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Butlletí deis Estudis Universitaris de Vic

Ho havÍem anunciat en el número anterior de Mira ma rges. El curs 1993-94 estad

dominat pel debat sobre el finan<;:ament de les universitats. Les mobilirzacions d' estu-

diants contra l' augment de taxes va destapar el problema de fons.

A l'entrevista amb el Dr. Ramon Pla, Director General d'Universitats, i en el son-

deig d'opinió que publiquem en aquest número, s'aborda la qüestió del financamenr,

punt neuralgic del sistema universitari, perque en depen tot.

La taula rodona coordinada pel professor Joan Masnou i l' anide de la professora

Gemma Delgar sobre La regressió del francés, les reflexions del professor Francesc

Codina sobre el El futur dels mestres i el futur de la llengua i de la professora Morirse

Fato sobre les campanyes contra la Sida conformen el bloc d'interes general d'aquest nú-

mero al qual s'afegeix l' entrevista de la professora M. Ángels Carabí sobre la novel-lista

Toni Morrison, darrer premi Nobel.

Al bloc local, el periodista Joan Turró expressa una visió crítica sobre la interacció

EUV-Comarca. Jordina Coromina, responsable del desparx dels EUV a Barcelona, fa ba-

lanc del primer any d'activirats i la professora Merce Vidal informa sobre el Seminari de

Borsa a Empresarials.

Per últim, Dades presenta un informe de la procedencia dels esrudiants dels EUV i

un organigrama de I'Escola de Mestres. Les Novetats Editorials fan una ressenya dellli-

bre Selecció d'inversions del professor Ramon Fabre.
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Opinió

Vull formar part deis EUV
*Joan Turró

He escoltar i he conversat algunes
vegades amb els máxims responsa-
bles deis Estudis Universitaris de
Vic i he de dir que combrego amb la
part més folklorica del seu taranna.

Parlant d'una universitat catalana,
jo m'imagino que des de fora deuen
comparar-la amb una universitat fo-

namentalista islámica, Pero tot aixo no m'importa, ans al
contrari, m' esperona a, si cal, defensar-la com una cosa pro-
pia.

Aquest per mi és el punt clau deis Estudis Universitaris
de Vic: aconseguir que cada vigata, cada osonenc, cada catala
sentin aquest projecte com a propi, s'identiíiquin amb ell.

Que cal pensar en un professorat excel-lenr, en unes ins-
tal-lacions adequades, en unes comunicacions més Huides, en
uns ... és clar que sí, pero aixó sera facil si els EUV es conver-
teixen en la il-lusió d'universitat per a tots els catalans.

1 tot aixo no s'esta fent ...
Em sembla coneixer un xic bé la realitat deis EUV. Avui

dia, a la propia ciutat de Vic hi ha gent que se'ls mira amb re-
cel i d'altres, gent de «pes», que no mourien ni un dit per evi-
tar que s'aterrés, jo diria que, fins i tor, se n' alegrarien. És trist.

Des de Manlleu, segon municipi de la comarca i que viu
una aferrissada crisi, reclamen una espuma d'EUV. No hi ha
hagut resposta o, pitjor, esta seguint els conductes habituals ...

Als EUV cal una empenta social que faci despertar i, si
convé, trontollar els responsables universitaris del país que,
per sort o per desgracia, són polítics,

Cal cornencar a treballar perque tor Vic se'ls senrin seus,
per cedir-ne (encara que només sigui una oficina ... ) una part
a Manlleu ...

Cal prendre actituds valentes i decidides en temes socials
transcendents pel seu íutur, com pot ser l'eix Vic-Olot-

Figueres. Participar en el debat de temes ecologics com la
construcció d'una presa a Forat Micó o... Hi ha deu mil
exemples i estic segur que tothom esta d'acord que els EUV
podrien arribar a ser el motor de molts projectes de futuro
Pero, perque aixo passi, cal que rebentin el mur fictici que els
envolta i que surtin a compartir. És clar que sí, sense renun-
ciar a la propia identitat com a Universitat.

*Joan Turró
Periodista de "La Marxa de Catalunya"
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Finan~ar la
Universitat. Sondeig
El debat sobre el ñnancament de la unlversltat pública

va comencar amb for~a la tardor passada. A la lIum de

la rebel-lló estudiantil contra un augment de taxes que

consideraven abusiu, es va anar activant la dlscussió

sobre qul, com i amb quina proporció s'havien de cobrlr

els costos generats per I'educacló superior.

