individu, i a la necessitat de re!ació directa entre l'es-

pectador i el fenomen artístic, e! pre-text. La il-lurnina-

ció subtil , els acabats acurats i la geometria formal re-

marquen una estética «cool».

Cusachs i Cabellos, els autors de la segona instal-Iació,

han pres parrit per la discreció i la subtilesa. Han situat

unes mÍnimes plaques de serigrafiat en un mur exterior

en el mateix pati que la intervenció anterior que repro-

dueixin les reparacions realitzades anteriorment amb

cimenr. Plantegen un joc per a la mirada en camuflar

una novetat entre e! que ja és rutinario

En canvi «peso luego existo», la tercera intervenció, a-

posta per una presencia física inevitable. Chus Garcia i

Merce Batalló han situar cinc balances públiques en un

passadís dels EUV que han emmoquetar. També aquÍ

l'obra ernplaca I'espectador a formar part de la inrer-

venció, passant i trepitjanr la moqueta o pesant-se. En

aquest darrer cas I'espectador, a més de la informació

sobre el seu pes, rebrá un text fragmentat impossible de

completar i, per tant, inaccessible a una comprensió

global. També s'ironitza sobre e! pes que, a més de ser

tema d'instrurnenralització pels mitjans de comunicació

-recordem aquells cossos que tots tindrem si consumim

determinada marca de iogurt-, és expressió del nostre

lligam amb e! món real i de la nostra existencia.

Instal es completara amb les intervencions realitzades

per Gat Tancat (abril), col-Iectiu d'artistes de la comar-

ca, Josep M. Marín (juny) i e! departament d'interioris-

me de I'Escola d'Arrs i Oficis de Vic.

Miquel Bardagil
Crític d'art
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La flexibilitat del mercat de treball

L'atur és, sens dubte, un dels grans problemes de les

economies desenvolupades modernes. 1 és, a més a més,

un dels temes en els quals es manifesta la incapacitar de

l' economia com a reflexió científica per fer bons diag-

nostics i, per tant, bones recomanacions. Sigui com si-

gui, els mitjans de comunicació contribueixen de tant

en tant a despistar els no iniciats amb expressions que es

popularitzen sense que ningú no sapiga ben bé que vo-

len dir. Aquest és el cas de la «flexibilitat» del mercat de

treball. Des de mitjan anys vuitanta, s'ha difós l'opinió
que el problema de l'atur tenia les causes en la rigidesa

del mercat laboral. La inrenció d'aquestes línies és acla-

rir el significat de la expressió i donar a coneixer alguns

trets del debat actual.

Segons els reorics, l' atur involuntari és el total de perso-

nes que busquen una feina i no la troben. Molt aclari-

dor aixo d'involuntari, perque deixa fora aquelles per~

sones (mestresses de casa, estudiants, invalids i

incapacitats entre d'altres) que no troben feina perque

ni s'ho plantegen. L'atur, per tant, té a veure amb el

mercat de treball, amb la institució a la qual s'intercan-

via forc;:ade treball per salaris. Per a uns quants econo-

mistes que podem etiquetar com a neoclassics, el mer-

cat de treball funciona com qualsevol altre, és a dir, amb

una demanda i una oferta ben definides que determi-

nen preu i quantitat dequilibri. En aquest cas són el sa-

lari i l' ocupació.

L'oferta de treball esta constituida pel total de persones

que estan disposades a oferir les seves aptituds i el seu

temps a canvi d'un salario S'ha de tenir en compte que el

que realment importa a qui rep un salari no és l'irnport,

sinó la quantitat de béns que es poden adquirir amb

aquell salario Aixó últim, el salari real, no depen només

del primer, salari nominal, sinó també de l'evolució ge-

neral dels preus dels béns. Se suposa que hi ha una rela-

ció creixent entre salaris reals i ocupació. Com més ele-

vats siguin els salaris reals, més persones entren al

mercat de treball, o bé, més hores estarien disposats a

oferir els qui ja s'hi troben. Aixo vol dir que l'oferta de

treball és una funció que augmenta quan augmenta el

salari real. La quantitat de treball que pot oferir la po-

blació té un Iímit: el total de població.

La demanda de treball esta constituida per la quantitar

dhores que estan disposades a contractar les empreses.

Exposició

Se suposa que hi ha també una relació estreta entre

aquesta quantitat i el salari real. Com menys costós si-

gui contractar hores de treball, més hores es contracta-

rano (Noti's que les definicions que es fan aquí de de-

manda i oferta de treball són absolutament contraries a

les que fan el diaris).

Totes aquestes idees es representen graficament a la pri-

mera part del grafic. La demanda de treball (DL) és una

funció decreixen t del salari real i l' oferta (O L) creix fins

al total de població, llavors és vertical (aquest últim

tram vertical té una explicació senzilla: quan tota la po-

blació estigui ocupada, els augments de salari real no

augmentaran les hores que s'ofereixen perque no rr'hi

ha més). La seva intersecció determina el que abans

hem dir, salari iocupació d'equilibri. Per a aquest salari,

el total d'hores que volen contractar les empreses és

exactament igual al total d'hores que s'ofereixen. Per

tant, tothom que vol treballar ho fa i tot 1'atur que hi

hagi s'ha de qualificar de voluntario Si aixo és una bona

descripció del mercat de treball, l'única possibilitat que

aparegui atur és que el salari real efectiu sigui més gran

que el d'equilibri. En aquest cas, la quantitat d'hores

que s'ofereixen supera les que es volen contractar i

aquesta diferencia, tecnicarnent un excés d'oferta, és

l' atur involuntario

Salari
real

Ocupació

Salari
real

Ocupació
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Dintre d'aquest context apareix clar un primer sentir de

la flexibilitat. A qualsevol altre mercat, per exemple el

de blat, un excés d' oferta pressionaria a la baixa el preu

fins que s'igualés al d'equilibri i, per tant, desaparegués

l' excés. Conclusió: l' atur ve determinat pel fet que els

salaris són «rígids» a la baixa. Si davant l'existencia d'a-

tur els salaris baixessin, aniria augmentant la quantitat

d'hores que volen contractar les empreses i, arnés, dis-

minuirien les que s'ofereixen, fins arribar a l'equilibri.

Flexibilitzar el mercat de treball vol dir, des d'aquesta

perspectiva, modificar el funcionament del mercat per

tal d'eliminar les trabes que puguin sorgir perque els sa-

laris baixin. Si són els sindicats els que interfereixen el

funcionament del mercat, s'ha de reduir el seu paper. Si

són els convenis i altres legislacions, s'han d'eliminar.

Vegi's que, siguin com siguin les mesures que es propo-

sin, totes tenen com a conseqüencia la reducció de la ea-

pacitat adquisitiva dels assalariats. El salari real és el sa-

lari nominal dividir pel nivell de preus, habitualment

mesurat per un Índex de preus al Consumo Aquest úl-

tim és una dada a l'hora de negociar els convenis. Ni

una empresa individual ni els treballadors poden in-

fluir-hi. Per no perdre capacitar adquisitiva, els assala-

riars negocien salaris nominals amb l'objectiu que pu-

gin el mateix que els preus. Fer crits reiterats a la

moderació salarial implica compartir d'alguna manera

aquesta visió del mercat de trebal!.

Certament, si els salaris nominals no creixen tanr com

els preus, aixo comporta una reducció de les despeses

per a les empreses, que pot millorar els beneficis i les ex-

pectatives. El que no és tan clar és que aquests beneficis

d'avui siguin inversions i llocs de treball derná.

Va ser J.M. Keynes (1883-1936) qui va desenvolupar

un altre punt de vista sobre el mercat de trebal!. Per a

ell, la demanda de treball de les empreses no depen tant

dels salaris real s com del nivell general dactivirat d'una

economia. Com que els salaris en una economia moder-

na estan regulats per convenis, protegits o garantits, per

tant, per la llei, les empreses consideren que els salaris

estan donats. Ajustaran la quantitat d'hores que volen

contractar al volum de comandes que tinguin, a la de-

manda que esperen captar per al bé que produeixen.

Aixo suposa una demanda de treball que és vertical al

nivell d'ocupació decidit agregadament per totes les

empreses.

Per la seva banda, l'oferta de treball tampoc no és una

funció creixent dels salaris. Les persones tenen capaci-

tats i coneixements diferents i coneixen els salaris no mi-

nals corresponents a cada feina, de manera que saben

quina és la capacitat adquisitiva corresponent a cada ti-

pus de feina. Per tant, des d'un punt de vista agregat,

per a tota l' economia, a partir de cert salari real s' oferirá

rota la quantitat que les empreses estiguin disposades a

contractar. Aixo vol dir que l'oferta és horitzontal, a

partir d'un salari real mÍnim, la quantitat oferta no va-

ria amb el salari rea!. Si es aixÍ, el problema de I'atur no

és un problema de salaris excessius, sinó de falta de

demanda. L'atur apareix com la diferencia entre la de-

manda de treball que contracten les empreses i la quan-

titat de persones que necessiten una feina. La repre-

sentació daquest punt de vista és el segon grafic.

Va ser a principis de la de cada dels setanta quan va res-

sorgir als paisos desenvolupats el problema de I'atur

massiu. Fins llavors, la demanda de treball de les empre-

ses era suficient per garantir feines per a quasi tothorn

que volgués treballar i, per tant, les taxes d'atur eren re-

duides. El fort creixement europeu dels cinquanta i sei-

xanta va permetre fins i tot absorbir immigracions sense

generar tensions.

EIs experts keynesians van coincidir a assenyalar tres

elements explicatius d'aquest ressorgiment. Tots tres

van afectar la demanda de treball de les empreses i la

relació de l'empresa amb el nivell dactivirar de l'econo-

mia. Tots tres també són aliens al funcionament (con-
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venis, categories, jornades, prestacions d'atur) dels rner-

cats de treball:

- L'acceleració del canvi tecnic i, en concret, les múlti-

ples aplicacions de l'anomenada revolució microelec-

tronica. Les noves tecnologies productives van permetre

condensar les instruccions necessaries dels processos de

producció en peces molt petires i cada vegada més bara-

res de produir, els famosos «xips». Arnés, amb aquesta

nova tecnologia, un conjunt d'instruccions es pot mo-

dificar facilmenc. La nova tecnologia desplacaria els és-

sers humans perque ha guanyat una de les característi-

ques fins aleshores exclusiva del treball hurná, la

versatilitat i, per tant, la capacitat d'adaptació a dife-

rents situacions. Aixo implica que, agregadament, retes

les empreses poden obtenir els mateixos nivells de pro-

ducció contractant menys hores de treball. Aquesta re-

lació entre millores tecnológiques i atur no és tan fácil.

AIguns sectors no poden substituir homes per rnáquines

per molt sofisticades que aquestes siguin. Una empresa

individualment considerada pot millorar la seva situa-

ció si acomiada alguns treballadors i redueix costos,

pero a nivell agregat, aixo suposa una disminució de la

demanda efectiva.

- La irrupció al cornerc internacional dels anomenats

paisos de nova industrialització (NIC's) del sud-est

asiátic. Les exportacions de productes d'aquests paisos,

molt barats, han suposat una competencia insostenible

per a molts sectors industrials tradicionals dels países

desenvolupats. (Per posar un exemple proper, el sector

textil i especialment el de les fibres sintetiques.) Quedi

clar que els «avantatges comparatius» daquests produc-

tes no es poden entendre sense tenir en compte la polí-

tica estrategica portada a terme per aquests paises ni,

més irnporrant encara, les condicions de treball da-

quells. És fácil obtenir ma dobra barata si no es reco-

neixen els drets laborals basics (sindicació, reunió, ne-

gociació col.lectiva ... ) i si es sotmet els treballadors a

ritrnes de treball que a nivell europeu consideraríem sal-

vatges (corn per exernple, jornades setmanals de 52 ho-

res.) L'analisi dels costos laborals en aquests paisos pot-

ser ens hauria de portar a una nova caracterització del

concepte de competencia deslleial. En tot cas, aquest fe-

nomen ha agreujat el problema de l'atur, pel fet que ha

suposat un desplacarnent de la demanda de productes

europeus cap a productes importats i també un des-

placarnenr de les inversions productives (creació de

nous llocs de treball) cap a paisos «subdesenvolupats»

on els treballadors són menys exigents i els poders pú-

blics més mal-lejables.

- L'augment rapid i sostingut dels preus del petroli a

partir de la creació de l'OPEP a cornencaments dels

anys 70.

Aquest fet va provocar dues conseqüencies: Primer, un

canvi dels preus relatius de les primeres materies i, per

tant, una reestructuració dels processos productius tot

intentant substituir petroli per fonts d'energia alterna-

tiva (efectes substitució si es vol dir) i segon, i potser

més important, ha posat de manifest els límits d'un mo-

del de creixement il-Iimitat basat en l'ús de recursos na-

turals limitats i, per tant, exhauribles.

El que no expliquen aquestes causes exógenes és la dife-

rent evolució de l'ocupació en els diferents paises de-

senvolupats ni, en particular, la seva greu incidencia a

Europa. Mentre que aquests tres elements han afectat

tots els paises desenvolupats, als Estats Units i al Japó

els índexs d'atur no han augmentat tant com a Europa.

Per explicar aquest comportament diferencial s'ha anat

analitzant el funcionament també diferencial dels mer-

cats de treball europeus. El diagnosric ha estat clar: hi

ha excessiva rigidesa en els mercats europeus, rigidesa

que procedeix del marc institucional. Massa interven-

cions públiques, massa poder deis sindicats i altres

grups de pressió, excessiva protecció social i innovació

insuficient. El problema de l'atur no és només un pro-

blema quantitatiu de la demanda de treball, sinó també

qualitatiu. Davant d'un nou coritext economic general,

les empreses, per adaptar-se, necessiten poder contrae-

tar de manera més «flexible». Vist així, flexibilitzar el

mercat de treball voldria dir permetre a les empreses no-

ves formes de contractació i noves formes d'organitzar

la producció. El problema és que el tema de la flexibili-

tat es converteix en una qüesrió concreta de cada em-

presa i de cada sector i que llavors no té gaire sentir

plantejar-ho en termes generics.

Com a mostra, en tot cas, podem analitzar un deis as-

pectes: les formes de contractació. Durant l'última de-

cada, s'han creat diferents ripus de contractes tempo-

rals. Tots defineixen un període limitat per la relació

contractual. Per tant, són llocs de treball no estables,

garanteixen la supervivencia a data fixa, pero creen una

dura incertesa. Aixó permet a les empreses de varrar

molt facilment el nivell d'ocupació davant les varia-
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cions de la demanda del producte. Dones bé, entre

1987 i 1991 s'han perdut a Espanya uns 417.000 1I0cs

de treball fixos i se n'han creat 1.884.000 de ternporals'.

S'ha flexibilitzat clarament aquest aspecte de la contrae-

tació, pero no ha servit per reduir els índexs d'arur.

Potser tinguin raó els que asseguren que el problema de

l' atur és el problema de redefinir les relacions laborals.

Pero aquesta rcdefinició sempre anira en contra d'algu-

nes de les conquestes importants del moviment obrer

durant aquest segle (estabilitat en el 1I0c de treball, ne-

gociació deis convenis col-Iecrius, definició de tasques,

garanties de rendes mínimes). Ningú no vol perdre els

nivells de benestar que ha adquirit i aixo sembla legí-

timo A més, també és cert que el que interessa a les em-

preses és que hi hagi demanda efectiva per adquirir els

seus productes i aixo sempre sera més fácil si la gent tre-

balla que si esta en l'atur.

1. ¡NE: Enquesra de població activa, 2n trimestre 1987 i 4t de 1991, citat
per A. Recio, El país de/os prodigios, Mientras Tanto, 1992.

Estrategies de cobertura de
preus en els mercats financers
agraris

El proppassat mes de desembre es va adjudicar el Premi

«[oan Aliberch», en l'edició de 1992, convocat per

I'Escola Universitaria d'Estudis Empresarials d'Osona,

que va recaure en el nostre treball, que porta per títol

«Estrategies de cobertura de preus en els mercats finan-

cers agraris». Volem expressar l'agrarment a les Ins-

titucions i als seus representants per l'esmentada distin-

ció.

Les motivacions que ens van induir a elaborar aquest

treball es corresponen amb les que expressa el Jurat en el

darrer parágraf de l'acta d'atorgament del premi, que

diu:

« •.. És de remarcar especialment, l'oporrunirar d'aquest

treball, ja que fa referencia a un sector que viu moments

difícils per a la seva subsistencia, habitualment desates,

i en el qual treballs d'aquesta mena poden fer un in-

qüestionable servei»,

En general, parlar de finances agraries resulta un fet es-

trany, si més no sorprenent, per a una majoria de lec-

torso Habirualment es relacionen les finances amb la

Banca, amb les operacions lIigades directament al tipus

d'interes, al canvi de divises i als valors borsaris. La im-

Bibliografia

D. MISI, Trabajar con red. Un panfleto sobre la crisis. Madrid:
Alianza Editorial, 1990.

O. DE JUAN, «El desempleo como resultado normal del funciona-
miento normal de mercados normales», Cuadernos de Economía, vol.
20, n. 57/58 enero-agosto 1992.

LL. FINA, El problema del paro y laflexibilidad del empleo. Informes so-
bre un debate. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
1991.

F. OVEJERO, Intereses de todos, acciones de cada uno. Madrid: Siglo
XXI, 1989.

A. RECIO, «El desempleo eficiente. (Un paseo poco respetuoso por
algunas explicaciones teoricas del paro)», Cuadernos de economía,
vol. 20, n. 57/58 enero-agosto 1992.

A. RECIO, El pais de losprodigios: Plan de convergencia economica y re-
laciones laborales. Mientras Tanto, 1992.

J. ROCA,Pacte social ipolítica de rendes. Vic: Eumo, 1991.

J. SEGURA,La industria española y la competitiuidad. Madrid: Espasa
Calpe,1992.

Rafa Madarlaga
Professor de Teoria Económica

Exposició

portancia deis anomenats actius financers és ben evi-

dent, pero una amplia quota del mercat correspon als

productes agraris, metalls, productes eriergetics i índexs

exotics. El mot «cornrnodity», d'origen anglosaxó, que

podria traduir-se per materia primera, recull tora la

gamma possible de productes, anomenats actius subja-

cenrs, que es negocien en els mercats financers de tot el

món.

Com a antecedenr llunya, recordem que els mercats

agraris van ser el centre de les nostres arrels culturals i

l'escenari deis debats polítics grecs i romans. Així ma-

teix, els primers mercats financers, nascurs el segle pas-

sat, van ser agraris i, per tant, mantenen el merit funda-

cional. A diferencia deis mercats de comptat, són els

1I0cs on es negocia la compra i venda de productes a

termini (preus forward), fixant el preu per a una data

furura, tenint en compte la qualitat, la quantitat i les

des peses de transport del producte en el temps (ernma-

gatzematge, assegurances, perdues del producte i, espe-

cialment, el cost del financarnent, directament afectat

pel tipus d'interes).

Les esrrategies que es tracten en el treball inclouen totes
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les existents en el món agrario Unes són molt sofisti-

cades, típiques deis mercats anomenats «Over-the-

Counter» ... , o sobre el taulell, sense borsa i sense altres

garanties que la qualitat financera de les parts, ·on es ne-

gocien gran s volums de producte, que es contracten

«sobre el paper», sense moure el producte físico

Els contractes es liquiden en diners i serveixen per a mi-

llorar les condicions de compra o de venda als mercats

de físics al comptat. Són aucentics mercats financers i

les figures contractuals que es negocien reben noms

estranys, d'origen angles, com «Cornrnodity Swap»

(Permuta de Materies primeres), «Cornmodity Cap» (Ií-

rnit de sostre de preu, per a un comprador) «Floor» (lí-

mit de sol en el preu, per a un venedor) «Collar» (túnel

mixt deis anreriors), totes en la seva qualirat d'Opcions

per a limitar les variacions deis preus deis productes.