Segurament els estudiants expressaven una queixa

prou legítima, pero, per responsabilitat, alguns diri-

gents universitarls a risc de no fer-se gaire populars

decidiren plantejar el tema en una mesura més amplia

i ajustada: es dediquen encara recursos massa escas-

sos a la universltat si es pretén disposar d'un sistema

*Josep Burgaya

d'ensenyament superior adequat, pero no és ni possl-

ble, ni racional, ni Just que la aportació pública vagl

augmentant de manera progressiva i continuada. Ans

a quin punt les taxes s'han d'aproximar al cost real

deis estudis universitaris que es reben? Caldria replan-

tejar-se o ampliar el sistema de beques? Hi ha una verl-

table consciencia social respecte la funció que fa o

haurla de fer la universitat? Moltes qüestions obertes

que ens han lnduit a plantejar-ho a persones professio-

nalment diverses.

SONDEIG:

Qui s'ha de fer cárrec deis costos de la Universitat? Amb quina proporció?

Miquel Codina. Empresari.

El 100% del cost sobre els estu-

dianrs. El marc legal ha de becar
els alumnes segons la renda fami-
liar. Des del 100% pel cas de ren-

des baixes (rnenys de 2 milions)
fins al 0% per rendes alres (rnés de
10 milions),

Enric González. Membre de l' exe-
cutiva de CCOO d'Osona.

Considero l' ensenyament un drer
basic, inclosa la formació univer-

sitaria, Per tanr, cal garantir-ne
l' accés universal, i la millor mane-

ra de fer-ho és que sigui totalment
gra tuít , Quan l'Estat no assumeix

-rnent els costos d'un servei, malgrat beques i al tres

<,empre hi ha raons d' estatus econornic que discri-

.n el fet d'accedir-hi.

RaüI Cerda i Cordomí. Estudianr
de 1r curs a la FACTI.

Malgrat la forta polémica que ha

generat el sistema de financament

de les universitats públiques, cal te-
nir en compte que són un servei

públic de les institucions als ciuta-
dans, i com a tal s haurien de ser 6-

nancades majoriráriament per aquestes institucions, dei-
xant una part simbólica de matrícula als estudiants.

Ramon Rossines. Empresari.

Cree que hauríem de fer dues ma-
tisacions: Universitat pública/Uní-

versitat privada. A la Universitat
pública s'haurien d'establir els me-
canismes corresponents perque els
alumnes que es trobessin que les se-
ves famílies tinguessin un poder

adquisistiu baix estiguessin becats al cent per cent. 1 els

alumnes que tinguessin una família amb un poder adquisi-
tiu mitja, haurien de pagar com a mínim el 50% del cost re-
al. La Universitat Privada s'hauria d' autofinancar,
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Miquel Carrillo. President del Pie
de Delegats i Esrudianr de 3r d'Ernpre-
sarials.

Pel que fa a la primera pregunta,

jo cree que l'Estat, i en particular

el conjunt de la societat, ha de fer-

se cárrec d' aquests costos, ja que,

en ser I'ensenyament un dret reco-

llit a la Constitució Espanyola en l' arto 27, l'Estat l'ha de

garantir. La proporció amb la qual s'ha de donar aquest fi-

nancarnent és variable; per una part l'Estat i per l'altra

s'ha d' aconseguir un acostarnent de les empreses a la
Universitat per tal de reduir els déficits de les nostres uni-

versitats.

Antoni Tort. Director de l'Escola
Universitaria de Mesrres "Balmes".

Tora proposta de solució per al fi-

nancarnent de la Universitat passa

per una fórmula mixta que inclo-

gui tots els agents socials irnpli-

cats: estudiants, societat civil (fun-

dacions, món empresarial, etc.) i

administracions (des de les locals fins a les supranacio-

nals). Cal anar cap a la coexistencia de diverses fonts de fi-

nancament i en proporcions diferents segons el context, la

tradició i la realitat social, cultural i económica d'un país,

estat o comunitat de nacions.

Joan Usart. Alcalde de Manlleu.