Des d'una óptica de servei al món agrari, els productes

estrella són els contractes de Futurs i «Opcions sobre

Futurs», que actuen com una font molt valuosa d'infor-

mació de preus. Els Futurs es basen en la compra o ven-

da a termini i en ferm, similar al Forward, pero sota un

contracte estandarditzat en tot menys en el preu, i dins

d'una estructura organitzada: la Borsa o «Exchange».

Disposa d'una Cambra de Compensació o «Clearing

House» que fa el control i garante ix el bon fi de l'opera-

ció pel fet que s'obliga els intervinents comprador i ve-

nedor al manteniment d'uns diposits en diners d'acord

amb les cotitzacions del mercat.

Les opcions agraries es fomenten en els contractes de

futurs, pero no generen altres obligacions al comprador

que el pagament de la «prima o prerni. pel dret de com-

prar (Call) o vendre (Put) una determinada mercaderia

a un preu establert inicialment. Permeten limitar el risc

de preu deis mercats físics.

L'atractiu més gran deis Mercats de Futurs resideix en la

capacirat de servei per a la cobertura del risc de preus,

que s'aconsegueix simplement prenent per al futur po-

sicions contraries al comptat, és a dir, es ven en un mer-

cat i es compra a I'altre. D'aquesta manera es renuncia

als guanys d'un mercat compensant les perdues de l'al-

tre. Els exemples inclosos en el treball fan molr senzill el

seguiment d'aquest rnetode. Solament un percentatge

inferior al 2-3% deis contractes arriben a l'execució per

lliurament del producte físico Normalment es liquida,

ja sigui amb guanys o amb perdues, venent si s'ha corn-

'prat i viceversa.

Els productes agraris tractats són els classics: gra, bes-

tiar, productes industrials i productes tropicals. Com a

innovador i tal vegada revolucionari subjacent, s'inclou

la cotització deis índexs exotics (sobre Ierrilitzants, me-

di ambient, reassegurances ... ) que evidencien que les

possibilitats de diversificació deis mercats per oferir ser-

veis són actualment il-Iimitades.

La cobertura deis usuaris de mercat requereix l'existen-

cia d'un sector que assumeixi el risc, representat nor-

malment pels especuladors i els inversors. Les seves es-

trategies mereixen un tracte específic.

A ningú no li passen per alt les importants dificultats

que pateix l'economia mundial i, especialment, l'impor-

tant grau d'incertesa afegida. Per altra banda, durant els

últims mesos s' ha fet evident la difícil negociació de la

Ronda Uruguay del GATT, que reflectia una clara prova

de forca entre els EE.UU. i la CEE. El motiu basic de

tensió pel que fa a les mercaderies agráries es deu a l'e-

xistencia d'una voluntat liberalitzant enfront del man-

teniment proteccionista de la CEE.

Queda clar, dones, que una tendencia liberalitzant, jun-

tament amb l'imprevisible desenllac de les polítiques

deis parsos de l'antiga URSS, portara moviments erra-

tics en les cotitzacions deis preus, que implicaran l'existen-

cia d'un risc més gran «de moviment deis preus agraris».

Des de l'oprica d'un productor de mercaderies, el risc re-

sideix en el fet que els preus baixin, perque en trauria

menys diners del producte que no pas si els preus pugen.

Per als transformadors i usuaris de mercaderies, el cas és

justament el contrari: si els preus baixen es redueix el cost

del producte basic i si els preus pugen s'incrementen els

8



costos i es pot reduir substancialment el benefici, fins

arribar a tenir perdues o deixar de ser cornpetitius.

Les finances agraries van ser rractades al Parlament de

Catalunya els darrers dies de maig de 1992, dins el de-

bat general sobre 1'Agricultura. El punt 13 de la Reso-

lució fa referencia als Mercats de Fururs agraris quan

expressa:

«Iniciar els trárnits necessaris per a crear un Mercat de

Futurs agraris que canalitzi les transaccions agrícoles i

ramaderes del sud d'Europa i de l'area medirerrania

com a instrument modern que faciliti la bona comercia-

lització dels productes».

Els Mercats de Futurs agraris han estar de sempre l' efec-

te de la solidaritat dels comerciants en moments difí-
cils, i fruit de la voluntat institucional i col- lectiva per

donar servei de cobertura o «hedging» als usuaris dels

mercats agraris.

Per finalitzar, també es fa referencia al marc jurídic i als

L'educació física en la diversitat
«La gran majoria ñngía no veure't-
(una alumna)

Alllarg del primer trimestre del curs 92-93, he tingut

l'ocasió de desenvolupar l'assignatura d'Educació Física

als alumnes de primer d'Educació Especial de I'Escola

de Mestres. L'objectiu ha estat donar els coneixements

basics per poder aplicar a l'escola una materia que, si bé

havia estar catalogada popularment com una de les

«Maries», esta actualment reconeguda com una área

més de la Reforma Educativa, implicada com les altres

en l'educació integral dels escolars. També la Reforma

ens implica en l'educació dels alumnes amb necessitats

especials que, per una raó física (disminucions físiques

o sensorials) o mental (disminució psíquica) veuen

afectada la seva capacitat d'aprenentatge. S'ha volgut

incidir especialment en aquest aspecte, ja que l' activitat

física és una de les eines útils a I'hora de normalitzar i

millorar l'autoestima i la independencia de les persones

amb disminucions i, a més, ajuda a crear un ambient de

tolerancia i de convivencia respectuosa dins el grup-

classe.

He volgut comenc;:ar aquest article amb una cita extreta

d'un dels treballs dels alumnes, que fa referencia a l'ac-

titud observada en la gent del carrer quan anava en ea-

dira de rodes per la ciutat, en una de les practiques sen-

projectes que podrien aconsellar la ubicació d'un

Mercat de Futurs agraris a Barcelona, amb esperit inter-

nacional mediterrani, per negociar producres tan irn-

portants per al nostre país com el porc en viu, l'ordi o

d'altres, i están oberts per estudiar d'incorporar certs

índexs sobre mercaderies ben ponderats. Un Mercat de

Futurs sera exitós sempre que ho justifiqui un movi-

merit irnportanr de producte negociat, la voluntat d'u-

tilitzar el servei per part dels usuaris per efecte d'una

volatilitat de preus elevada i, fonamentalment, per l'e-

xistencia d'un mercat de físics suficientrnent organitzat

i transparento

Dr. Lluís Costa
Catedrátic de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (UPC)

Dra. Montserrat Font
Professora titular d'Economia Financera i Comptabilitat (UB).

Guanyadors del -Premí Joan Alibercr» 1992.

Exposició

sibilitzadores de l'assignatura. L'Educació Física Especial

suposa alguna cosa més que el simple coneixement de

les característiques motores de les persones amb disrni-

nució i la capacitat de desenvolupar-Ies. Vol dir també

disposar d'una sensibilitat especial basada, per una ban-

da, en el coneixement de tecniques i, per l'altra, en la

comprensió i el respecte a la diversitat. És per aquest

motiu que un dels objectius prioritaris ha estat el fer vi-

venciar físicament allo que suposa una disminució.

El dia 11 de desembre de 1992, els alumnes van dividir-

se en grups i, per torns, van experimentar la disminució

física (en cadira de rodes) i la disminució sensorial vi-

sual (arnb els ulls tapats i bastó de cec). Diversos recor-

reguts per l'Escola Universitaria i la ciutat van fer evi-

denr que els espais per on ens desenvolupem normalment

no estan pensats per a tots. Les barreres arquitectórii-

que s (graons, voreres estretes, transports, mobiliari

urbá, etc.) fan que una part dels ciutadans no pugui (tot

i tenir-rie ple dret) viure amb normalitat. Fent servir

una dita popular, podríem dir que «sempre plou sobre

rnullat». Aquells ciutadans que, per una raó o una altra,

tenen problemes de mobilitat, han de lluitar, a més, per

salvar obstacles que els dificulten encara més la vida
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quotidiana. 1 no pensem només en persones en cadira

de rodes, o en persones invidents, entre altres, sinó que

sovint hi ha rnolrs individus amb problemes de mobili-

rar reduida: pensem, per exernple, en una mare des-

placant-se amb el cotxet del nen, en persones convales-

cents que van amb crosses, i en el cada vegada més

important col-Iectiu de gent gran, etc.

D'altra banda, hi ha una altra barrera que les persones

amb disminució han de superar en aquesta carrera

d'obstades: la barrera social. Ens hem preguntat quina

actitud prenem quan veiem alguna persona amb disrni-

nució al carrer? .. em sembla que la cita que inicia

aquest article és prou evident. És cert que hi ha hagut

un oblit secular d'aquest col-Iecriu, i que la societat no

ha estat informada ni educada per respectar la diversi-

tato Fins i tot, el nostre vocabulari és pie de paraules

despectives i segregado res: «invalid» (que textualment

vol dir inútil), «subnormal" (qui és normal?), «paralí-

tic» ... Cal, dones, canviar les actituds informant i fent

veure a rothorn que una persona amb disminució és, en-

cara que sembli redundant, una persona (que té noms,

cognoms, treballa, paga impostos ... ). Ni la llástirna ni la

ignorancia fingida no solucionen res.

EIs alumnes de primer curs van entendre tot aixó en un

espai de temps brevíssim: només cal desplacar-se en una

cadira de rodes o intentar orientar-se, ulls ducs, amb

un bastó.

A banda d'aquesta activitat puntual, se'n van fer d'al-

tres que lliguen una mica amb tot el que hem exposat

fins ara. Per tal de veure com l'activitat física pot ajudar

a millorar la independencia i la qualitat de vida de les

persones amb disminució, va realitzar-se el dia 5 de fe-

brer una taula rodona on hi van participar pares d'es-

portistes i esportistes amb disminució. Previament, una

altra taula rodona (el 27 de gener) va servir per parlar

amb responsables dels Jocs Paralímpics i Special

Olimpics sobre els efectes que aquests esdeveniments

havient tingut en la societat en general i en el collecriu

de persones amb disminució particular. A més, el 18 de

desembre de 1992 va instal-lar-se a l'Escola el joc

«L'Oca sense Barreres» on, de manera lúdica, vam po-

der vivenciar i valorar les capacitats d'aquestes perso-

nes.

Per desenvolupar alguns aspectes més concrets, vam

comptar amb la presencia de professors convidats. El Sr.

Jordi Sanchís (responsable d'Esports d'ONCE Barce-

lona), la Sra. Elisa Fernández (professora d'Educació

Física per a persones amb disminució psíquica) i el Sr.

Gaspar Maza (antropóleg urba i educador de carrer al

Raval de Barcelona).

Cree que, malgrat les limitacions de temps que la pro-

gramació determina, s'ha donat una visió amplia del

que l'Educació Física pot suposar en col-Iecrius amb ne-

cessitats educatives especials. La legislació contempla el

dret de tots els ciutadans a practicar activitats físiques i

aquesta és una manera de possibilitar-ho.

M'agradaria destacar rarnbé l'actitud oberta dels alum-

nes, que sempre han estat disposats a participar i que

han enriquit activarnent tant les sessions reoriques com

les practiques, demostrant un interés sincer i una capa-

citat de treball notable. Cree sincerament que aquests

futurs professionals de la docencia demos tren una voca-

ció de conseqüencies necessariament positives per al ni-

vell de formació dels futurs ciutadans del nostre país.

Finalment he de dir que jo tarnbé he apres rnolr en

aquests mesos a l'Escola Universitaria de Mestres

Balmes. Gracies a tots, i a reveure.

Mercedes Ríos Hernández
Professora d'Educació Física
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Els audio-visuals en I'ensenyament

Segons la teoria constructivista, el nen construeix I' a-

prenentatge en interacció amb el medi i en el si de la

propia cultura.

Si el nen apren en interacció amb el medi, ens hauríem

de plantejar que li ofereix aquest medi actualment.

Les estadístiques ens diuen que un nen veu, diariarnent,

de tres a quatre hores la televisió. Si afegim el bombar-

deig d'imatges que rep d'altres suports (vídeo-jocs, tan-

ques publicitáries, vídeo, etc.), no podem formular la

hipotesi que esta immers en un món d'imatges?

Segons uns estudis de Daniel Anderson i d'altres, «els

infants comencen a mirar la televisió amb atenció sis-

temática cap als trenta-sis mesos», i les imatges els arri-

ben sense que ningú les mediaritzi, sense que estiguin

guiades per cap teoria sobre l'evolució dels nens; són a

tot arreu perque es fan imprescindibles i necessáries per

a una societat de consumo És la necessitat imperiosa de

vendre gairebé l'únic sedas per on passen, tant si es trae-

ta dels productes en el cas dels espots, com dels tele-

films o de les notÍcies en el de la informació. Sempre és

prioritari aconseguir audiencia, o sigui, «vendre».

EIs nens, en el cas de la televisió, veuen indefinidament

programes infantils i d'adults. Sovint els programes que

prefereixen són els que utilitzen, sobretot, la superficia-

litat i el sensacionalisme ja que són els més facils de di-

gerir. La TV dóna patrons d'actuació i pautes de con-

ducta que la gent, adults i nens, incorporen a poc a poc

en la seva vida quotidiana, arribant a assumir maneres

de fer i de pensar totalment induídes pel mirjá.

Així dones, quan un nen arriba a l'escola, els seus gus-

tos, els seus habits perceptius, i fins i tot els seus proces-

sos mentals, han estat ja modelats pels mitjans de mas-

ses áudio-visuals. Aleshores es troba amb una escola que

cada vegada esta més lluny de la societat; mentre els

mitjans tecnics utilitzats socialment evolucionen i es

sofistiquen cada vegada més, l'escola continua servint-

se de mitjans tradicionals. Usar actualment un retro-

projector, projectors de diapositives o magnetoscopis

amb els seus monitors, és gairebé com fer servir la

pissarra convencional.

No hauríem d'exigir, als professionals de l'ensenya-

ment, que I'escola s'adeqüés i integrés I'áudio-visual en

el procés d'enseyament-aprenentatge?

La integració dels audio-visuals hauria de comportar

Exposició

conseqüentment un coneixement tecnic, per part de

mestres i professors, d'aquests mitjans, els quals haurien

d'estar presents en totes les aules (ranr a l'escola de nens

com a la Universitat). Actualment, si l'escola disposa

d'alguns aparells no solen estar en condicions de ser uti-

litzats, i els inconvenients que s'han de superar acaben

convertint l'ensenyant en l'esclau dels mitjans en lloc

de tenir-los al seu servei.

No podem, pero, tractar únicament la dimensió técnica

dels mitjans ja que, com a mitjans diferenciats, els áudio-

visuals exigeixen també una diferenciació en el sistema

de processament de les informacions. Si la necessitat d'a-

dequar-se a uns alumnes justifica la integració dels áudio-

visuals en l'ensenyament, aquestes tecnologies només

seran eficaces en el procés d'ensenyament-aprenentatge

si s'assumeixen les formes d'expressió que els són propies.

EIllenguatge áudio-visual, com elllenguatge oral i es-

crit, utilitza uns codis determinats per expressar senti-

ments i emocions, donar missatges i informacions, en

definitiva per comunicar. La gran diferencia, pero, és

que mentre elllenguatge escrit s'ensenya a descodificar

i a utilitzar correctament a partir de la reflexió, elllen-

guatge de les imatges no.

Diu Postman": «Aprendre a llegir és aprendre a viure se-

gons les normes d'una tradició logica i retórica comple-

xa que requereix que prenguem la mida de les frases

d'una manera cautelosa i rigorosa i, naturalment, que

* POSTMAN, N. (1990) La desaparició de la infantesa.
Vic: Eumo Editorial.
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modifiquern els significats constantment a mesura que

seqüencialment es despleguen nous elements. (... ) Pero

amb la TV no cal.»

La TV és primer que res, un rnitjá visual. El so, malgrat

ser molt important, normalment serveix només com a

suport de la imatge. Aquesta és la que domina la cons-

ciencia del televident i la que porta els significats crí-

tics. «Per dir-ho d'una manera molt senzilla, la gent mi-

ra la televisió. No la llegeix ni l' escolta gaire. La mira. 1

aixo és cert per als adults i per als infants, per als

inrel-Iectuals i per als peons, per als ximplets i els savis».

Els llibres que utilitzen els nens són seleccionats pels

adults i, si alguna vegada, no són capa~os d'entendre'n

un, el mestre o el pare els l'explica. Pero, qui selecciona

les imatges que veuran? Qui els ajuda a reflexionar so-

bre el que aquestes imatges fan sentir i desitjar?

Fóra molt interessant que pares, mestres i professors

La col·lisió triple en el problema
de tres cossos

Antoni Susin, Cap d'Estudis de l'Escola d'Informatica deis

EUV, va guanyar, el mes de [ebrer passat, el Memorial

Rovira i Redorta, que cada any convoca l'Ajuntament de

Manlleu amb el treball que porta per títol "La col- lisió tri-

ple en el problema de tres cossos». Vet aquí una ressenya del

treball guardonat:

Ara fa aproximadament uns 300 anys que Newton va

enunciar la llei de la gravitació universal. ]untament

amb el calcul infinitesirnal (rarnbé inrroduít per ell), la

comunitat científica va disposar d'una de les eines fona-

rnentals en 1'estudi de l'astronomia, de la mecánica ce-

lest, i de la maternárica en general. El present treball

s'inscriu dins del camp de la mecánica celest, ciencia

que estudia el moviment dels objectes celests com ara el

moviment dels planetes, satel-Iits, asteroides, erc. De fet

és difícil deslligar el seu camp del de l'astronomia, pero

1'enfocament és sempre una disciplina més propera a les

marernáriques. Actualment, pero, hi ha molts camps de

la mecánica celest que tenen una aplicació practica.

Com es va demostrar, per exernple amb el descobriment

del planeta Plutó, la teoria en molts casos prediu situa-

cions que només amb la millora dels diferents aparells

d'observació i mesura poden ser posteriorment consta-

tades.

dominessin elllenguatge de la imatge i sabessin analit-

zar, interpretar i transrnetre els missatges subjacents que

les imatges volen comunicar. Necessitarem uns ensen-

yants capa~os d'usar i desmitificar els mitjans de masses

áudio-visuals i de treballar en una direcció tal, que porti

a convertir aquests mitjans en una eina que ajudi a asso-

lir 1'objectiu de fer, dels nens d'avui, unes persones

aurónornes, cultes, solidáries i responsables per adema.

Amb aquesta tasca es podria apropar els nens a la cien-

cia i a l' objectivitat de les informacions i habituar-los a

prendre una actitud de crítica positiva enfront de la so-

cietat. En definitiva, l'escola podria intentar de recupe-

rar el seu paper d'educadora.

M. Teresa Feu i Vidal
Josep Maria Roma

Professors del curs-seminari:Les aplicacions áudio-visuals

a la Descoberta de I'entorn natural i social (Área 11)

Exposició

El primer problema que es va poder resoldre amb les

noves eines va ser el problema del moviment relatiu de

dos cossos sotmesos únicament a la seva atracció gravi-

tatoria. Les solucions donaven unes orbites que podien

ser el-Iíptiques, paraboliques i hiperboliques segons l'e-

nergia total del sistema considerat. Amb aquestes sol u-

cions es va poder explicar el moviment dels planetes al

voltant del Sol segons les conegudes orbites el-Iíptiques.

Tarnbé van servir per predir la tornada d'alguns come-

tes que es mouen en orbites també el-Iíptiques, pero

amb una gran excentricitat. El fet que Halley pogués

predir la tornada del cometa que porta el seu nom, per a

16 anys després de la seva mort, va significar una de les

ratificacions definitives de la certesa de la llei de la gra-

vitació universal.

L'exit d'aquest primer problema resolt va proporcionar

un excessiu optimisme en els científics que rápidarnent

es va mostrar no justificar quan es va pretendre resoldre

el problema següent en dificultar, que és el problema de

tres cossos. L' objectiu era el mateix, intentar classificar

totes les possibles orbites solució del problema del mo-

viment de tres cossos que es mouen segons 1'atracció

graviratoria. Molt aviat es va veure que aquest nou pro-

blema era qualitativarnent molt més complicat que el
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cas de només dos cossos. Grans marernátics i científics

de tota la historia com el mateix Newton, Laplace,

Euler, Lagrange, Poincaré, etc han dedicat esforcos a in-

tentar resoldre el problema de tres cossos. Es van acon-

seguir el que podríem qualificar com certs exits parcials,

com el descobriment per part d'Euler i Lagrange de les

solucions que porten el seu nom i que es basen en el fet

que si les tres masses formen una determinada configu-

ració sobre una línia, en el cas d'Euler, o formen un

triangle equilárer, en el cas de Lagrange, aquestes confi-

guracions es mantenen fixes. Poden canviar per exem-

pie en grandaria pero no en la forma. Alllarg d'aquest

treball tornarem a fer referencia a aquestes orbites.