El dret a una educació Iliure, uni-

versal i graru'ita implica que, en

parlar de preus d'universitats pú-

bliques, no s'hauria de plantejar

quin percentatge del cost del ser-

vei ha de pagar l'alumne, sinó que

hauria d' esrablir uns preus asse-

quibles i adequats a les rendes de qualsevol família treba-

Iladora per allo de la igualtat d' oportunitats. Per tant, cal

dir que no estern d'acord amb prefixar percentatages, ans

al contrari, defensem unes taxes universitaries tesrimo-

nials per a l'usuari.

Rafa Madariaga. Professor d'Eco-
norma de l'Escola d'Ernpresarials dels
EUV.

En principi penso que l'ensenya-

ment a tots els niveIls i especial-

ment l'universitari ha de ser pú-

blic. La pujada de taxes per sobre

de I'IPC em sembla un intent una

mica amagat de canviar el financarnent i aixó, si es consi-

dera que s'ha de fer, ha de ser després d'un debat obert en-

tre tots els implicats. A l'Estat espanyol, seguint les pautes

dels paises europeus, estern cornencant a posar en dubte

la viabilitat d'aquesr i d'altres aspectes de l'estat del benes-

tar sense haver assolit el niveIl de prestacions d' aqueIls

paisos.

Sr. Antoni Mirambell. Catedráric
de Drer Civil a la Universitar de Barce-
lona.

El financ;:ament de la Universirat,

com de tot I'ensenyament, hauria

de ser públic, de manera que per-

metés a tothom estudiar graru'ita-

rnent allo que vol i no vol.

Aixó, pero, no sembla possible. En conseqüencia, el fi-

nancarnent ha de ser públic, amb aportacions per via de

taxes que cobreixin el cost de funcionament, corregit amb

un sistema de beques adequat.

No obstant aixo, no es pot excloure un financarnent es-

tricrament privat, d'acord amb la legislació universitaria
vigent; com tampoc no es pot excloure un financarnent

mixt en alguns casos particulars i de manera conjuntural.
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QUI HA DE PAGAR ELS COMPTES DE LA UNIVERSITAT?

Dins el suplement d' educació del diari "El País",
el passat dia 12 d' octubre, el rector de la UAB, Josep
M .Valles, va publicar un artide interessant amb el
títol de "¿Quién debe pagar las cuentas de la Univer-
sidad?". En aquest artide, Valles establia un seguit de
consideracions al respecte, especialment significatives
pel fet de publicar-se enmig de la mobilització estu-
diantil contra l'augment de les taxes. Cornencava
contemplant com a "relativarnent comprensible" la
reacció irada dels estudiants, pero insistia a contex-
tualitzar el tema de les taxes en el marc de la situació
general de la Universitat. Després d' opinar que la
problemática univeristaria no permet ser reduida a
tractaments fácils, establia dotze consideracions, amb
l'objectiu fonamental de promoure un debat necessa-
ri i ja segurament inajornable. Malgrat referir-se
exdusivament a l'ambit de la universitat pública, pel
carácter suggerent i alhora valent de la seva proposta,
ens ha semblat que valia la pena traduir-la i repro-
duir un estracte del contingut:

1. Persisteix i persistirá la demanda d'educaciá uni-

versitaria durant les properes decades, no només per ne-
cessitats del sistema productiu, sinó també perque es con-
tinuara associant a la promoció social.

2. Cada vegada sera més difícil rejerir-se a la "Uni-

uersitat" de manera unívoca, donada la necessária ex-

pansió d'institucions. Aix~ obligara les institucions a op-
tar entre diversos models possibles.

3, L'esforr economic en educació superior a l'Estat es-

panyol és encara insuficient, malgrat els augments dels
darrers anys, Només es destina un 0,7% del PIE en edu-
cació superior, quan la mitjana de I'OCDE arriba a
1'1,17%,

4, L'esforr economic no es reparteix equitativament,
ja que e180% l'aporta la Hisenda Pública. L'esforr fiscal
de la classe mitjana-baixa afovoreix estudiants que enca-
ra procedeixen majoritáriament de la classe mitjana i
mitjana-alta.

5. Amb la distribució actual dels recursos no se'n fo
un ús eficient. Més del 15% dels estudiants estan becats i

no paguen, i els que ho fon, no arriben a cobrir el 20%

dels costos, Que l'estudiant pagui, per terme mig, 100
pessetes per hora de classe genera un greuge respecte al
preu pagat per altres serveis públics.