Una menció especial mereix l'obra del marernátic

francés de finals del segle passat. H. Poincaré. Ell va

donar un dels passos més importants en la comprensió

del problema dels tres cossos quan va introduir el que

ara coneixem com el problema restringit dels tres

cossos. Es tracta d'una reducció del problema general

que es basa a suposar que un dels cossos que s'estudien

és tan perir relativament als al tres dos que es pot

menysprear l'atracció que aquest exerceix sobre els al-

tres. Aquesta restricció permet una notable simplifica-

ció en el problema i fa que es puguin estudiar moltes

altres característiques que no podem entrar a descriure

perque superen l'árnbit del present treball. El model

restringit del problema de tres cossos té una gran

importancia perque s'ha mostrat molt precís en les

aplicacions que s'han fet en l'estudi del moviment dels

satel-lits dels planeres, satellirs arrificials, asteroides,

erc.

Pel que hem anat relatant sobre el problema de tres

cossos, és ciar que la solució total esta encara lluny de

ser assolida. Només és possible I'estudi de cerrs as-

pectes, l'instant de col lisió entre les masses alllarg del

seu moviment. És el que s'anornena la col-lisió triple.

La importancia practica daquest problema radica en

l'augment de la velocitat que pot tenir algun dels cossos

quan passa prop d'una col-lisió triple. Aquest fenomen

es creu que podria explicar l'expulsió d'una estrella per

part d'una galaxia.

A partir d'ara i al llarg de tota aquesta memoria, 10-

tentarem descriure el problema de la col-lisió triple i

donarem nous resultats que seran la nostra humil con-

tribució cap a l'objectiu final que continua essent resol-

dre el problema dels tres cossos. Formalitzarem a con ti-

nuació el problema de les col-Iisions dins les equacions

del sistema i al mateix temps farem una introducció dels

principals resultats que han contriburt a desenvolupar

la col- lisió triple. Plantejarem primer el problema en

general per a n cossos i posteriorment ens restringirem

al cas n =3.
Considerem el problema de n-cossos, és a dir, n masses

puntuals movent-se en un espai k-dimensional segons

la llei d'atracció gravitatória de Newton. Si la partícula i
té massa m¡ > 0, posició q¡ E Rk i moment lineal P: E Rk

,

aleshores I'harnilroniá del sistema és

(1)

on aquí utilitzern la notació vectorial q = (q ~,...,q:) E

Rkn i p = (p ~,...,p:? E Rkn, M és una matriu diagonal

definida per

i U(q) és l'energia potencial que té per expressió

U(q)= L
1< ic]« n

m.m.
-'-) (11 11= norma euclidea)
IIq,q)l

Les equacions del moviment s' obrerien a partir de (1) i

són

(2)

cj = Mlp

P = '1/ U(q)

on '1/ U és el gradient de U i el punt significa derivada

respecte la variable temporal t. Si definirn el conjunt

~ = {qE Rkn: q¡= qjper algun i.], i:;:. j},

cada element d'aquest conjunt correspon a una col- lisió

entre dos o més cossos. El sistema d'equacions anteriors

esta definir per tots els valors excepte els corresponents

a col-lisió. Així, l'espai de fase del sistema (1) és (Rkn -~)
X (Rkn). Nosaltres estern inreressats en la col-lisió triple

en el problema de tres cossos, n = 3; Painlevé va trobar

que per a aquest problema les úniques singularitats que

es poden donar són les degudes a col-lisió. Sundman va

demostrar posteriorment que per a col-Iisions dobles en

el problema de tres cossos, es pot fer un canvi de varia-

bles de manera que la solució pot ser continuada a tra-
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vés d'una col-lisió doble amb una funció analítica d'una

nova variable temporal. Aquest tipus de transformació

s'anomena regularització. L'exrensió de la solució té el

mateix comportament que el que físicament seria un

xoc elastic entre les masses.

Pel que fa a la col-lisió triple, Siegel va demostrar que la

majoria de solucions no poden ser esteses a través de

col-lisió triple com a funcions analítiques d'alguna tras-

formació de la variable temporal. És a dir, la col- lisió

triple no és, en general, regularitzable.

Existeix un altre tipus de regularització introduída per

Easton. La pregunta és ara si una solució pot ser estesa

de manera que sigui contínua respecte de solucions

amb condicions inicials properes, és el que s'anomena

regularització geometrica. Si una singularitat és regula-

ritzable en el sentir d'Easton i considerem unes condi-

cions inicials que porten a la singularitat en un temps

(físic) to finit, per qualsevol petita variació de les con-

dicions inicials, corresponents ara a orbites que no por-

tin a singularitat, es produiran només petits canvis des-

prés de passar prop de la singularitat per temps t¡ > to. Si

la singularitat és no regularitzable, petits canvis en les

condicions inicials portaran a grans canvis després de

passar prop de la singularitat. EIs resultats que aquí es

presenten contribuiran a demostrar que la col- lisió

triple tampoc no és regularitzable en el sentir d'Easron,

De fet, aixó ja va ser demostrat previarnent per

McGehee i Simó.

Siegel va demostrar també que el conjunt d' orbites que

moren en col-lisió triple forma una subvarietat «suau»

de l'espai de fases. Per estudiar-la, McGehee va inrro-

duir una transformació que té l'efecte d'inflar el punt

singular associat al moment de col- lisió triple i conver-

tir-lo en una varietat. Amb un can vi de coordenades

apropiar en l'espai de moments, aquesta transformació

té l'efecte d'enganxar una nova varietat (la varietat de

col-lisió triple) com a vora de la varietat d'energia cons-

tanto Seguidament, un canvi en l'escala temporal per-

met estendre el camp vectorial a la vora i, a més, aquesta

nova vora és invariant pel camp vectorial estés. Tots els

punts de la nova varietat corresponen al punt de col-Ii-

sió triple en el sistema original de coordenades, la qual

cosa voldra dir que el flux sobre la varierat de col-lisió
triple és totalment fictici, ja que les seves orbites no cor-

responen a cap órbita en les coordenades originals.

Malgrat aixo, el flux sobre la totalitat de la superfície

d'energia constant, inclosa la vora creada d'aquesra for-

ma fictícia, és continuo Llavors el flux prop de la vora

segueix el flux sobre la vora per un temps arbitraria-

ment llarg. Com a conseqüencia, el comportament de

les orbites sobre la varietat de col- lisió triple pot ser uri-

litzat per a determinar el comportament de les orbites

prop de la varietat, és a dir, de les orbites que passen

prop de la col-lisió triple.

Utilitzant les integrals primeres relacionades amb l'e-

nergia total, el centre de masses i el moment angular

podem restringir el nombre de variables del problema

fins a obtenir una varietat de col- lisió triple 5-dimen-

sional qua n es considera el problema pla (k = 2) o una

varietat 2-dimensional quan es consideren els proble-

mes col-lineal o isosceles (k = 1).

Sundman va demostrar que perque es pugui donar una

col-lisió triple, necessáriarnent el moment angular ha de

ser zero i llavors el moviment ha de ser pla. Aixo forca a

restringir el moviment a R2.
L'objectiu principal d'aquest treball és descriure els

passos prop de col- lisió triple quan el moment angular

total és zero i com depenen aquests de les masses dels

cossos. Un paper essencial, en el comportament d'una

órbita que s'acosta a col- lisió triple, el tenen les corine-

xions entre punts crítics que poden existir sobre la va-

rietat de col-lisió triple. Per aixo s'han estudiat básica-

ment les varietats invariants associades a aquests punts i

la seva posició relativa.

Toni Susín
Cap d'Estudis d'Inforrnática

de l'Escola Polrtécnica deis EUV
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Terapia de les zones reflexes deis peus

Des de fa cosa de dos anys, el

Programa General dInfer-

meria de l'Escola dInferme-

ria d'Osona ha encarregat a

la Dra. Montserrat Noguera

la missió d'impartir un curs

de TERApIA DE LES ZO-

NES REFLEXES DELS PEUS.

Montserrat Noguera i Fuse-

llas és llicenciada en Medicina a I'Hospital Clínic de

Barcelona, és Directora de l' escola alemanya Hanne

Marquardt de Reflexoterapia a l' estat espanyol, des de

I'any 1985, i tarnbé ha cursat esrudis de Neural-

terapeuta i Homeopatia. Actualment té una consulta de

medicina biológica i d'homeopatia a Barcelona.

Per tal de donar a corieixer la Reflexologia, vam tenir

una conversa amb la Dra. Montserrat Noguera perque

ens expliqués més detalls daquesta técnica que, tot i te-

nir els orígens en I'antiguitat, apareix avui com una tec-

nica revolucionaria. Heus aquí els resultats d'aquesta

conversa.

Q' ,ue es

Per saber que és la Reflexologia, cal tenir present primer

que a tot el nostre organisme tenim zones que són refle-

xes d'unes altres, o dit d'una altra manera, el cos es re-

peteix el! mateix en unes determinades zones. Així ma-

teix, trobem l'Iridiagnostic, que són les imatges del cos

en l' iris, l' auriculoterápia o repetició de tot el cos en l' 0-

rella, a les fosses nassals, a les mans, a I'esquena, als

peus ...

La retlexoterápia dels peus consistirá, dones, a buscar

unes zones que en els peus representen altres zones de

l'organisme.