6 Cal redistribuir l'esjon. economic que requereix

subminlstrar una bona educació universitaria, acostant
els preus al cost real i establint una política més adequada
de beques i de crédits per sufragar el manteniment
d'aquells que no disposin de recursos.

7. Tots aquells que es beneficien d'una universitat fi-

nanciada socialment haurien de compensar la societat pel
que han rebut.

8. L'Administració hauria de promoure un acord

amb les universitats i les entitats de credit de cara a de-

senvolupar un pla de recolzament financer especial per a
aquells estudiants que ho requerissin.

9. L'Administració s'ha de plantejar el jinancarnent

de les universitats a mig i a llarg termini, [ent una discri-
minació positiva entre elles de cara a incorporar estímuls
a la qualitat.

10. Les universitats han de modificar els sistemes de
govern i de gestió si volen satisftr de manera raonable
l'interes social.

11. El Consell Social ha de ser ellloc crucial d'en-

contre entre els actors socials, l'Administració i la comu-
nitat universitaria,

12, Establir un tractament fiscal preftrent per a les
activitats empresarials relacionades amb la Universitat.
Eliminació d'obstacles legals que haurien de permetre
que la societat civil canviés positivament d'actitud respec-
te a la [ormaciá superior i a la inuestieaciá.

Josep Burgaya
Cap d'Estudis de l'Escola
d'Empresarials
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Ramon Pla:"No som ni
a meitat de camí del
que pot arribar a ser
una ciutat universita-
ria com Vic"

El món universitari ha passat per moments forca agl-

tats. L'augment de les taxes ha generat malestar entre

el col-letiu d'estudiants i ha obert un debat sobre qui ha

de ñnanear I'ensenyament superior. D'aquest tema i

de la futura Universitat de Vic, en parlem en I'entrevista

següent amb el Dr. Ramon Pla, Director General d'Uni-

versitats.

Com es valoren des de l' administració les protes-
tes que han protagonitzat els estudiants per qüestió
de les taxes?

En primer lloc, com una qüestió molt complexa
que no podem, de cap manera, simplificar. Segura-
ment és inevitable que e!s mitjans de comunicació en
manufacturin una idea simple: que tots els estudiants
protesten i que tots ho fan per una única raó, e! preu
de les matrícules. Si anem una mica més enlla podrem
observar e! pes de molrs altres factars com, per exem-
ple, les lluites dels sindicats estudiantils per obrir-se
un espai a les facultats i la inevitable competencia en-
tre totes aquestes associacions, la situació pre-electoral
a les tres universitats grans de Barce!ona, les tensions
generades per les deficiencies universitáries que s'acu-
mulen en un cornencament de curs, un fenomen so-
ciológic de simpatia per una joventut que protesta i
d'autoidentificació dels estudiants amb aquesta imat-
ge, diversos fenornens de contagi que tenen e! primer
focus a Madrid, voluntats polítiques d' erosió de! go-
vern central (deficiencies objectives de la Universitat i
els preus). Segurament m'oblido d'altres. Pero malgrat
que aquest panorama dóna motius per matisar moltís-
sim l'analisi i e! valor d'aquestes protestes, la nostra
obligació com a administració és buscar l'arre! i treba-

* Mercé Rocafiguera

El Dr. Ramon Pla ésel Director General d'Univcrsirats

llar-hi amb tata l'energia, amb tata la urgencia i amb
tata la preocupació amb que caldria afrontar e! con-
Hiere com si fos unánime, multirudinari i unívoc. En
aquesta línia -i en sintonia amb l'administració- tre-
bailen tarnbé els equips rectars de les universitats cata-
lanes i, cal dir-ho, les associacions estudiantils catala-
nes -insisteixo, les catalanes- actuen també respon-
sablement.
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Creieu que hi ha altres motius de fons que moti-
ven la protesta?

Sí, sens dubte. 1 m'interessa assenyalar-ne un de
sirnprornatic: la duresa d'alguns estudis. Com voste
pot suposar aixó no es pot generalitzar. En alguns ca-
sos aquesta duresa es reflecteix només en els suspensos.
En altres casos aquesta duresa és la preparació necessa-
ria per garantir la competencia professional dels titu-
lats. En altres casos, encara, l'alarma ve de l'escassíssi-
ma exigencia que provoquen uns aprovats que no són
altra cosa que una complicitat d'incornptencies entre
docents i discents. No es pot generalitzar. Pero deixim
dir-li algunes coses: s'ha millorat moltíssim, i no parlo
només de coses tan evidents com les insral-lacions o la
varietat d' opcions, sinó de la qualitat de la docencia.
Pero deixi'rn dir-li també que hem de millorar i evitar
aquests nivells de suspensos que posen en qüestió el
sistema, que hem de millorar el compliment del pro-
fessorat i que hem de garantir amb beques la dedicació
exclusiva de rors els estudiants als seus estudis. Pero tot
aixó, que ha de ser millorat, no pot amagar una altra
obvietat: els nostres estudiants troben feina i la prepa-
ració que reben és dia a dia millor. 1ho ha de ser més.

És partidari de la Reforma de la LRU?

Sí. 1ara matisem: sóc partidari d'una reforma posi-
tiva de la LRU, no de qualsevol reforma i entenc per
reforma positiva la que cal fer per l'autonomia de
Catalunya, per l'autonornia de les nostres universitats
i per la qualitat de les nos tres universitats. El ministre
va dir que ho faria i que ho faria per acord amb els
grups parlamentaris. Ja em sembla bé. Darrerament,
pero, no he constatat de part del ministeri el mateix to
resolutiu amb que el ministre ho va exposar en el dar-
rer Consejo de Universidades. En aquest punt no
m'agradaria que es reproduíssin les oscil-lacions -tan
inquietants- que es produeixen a vegades en les reso-
lucions ministerials. S'ha d' anar cap a una reforma en
profunditat de la LRU. Decididament.

Vós que heu seguit de prop el desenvolupament
deis EUY, com valoreu aquesta evolució?

Positivament, és claro És un rnerit de les institu-
cions. Pero sobrerot és un rnerit de les persones que
han tractat el tema universitari com un patrimoni cul-

tural de primeríssima magnitud i que hi han dedicat
recursos i esforcos que han donat uns resultats extraor-
dinariament positius. Estic segur, pero, que no som ni
a meitar de camí del que pot arribar a ser una ciutat
universitaria com Vic ni en qualitat ni en quantitat, ni
en prestigio Pero estic segur que ho aconseguiran. Lac-
titud de tot l' equip que encapcala Ricard Torrents i la
l'Ajuntament i dels ciutadans d'Osona n'és una garan-
tia.

Per que creieu que els alumnes trien Vic a l'hora
de decidir el seu futur universitari?

EIs que ho coneixen perque ho valoren. D' altres, ja
ho sé, perque no poden estudiar a Barcelona. Pero
l'exit d'una política universitaria, no només de Vic si-
nó també de la Generalitat, consisteix a anul-lar aquest
segon factor. Hi ha tres aspectes de la qüestió: la quali-
tat dels centres es tradueix en ocupació laboral dels lli-
cenciats, la difusió per rot Catalunya del que són i sig-
nifiquen els EUV i més residencies per a estudiants.
En darrer terme també hi ha els recursos, ja ho sé. Pero
els recursos són només una condició previa, mai una
garantia. La garantia depen molt de Vic mateix.

Com i quan s'ha de produir la transformació deis
EUV en Universitat?

Jurídicament, quan s'aprovi un nou estudi, la qual
cosa ens obligara a passar pel Parlament I'aprovació
d'una nova universitat. En termes reals, quan s'hagi
garantit el financarnenr estable dels EUV. En el ter-
reny dels desitjos, quan abans millor i parlo tarnbé
d'il-lusions personals. Les meves arrels són inequívo-
cament vigatanes, in' estic molt orgullós.

Merce Rocafiguera i Espona
Secretaria de Direcció General
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Miramarges, febrer 1994 Taula rodona

El Francés una
llengua en crisi?
Segons dades del Departament d'Ensenyament de la

Generalitat, el nombre d'alumnes de primaria i secunda-

ria que estudia francés ha sofert, durant els últims deu

anys, una regressió sobtada en favor de l'anglés,

Aquesta regressió seria, amb tota seguretat, més acu-

sada si ho comparéssim amb les estadístiques de fa

quinze o vint anys, quan la gran majoria d'estudiants te-

nia el francés com una assignatura obligatoria.

Probablement pocs d'aquests estudiants preveien que

en un futur no llunyá assistirien a un afebliment d'a-

quest idioma. I tot i que aquest afebliment és degut a

"Us penseu que avanceu sols, i mireu!, us empe-
nyen".