Orígens

Sembla ser que els orígens es remunten a I'antic Orient,

pero no s'ha conservat cap tipus de documentació per a

confirmar-ho. A nosalrres, el tractarnenr de les zones re-

flexes ens va arribar gracies a un metge nord-america, el

Dr. Fitzgerald (s. XIX), que va estar estudiant la medici-

na que feien els indis a América, els quals utilitzaven

punts determinats del cos per a tractar altres zones. El

Dr. Fitzgerald va observar que en el cos hurná hi havia

Exposició

unes línies longitudinals que s'anaven aurorreperint i

que les zones més centrals es repetien en les zones més

centrals i que les laterals es repetien a les zones més late-

rals.

Aquests esquemes del Dr. Fitzgerald, els va comenc;:ar a

utilitzar una massatgista nord-americana, Eunice

Ingham, que els va ampliar i va escriure el primer llibre

de reflexoterapia de les zones reflexes dels peus titular

Las historias que los pies pueden contar. Paral-Ielarnent, a

Alemanya, la Sra. Marquardt i parrint del llibre

d'Eunice Ingham, va comenc;:ar a trebal!ar en el tema de

les zones reflexes dels peus . Més endavant Marquardt

va anar als Estats Un its per treballar conjuntament amb

Eunice Ingham i, en tornar, va fundar una escola que

s'ha anat estenent per tot Europa.

Evolució

Al cap d'uns anys que la Sra. Marquardt va cornencar la

seva escola, se'n van formar moltes d'altres que després

han anat desapareixent. A Catalunya passa el mateix.

Estem en l' epoca del boom de la reflexologia, i ara hi al

el perill que, si no es fan les coses ben fetes, es pugui

arribar a un desprestigi de la técnica. Parallelament a

aquesta técnica, han sorgit moltes persones que sense

tenir formació sanitaria s'han posat a tractar coses més

greus que simples angines.

Acrualrnent, pero, la reflexologia ha entrar de ple en el

camp de la infermeria. Hi ha hagut resultats sarisfacto-

ris en molts camps com per exernple en la pediatria, en

la qual s'ha demostrat que en intervencions quirúrgi-

ques, la retlexorerapia als peus pot evitar el sondatge ve-

sical, i molts calmants. Ara fa dos anys es va realitzar un

estudi a I'hospital de la Vall d'Hebron, basat en el trae-

tament de malalts amb cefalees. A uns, se'ls va aplicar la

reílexoterapia, mentre que a uns al tres se'ls feia un mas-

satge inespecífic al brac i se'Is medicava. Els malalts

tractats amb reflexoterapia van millorar més el seu estar,

que no pas els que prenien medicaments.

Indicacions i contraindicacions

La Reflexoterapia pot estar indicada gairebé sempre, ja

que té rnoltes aplicacions. El que passa és que la

Reflexologia no depen només de com s'apliqui un trae-

tament sinó també de la capacitat de resposta que té
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l'organisme. Apliquem un estímul a l'organisme i és el

propi organisme el que respon. En alguns casos, l'afec-

tació pot millorar al 100%, mentre que en altres casos la

millora sera parcial. És el cas, per exemple, de la te-

traplegia, No es pot esperar que la persona torni a cami-

nar pero sí que pot ajudar a controlar els esfínrers, les

infeccions recurrents, o millorar el flux sanguini.

Les contraindicacions que s'observen en el tractament

de reflexologia són:

- En cas d'arnenaca d'avortarnenr, tot i que es pot fer

reflexologia a les dones embarassades.

- En les infeccions venoses i limfatiques agudes, trorn-

bofleviris agudes i linfangitis.

- En cas de febres altes no es pot fer un tractament

complet al peu. Si la febre és per una amigdalitis, l'únic

que es pot fer sera la pressió per sedar les amigdales o

per delimitar la infecció (tarnbé en els mals d'orella).

- En la cirurgia d'urgencia, en un abdomen agut.

- En els colics i les litiasis que, si no requereixen una

intervenció d'urgencia, sí que podem aplicar la Refle-

xologia ja que els calculs podrien expulsar-se.

Reflexologia, un tractament integral

En la reflexologia hi ha dues mane res de tractar les afee-

cions: de manera simptomática, o de forma integral. En

els cursos sempre s'insisteix que es pot utilitzar la tecni-

ca de manera símpromática, pero que els resultats seran

més importants i efectius si el reflexoterapeuta es plan-

teja el pacient com un tot. En un moment determinat,

per exemple en el cas agut d'unes angines, es pot fer un

tractament sÍmptomauc, ara bé, si no es planteja un

tractament global de la persona no s'arribara a l'eficacia

desitjada. És molt clar l'exernple del mal de cap. Si no-

més es tracta les zones reflexes del peu on es reflecteix el

cap, difícilment millorara el mal perque aquest pot te-

nir relació amb molts trastorns, com ara hormonals,

bufeta biliar, digestius, músculo- esqueletics,

Reflexologia versus medicina tradicional

La reflexologia no esta oposada a la medicina tradicio-

nal, només té un punt de mira diferent. Precisament la

reflexoterapia no és una técnica diagnostica, pero en

canvi serveix per delimitar trastorns. EIs estímuls que es

poden donar a través de la reflexoterápia ajudaran a fer

que un pacient es recuperi abans del problema.

Requisits per ser reflexoterapeuta

No hi ha cap país on estiguin regulats els estudis de re-

flexoterápia. A Alemanya, tor i que sigui una técnica

no-regulada, es demana que les persones que la practi-

quen siguin llicenciades. L'escola Maquardt dóna un

Diploma que diu que la persona esta capacitada per a

exercir de reflexoterapeuta, segons l'educació previa

que ha rebut. En aquest cas els metges podran diagnos-

ticar i tractar amb reflexoterapia, rnentre que les infer-

meres, els podolegs, els fisiorerapeutes només poden

tractar i no diagnosticar.

Cinta Sadurní
Anna Rovlra

Professores del Programa General d'lnfermeria
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111Trabada d' Escales de mestres
deis Paises catalans
(Tarragona, 18 i 19 de febrer de 1993)

Sota el rítol «Els darrers canvis a les Escoles de Mestres»,

els passats dies 18 i 19 de febrer va tenir lloc a Tarrago-

na la III Trobada d'Escoles de Mestres dels Paises Cata-

lans, organitzada conjuntament per la revista INTER-

AULA i la Facultat d'Educació i Psicologia de la

Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Aquesta trobada va tenir una especial significació dona-

des les diferents transformacions que han tingut lloc a

les Escoles de Mestres: d'una banda, la integració de

moltes d'elles a les Facultats d'Educació i de l'altra, la

implantació gairebé generalitzada dels nous plans d'es-

tudis. Totes aquestes i altres qüestions foren tema de de-

bar i controversia alllarg dels dos dies de treball.

«Dificultats en els programes de formació inicial a

Europa», a carrec de Pilar Benejam (Sant Cugat), fou, a

tall de conferencia inaugural, el punt de partida de les

jornades. En aquesta exposició es plantejaren els pro-

blemes de la formació inicial del rnestre, fent així un

repas als diferents models de formació del professorat

existents a Europa. Es van posar de relleu aquí les dife-

rencies en el tractament de la formació inicial dels dife-

rents paisos, evidenciant problemes com la prioritat

que es dóna en paisos del sud d'Europa a la formació

académica del mestre davant de la insersió professional

com a objectiu prioritari dels paísos centreuropeus.

A la tarda, després de la sessió de treball del matí per

Experiencies

grups per tal de discutir els diferents punts exposats a la

conferencia anterior, tingué lloc una taula rodona que

versa sobre la «Situació actual i perspectives de les

Escoles de Mestres dels PPCC». Membres dels equips

directius exposaren la situació actual dels centres, situa-

ció que ha sofert molts canvis sobretot per la creació

aquest curs 92-93 de noves universitats, com és el cas de

Tarragona, Lleida i Girona. Aquest procés ha provocat

que moltes Escoles de Mestres hagin quedat diluídes en

les Facultats d'Educació passant a ser un departarnent

més. Davant de tots aquests canvis provocats per la cre-

ació de les noves universitats, l'E.U. de Mestres

«Blanquerna», l'E.U. de Mestres «Balrnes», i l'E.U de

Mestres de «Sants. conserven encara la seva identitat

com a Escoles.

Posteriorment hi hagué una sessió de treball per grups

on s'extragueren conclusions respecte de quines han de

ser les línies a seguir pel que fa a la coordinació interna

dels diferents centres de formació del professorat. Fou

en aquest punt on tots els grups coincidiren a confirmar

el poder de convocatoria de la revista INTERAULA i a

manifestar que aquesta revista no solament ha de conti-

nuar com fins ara, sinó que ha de ser més que mai l'eix

entorn del qual els centres de formació del professorat

s'han de coordinar i han d'exposar els seus criteris. Es

felicita el consell de redacció, encapcalat per Maica Ber-

nal, per la tasca feta i se l'encoratja a continuar endavant.

L'últirn dia de les jornades s'inicia amb la comunicació

«Perspectives professionals i pedagogiques dels futurs

mestres. Resultars d'una recent investigació», a carrec

d'Angel Forner (Sants). Aquests resultats són fruit d'u-

na investigació realitzada l'any passat per alumnes de 3r

curs de Sants coordinats pel mate ix Angel Forner, per

tal de descobrir els interessos professionals i com han

vist la carrera que estan a punt de finalitzar els estu-

diants de 3r curs de Magisteri de les diferents Escoles de

Mestres de Catalunya.

Després de l'exposició d'aquests resultats, tingué lloc

l'acte central d'aquest segon dia de jornades. La taula

rodona «La coordinació entre la formació inicial i la

formació permanent del professorat» aplega represen-

tants de cada centre, els quals exposaren els seus punts
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de vista sobre la formació permanent dels mestres.

Respecte d'aquest tema, alguns consideraven que

aquesta tasca ha de recaure sobre la mateixa universitat

(cursos de postgrau, etc.), al tres en els Moviments de

Recerca Pedagógica i altres en els mateixos professors.

S' evidenciaren les diferencies de context de cada un dels

centres i com aquests han de buscar els mitjans que els

sigui n més viables per tal d' enfocar el tema de formació

permanent. Seguidament un debat obert amb els assis-

tents va concloure l'acte.

Participació al programa
ERASMUS

La Comissió de les Comunitats Europees dóna supon

dins del marc del programa Erasmus a diferents acords

de cooperació entre Universitats. Aquests acords es ma-

terializen en intercanvis d' estudian ts que tenen lloc el

tercer any de Diplomatura i el 4art o Se any de

Llicenciatura. Actualment, tots els centres universitaris

ofereixen als alumnes la possibilitat de cursar pan de

1'especialitat en una altra Universitat de la Comunitat

Europea, només cal estar al cas i fer la sol-licitud en el

propi centre. S' exigeixen, pero, dos requisits: el primer,

tenir un bon expedient acadernic i segon, tenir un bon

coneixement de la llengua del país al qual es vol anar.

Aquest coneixement s'ha de poder acreditar a través

d'un diploma o bé passant una prova de nivel]. En al-

guns casos més concrets s'exigeix als estudiants que ha-

gin passat per un curs preparatori 1'any o dos anys ante-

riors. Aquests són cursos de preparació metodologica,

és a dir, d'adaptació als sistemes de treball del país es-

tranger que ha estat escollit.

La Comunitat Europea atribueix al centre una quanti-

tat en ECUS que es repartid a pans iguals entre els

alumnes que hagin estat acceptats. Aquests diners, o bé

es donen abans de marxar, o bé es donen en mensuali-

tats. El cert, pero, és que no arriben a cobrir totes les

despeses i que altres institucions públiques, com la

Generalitat, o privades, com algunes caixes d'estalvis,

ajuden també els estudiants Erasmus. El fet d'ésser

Erasmus implica un tracte especial des del punt de vista

administratiu ja que es gaudeix d'una matrícula gairebé

gratu"ita. Per altra banda, el propi centre es posa en con-

tacte amb el Servei de Relacions Internacionals del cen-

Una assistencia elevada de bona part dels centres i una

bona predisposició al debat van fer que unes jornades

que es preveien no del tot propícies, a causa del mo-

ment de canvis que es viuen, fossin un hit. Cal esperar

que aquesta fase de transició no sigui un obstacle per tal

de continuar amb la tasca encomanada i que malgrat els

conflictes interns i d'organització dels centres, no s'en-

fosqueixi 1'objectiu prioritari: el mestre.

Teresa Puntí
Secretaria revista INTERAULA

Experiimcies

tre al qual es va i aquest servei s'encarrega de reservar

una habitació en una residencia universitaria. D'a-

questa manera, quan s'arriba a la nova Facultar s'ha d'a-

nar a l'Oficina d'Acolliment d'Estudiants Estrangers, i

allí explicaran on es troba la residencia que ha estat as-

signada i que s'ha de fer per inscriurc's a la Facultat.

El sistema de residencies universitaries que depenen de

1'Estat és realment un siterna a envejar: tor estudiant es-

tranger o del propi país que durant el curs hagi de viure

fora de casa seva pot accedir a una residencia universita-

ria. En aquestes residencies hi ha la propia habitació,

amb tot el que cal, per 12.000 ptes. al mes. A més, al

costat de cada residencia hi ha uns menjadors universi-

taris on es pot esmorzar, dinar i sopar bé de preu.

Aquest tipus de residencia, a part d'ésser económica,

afavoreix moltíssim el contacte entre els estudiants.

Aquí, és molt fácil trobar-hi gent estrangera i també

gent del propi país.

A través d'un Erasmus no solament hi ha la possibilitat

cl'obtenir un doble diploma i d'aprendre o de millorar

un idioma sinó tarnbé de coneixer un altre país i gent

daltres países, amb tot el que aixo comporta cultural-

ment i humanament. Ara bé, estudiar en una altra

Universitat europea també té la seva dificultar: per un

costar, hi ha el problema d'utilitzar l'idioma estranger

com a eina de treball habitual i per 1'altre, el fet que les

tecniques o el metodes de treball sovint varien d'un país

a!' altre.

Gemma Delgar
Professora de l'Escola d'ldiomes
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IAESTE, una nova associació
internacional per als alumnes
de la Polltecnlca

Tres estudiants de primer i segon curs d'Agronorns han

cornencat i assolit amb exit el projecte de fer entrar

I'Enginyeria Técnica Agrícola de I'Escola Politecnica

deIs Estudis Universitaris de Vic a IAESTE, una asso-

ciació internacional integrada únicament per estudiants

de carreres tecniques. Tot seguit, aquests estudiants ens

expliquen el que i el com de l'organització.

Que és IAESTE?

IAESTE és una organització internacional indepen-

dent, les sigles de la qual volen dir, en angles,

«International Association for the Exhange of Students

for Technical Experience». La finalitat d'aquesta asso-

ciació, integrada únicament per estudiants, és l'inter-

canvi entre universitaris que desitgin realitzar una expe-

riencia tecnica a I'estranger referent als seus estudis.

IAESTE va ser fundada a Europa l' any 1948 i des de lla-

vors ja ha organitzat uns 300.000 intercanvis entre 52

paises d'arreu del món. També esta reconeguda com a

organ consultor per diferents agencies de l' Organi-

tzació de les Nacions Unides.

L'organigrama d'IAESTE esta compost per un Comité

Internacional, que fa de nexe entre tots els socis i del

qual depenen les diferents delegacions de cada país. EIs

Estudis Universitaris de Vic depenem de IAESTE

Catalunya, i aquesta depen de la delegació de Madrid.

El comité del nostre país és un deis membres més antics

« Ens ha agradat la vostra escola
perqué és molt lliure»

Amb aquestes paraules M. Helene Castillo i Beatrice

Machillot, alumnes de I'Escola d'Infermeria de Beau-

vais, definien la seva estada a Vic. Les dues alumnes

van venir un mes aquí per realitzar practiques al CAP

de Sant Hipolit i de Santa Eugenia, fruit d'un progra-

ma d'intercanvis que l'Escola d'Infermeria manté amb

I'Escola de Beauvais. Abans de marxar ens van assegu-

rar que estaven molt contentes de la rebuda que ha-

vien tingut i que, en definitiva, l'estada se'Is havia fet

curta.

Experiencies

de l'associació. Va ser fundat per algunes escoles tecni-

ques superiors d'enginyeria i en l'actualitat ja agrupa 60

centres d'estudis tecnics. Estem patrocinats pels

Ministeris d'Assumptes Exteriors i d'Educació i

Ciencia. També tenim representacions en el Ministeri

d'Indústria i Energia i en les Cambres de Cornerc i

Indústria de Barcelona.

Objectius

D'acord amb els estatuts, els objectius d'IAESTE són,

en primer lloc, proporcionar als estudiants deis centres

docents tecnics l'oportunitat de realitzar una experien-

cia, d'acord amb els estudis que realitza, a I'estranger; i,

en segon lloc, promoure l'entesa i les bones relacions

internacionals entre els estudiats de totes les nacions.

En aquest primer any que fa que els Estudis Uni-

versitaris de Vic pertanyen a IAESTE, ja hem obtingut

dues beques per a aquest estiu a Hongria.

Un deis objectius que persegueixen els estudiants que

han ernpes aquesta iniciativa és que les altres enginye-

ries de I'EUPO també hi vulguin prendre parto Només

fa falta gent i ganes. Per aquesta raó es convocara una

reunió informativa per a tots els estudiants de la Poli-

técnica per tal d' oferir una infomació més concreta i de-

tallada sobre IAESTE.

IAESTE-Vic

Experiencies
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Pasqual Maragall

El dijous dia 18 de marc, Pasqual Maragall, alcalde de

Barcelona, va ser als Estudis Universitaris de Vic per

obrir el cicle de conferencies sobre «L'Estat del

Benestar. amb la conferencia que portava per títol «El

nou paper de les ciutats i la col-laboració Europea».

Malgrat tenir una agenda molt apretada, Pasqual

Maragall ens va concedir cinc minuts per a fer-li una

breu entrevista.

Quins efectes ten en i tindran en el futur els Jocs

Olímpics de Barcelona en la societat catalana?

Home, jo crec que per una banda, l'irnpacte més impor-

tant ha estat en les infrastructures, tant esportives com

de comunicacions i per altra banda el nivell de coneixe-

ment que el món té de nosaltres. Abans ningú no sabia

qui érem, i ara, quan un diu que ve de Barcelona o que

és catalá, tothorn ho sapo

Que en pensa de l'evolució del

financament universitari cap a

fórmules mixtes?

Entrevista

de les més importants de tot Europa, el fet que en vin-

gui una altra procedent d'Estats Units, en aquest cas la

Chicago Business School, cree que donaria encara més

renom internacional a aquesta especialitat i Barcelona

es pronunciaria com a ciutat capdavantera en aquest as-

pecte.

Com col- labora l'Ajuntament de Barcelona amb la

Univesitat?

L'Ajuntament de Barcelona té presencia en els Consells

Socials de les Universitats, tot i que hi col-labora molt

menys del que voldria perque la llei és una mica gasiva

en aquest aspecte. Pero nosaltres també hi col-Iaborern

de diverses maneres, potser menys conegudes, com és a

través d'una empresa que es diu Barcelona Tecnologia,

creada des de l'empresa Iniciatives, que fa la tasca de

posar al mercat la investigació dels professors i alumnes

avancats. És a dir, agafa la investigació universtaria i la

posa al mercat comercial.

Que en pensa dels Estudis Universitaris de Vid Com

es veuen des de Barcelona?

Els Estudis Universitaris de Vic són coneguts a Bar-

celona principalment per les seves edicions que crec que

són un exit important, i una mica menys coneguts per

la seva realitat. Crec que seria bo que els Estudis

Universitaris es donessin a corieixer una mica més a

Barcelona, que es presentessin en societat.

Com ja sap, els Estudis Universitaris de Vic estan fent

passos per esdevenir Universitat. Que en pensa d'a-

questa iniciativa?

« Els EUV són coneguts a

Barcelona principalment

per les seves edlclons»

Ho veig rnolr positiu, ja que Vic

sol, no com a municipi, sinó pel

que representa com a Comarca, té

una capacitat d'atracció i de pro-

tagonisme molt important. Aixó
ho demostra el fet que un gran

percentatge dels estudiants d'aquí

vinguin de Barcelona i el Barcelonés.

Jo hi estaria més aviat d'acord.

Cree que aquest sistema, segons

com es plantegi, pot ser molt po-

sitiu,

La premsa ha parlat a vegades que alguna universitat

estrangera té interés a posar seu a Barcelona. Quines

conseqüencies tindria?

Aixo enriquiria el panorama perque, malgrat que

Barcelona tingui dues escoles d'Economia de l'Empresa

Moltes grácies,

A vosaltres i endavant!

Merce Rocafiguera
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Lluís Bohigas

El Sr. Lluís Bohigas és economista, Master en Direcció

d'Empreses i Master en Salut Pública. Va ser membre

de la Comisión de Análisis y Evolución de! Sistema

Nacional de Salud (Informe Abril Martorell), que és

l'informe més recent i actualitzat de! sistema sanitari es-

panyol. Lluís Bohigas va participar en els actes de com-

memoració del l Oe aniversari de I'Escola d'Infermeria,

celebrats e! curs passat.

Podem parlar de déficits en la sanitat espanyola?

La salut de la població espanyola és avui dia, i pe! que fa

als indicadors habituals, bona. Aixo es deu, en la part

que fa referencia als serveis sanitaris, a l'aporració de la

sanitat pública. Grácies a aquesta aportació, s'han cons-

truú hospitals, s'ha contractat més personal medie, s'han

fet programes de prevenció i promoció de salur, etc.

Ara bé, encara hi ha alguns sectors deficitaris, per exem-

pIe l'atenció primaria, que encara no atén tots els ma-

lats que podrien ser ates os en aquest nivell i que van a

cercar assisrencia a l'hospital; e! poc interés de! sistema

en les necessitats i demandes de l'usuari, la manca d'in-

formació, la despersonalització i la manca de llibertat

Entrevista

d'e!ecció, i la poca eficiencia de! sistema, que es concre-

ta en un personal funcionaritzat i desmotivat, amb

manca de gestió moderna dels centres sanitaris i una ex-

cessiva burocracia i centralització en e! funcionament.

Quines propostes de canvi destacaría?

L'Inforrne de la Comisión Abril, de la qual formo part,

proposa 64 mesures per millorar l'assistencia espanyola.

Aquestes mesures es divideixen en tres apartats: mesures

per a la millora de la gestió, mesures per a la millora de!

financament i mesures per a la millora de l' organitza-

ció. Aquestes mesures de millora parteixen d'aquests

principis básics:

- Promoure mecanismes que perrnetin incorporar e!

major grau de responsabilitat als gestors de! sistema per

tal d'assolir més eficiencia en l'ús dels recursos humans

i materials dins d'un marc d'autonomia responsable.

- Crear les bases per tal que e! sistema pugui funcionar

amb major satisfacció subjectiva de l'usuari i es puguin

facilitar en e! futur nivells més alts de llibertat d' e!ecció.

- Promoure una consciencia de cost tant en e! profes-

sional sanitari com en e! ciutada per reduir la diferencia
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que hi ha entre les aspiracions de la població i les possi-

bilitars econorniques.

- Crear estructures que siguin capaces d'ajustar-se fle-

xiblement i autonornament a la despesa i a les autoritza-

cions pressupostáries.

- Aconseguir més participa-

ció activa, més vinculació al

projecte i més motivació del

personal sanitario

Quins aspectes del canvi po-

den afectar més la sanitat ca-

talana, tenint en compte que

algunes propostes que es van

fer ja estan en marxa?

ment estudiats i planificars. EIs resultats són sistemes

rnolt burocrátics que a la llarga fracassen perque s'escle-

rotitzen i perden capacitar d'adaptació.

Es preveuen canvis importants per als professionals de

la sanitat?

L'Inforrne Abril proposava que

el personal que treballa en els

centres públics tingui més in-

ceririus perque treballi millor.

EIs incentius han d'ésser profes-

sionals i econórnics i han d'estar

dins un entorn que fomenti una

millor gestió.

Per tal de mantenir els drets

adquirits i les situacions consoli-

dades l' informe pro posa un trae-

tament diferent per als treballa-

dors que estan dins el sistema de

les noves incorporacions. Per als

treballadors actuals es proposen

uns nivells retributius més individualirzats amb una

part fixa i una part variable lligada a la carrera professio-

nal ia la feina feta.

Per als treballadors de nova incorporació, l'Informe pro-

posa aplicar-los la legislació laboral, que és més flexible

i més adaptable al funcionament dels seryeis sanitaris.

«La pluralitat d'institucions
sanltárles fa que el

sistema sanitari catalá

sigui un xic més obert i

més dlnárnlc que el de la

resta de l'Estat»
Catalunya té una proporclO

més elevada que la resta d'Es-

panya d'institucions sanitaries

no públiques d' orígens diver-

sos. Aquesta pluralirat ha fet

que el sistema sanitari catala,

especialment des de les transferencies de cornperencies

a la Generalitat de Catalunya, sigui un xic més obert i

més dinamic que el de la resta de l'Estat.

El Servei Catala de la Salut, aprovat pel Parlament de

Catalunya l'any 1990, permet una flexibilitat en l'orga-

nització dels centres i serveis sanitaris públics. En

aquest sentir, algunes de les propostes de l'Informe

Abril ja s'apliquen a la sanitat catalana.

Quins models de gestió sanitaria creu que s'haurien

d'adoptar?

Cap! Fins ara hem considerat els serveis sanitaris com

si fossin maons que es podien distribuir en diferents es-

tils arquitectonics: modernista, racionalista, etc. Pero

aquest enfocament és essencialment incorrecte. EIs ser-

veis sanitaris estan formats per professionals sanitaris,

persones en definitiva, que actuen amb les seves propies

intencions. EIs sistemes sanitaris són més aviat ens amb

vida propia, que evolucionen tot adaptant-se a les ea-

racterístiques de l'entorn. Dins d'aquest concepte dina-

mic iviu de la sanitat és molt perillós voler encotillar-la

dins d'un model, com s'ha intentar fer fins ara. El resul-

tat més desencoratjador de la capacitat dels «rnodels»

per adaptar-se a la realitat, el tenim en els paises de

l'Est, on funcionaven amb models racionals perfecta-

Per acabar, em podria fer una valoració de la Reforma

de l'Atenció Primaria a Catalunya?

El desenvolupament de la Reforma de l'Atenció

Primaria a Catalunya és més lent que a la resta de

l'Estat, fruit de les limitacions pressuposraries i de la

voluntat de fer el canvi amb l'acord dels professionals.

El sistema és millor que el tradicional, quan els metges

dedicaven només dues hores a l'assistencia. El nou siste-

ma és més car que I'antic, pero sembla que esralvia di-

ners de receptes i de visites a l'especialista i a l'hospital i,

en aquest sentir, la valoració económica ha de tenir-ho

en compte.

Falta per veure l'evolució futura, El perill de la burocra-

tització és important, especialment quan els metges que

han entrat en aquests anys es vagin fent més gran s i

adoptin hábits funcionarials,

Lourdes Alblac
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Llibre del mar
Edició amb peix / Edició Greenpeace

El Llibre del Mar, amb

les dues versions, conti-

nua la serie de llibres

mig poetics, mig humo-

rístics, que ja fa alguns

anys publica l' editorial

EUMO amb motiu de

la diada de Sant Jordi.

El d'aquest any vindria

a ser el llibre blau, des-

prés del blanc de En
blane, i dels roses de

Parla 'm d'amor i d' Una

rosa és una rosaque han aparegut fins ara. Quina idea hi

ha darrera d'aquests llibres sense text? Dones básica-

ment i per dir-ho de pressa, hi ha la idea que el lector és

tan important com l'autor.

No tothom sap escriure histories divertides, ni pensa-

ments elevats, ni fer gran s frases, naturalment; pero sí

que hi ha qui dibuixa una mica, qui fa versos, qui anota

citacions de llibres, qui s'apunta una lletra de canco,

qui recull fulles o fa col-Iecció d' autografs, i tantes i tan-

tes coses diverses i divertides que es poden fer amb un

llibre que en comptes daportar idees, proposa que se

n'aportin de propies.

Del Llibre del mar, se ri'han fet dues edicions, una amb

LLlBRE DEL MAR

EDICIÓ AMB PEIX

peix i una en favor de Greenpeace -els drets dautor de

totes dues versions són per a Greenpeace-. L' Edició
amb peix no enganya ningú, i si el "lector" és hábil

podrá pescar un peix enmig de tanta aigua literaria, fer-

hi -si ho creu convenient- les seves aportacions a la

literatura marítima, o simplement portar-hi el seu diari

de bord o de vacances a la platja.

L' absencia de peix a l' Edició Greenpeacepretén afegir un

granet de sorra més a la mentalització que també és res-

ponsabilitat nostra -de tots- manten ir l'equilibri eco-

logic de l'entorn, l'única manera de mantenir l'equilibri

ecologic del planeta, fita cada dia més difícil i que hem

d'aconseguir encara que només sigui per l'egoisme de

deixar alguna cosa presentable als nostres fills.

Novetats d'Eumo Editorial

Llibre de cancons
Joaquim Maideu

Dóna, sencers i corn-

plets, sempre que ha

estat possible i, tarnbé,

comprovable docu-

mentalment, els textos

de les cancons, justifica

els components estro-

fics i en disposa clara-

ment el comportament

en el desenvolupament

de la cancó.

Fa una revisió de totes

les melodies, docu-

mentadament, corregint els possibles errors o inexacti-

tuds, cercant la sirnplicitat i la claredat d'escriptura.

Estableix, amb el maxim de respecte envers els orígens

docurnentars, la unitat temática, musical i textual de

cada cancó.

Conté un glossari per tal d'aclarir, raonar, explicar, defi-

nir i centrar paraules i construccions dels textos, i col-

laborar així a l'adequada comprensió de tota la cancó.

Aplega més de 250 melodies distribuides en sis grans

apartats o capítols:

1. Cancons dinfants

lI. Cancons baladístiques o lírico-narratives

lII. Cancoris d'activitat solitaria

IV. Cancons de diada, de gresca comunitaria i

seriades. Jocs i danses

V. Cancons religioses

VI. Cancons de Nadal

Finalment, disposa d'un conjunt d'Indexs (per sec-

cions, per títols, per primers versos) que permet la loca-

lització rápida i facil de les can<;:ons.
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