Des de la nostra riba i sense cap pretensió de vo-
ler trobar solucions -entre altres raons perque no
existeix un problema- hem volgut recollir punts de
vista diferents sobre la situació actual de la llengua
francesa com a vehicle de comunicació internacional.

Per parlar sobre aquest tema es van reunir el Sr.
Pere Puntí, enginyer industrial i professor de l'Escola
d'Empresarials; la Sra. Merce Vidal, professora de
francés a l'Institut Frances de Vic i al col-Iegi Esco-
rial; la Sra. Xus Ugarte, professora de frances i angles
a la Facultat de Traducció i Interpretació; la Sra.
Gemma Delgar, professora de francés a l'Escola
d'Idiomes, i el Sr. Toni Tort, Director de l'Escola de
Mestres "Balmes". Heus aquí el resultat del canvi
d'impressions.

Quin paper ocupa la llengua francesa com a idio-
ma de comunicació en les relacions comercials inter-
nacionals?

PUNTÍ. En general a Europa s'observa una regres-
SIO o un estancament en la utilització de la !lengua
francesa, a excepció de les zones on específicarnent es
parla francés, com són Franca i Bélgica. A la resta del
món, els llocs on es parla francés són ex-colonies i zo-

*Joan Masnou

causes externes a la lIengua, és el seu valor com a lIen-

gua el que sovint es posa en dubte. Les lIengües no són

bones ni tampoc dolentes; el fet que una lIengua suri

per sobre les altres i esdevingui més utilitzada en dife-

rents activitats de l'árnblt internacional respon a les

transformacions contínues a que esta n sotmeses les

societats, i que les empeny ara cap a una vorera, des-

prés cap a I'altra. Les paraules que trobem al Faust so-

bre les persones també són aplicables a aquest feno-

men de desplacament de lIengües:

Taula rodona. D'csqucrra a drcra Sr. Pcrc PuntÍ, Gemma Oclgar, Joan
Masnou, Toni Torr, Xus Ugarte i Merco Vidal

nes d'influencia francesa. M'agradaria remarcar el tet
que en certes zones el francés és !lengua diplomática,
en especial a l'Orient Mitjá. Aixo es veu en paises com
l'Iran, on tot i que no es parla una sola paraula en
frances, curiosament s'erneten e1s visats en aquesta
!lengua. Des del punt de vista de comunicació inter-
nacional cada vegada es fa més palesa la irrupció de
l'angles en tots els árnbits i en totes les institucions
amb capacitar d'irnplantar sistemes a nivell global,
com ara la redacció de normes i documents interna-
cionals. Fins i tot hi ha termes que només es fan servir
en llengua anglesa, i així, en e1s textos redactats en
francés trobem una colla de mots anglesos que són ac-
ceptats a nivell internacional.
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Quin paper té avui dia e! francés com a llengua
de cultura?

TORT. La influencia que ha tingut des del punt de
vista cultural ha estat molt important fins al moment
en que els EUA prenen el relleu després de la segona
guerra mundial. Tanmateix, crec que d'influencia n'ha
tinguda sempre. Només cal veure com diaris d'aquí re-
produeixen debats que s'han fet a París. Un exemple
clar el trobaríem a "La Vanguardia", que ha estat tradi-
cionalment un diari molt francOfon; "El País", d'altra
banda, no ho és gens. Al francés li agraden molt els de-
bats retórics, intel-lectualisres, lireraris, en camps com
la literatura o les ciencies socials. 1 ara aquest tipus
d'intel-lectual ha entrar en una profunda crisi i deixa
pas a un altre tipus d'intel-lectualitat més mediatica
d'arrels anglosaxones. També la puixanca de les uni-
versitats americanes ha desplacat una mica els ante-
riors focus culturals. El perfil cultural de l'inrel-lectual
modern ara esta representat per un periodisme més
mediatic. En aquest context la llengua francesa s'afe-
bleix perque es perd més en la retórica de les paraules,
de la filosofia. En canvi l'angles té una estructura apa-
rentment més facil, és més operatiu i facilita la veloci-
tat de transmissió de les informacions. Pero el pes de la
cultura francesa a Catalunya ha estat, és i, jo diria, que
sera important, a no ser que canviín molt les coses.
Pero no crec que aixó sigui equiparable al món de l'en-
senyament.

Com veieu la situació actual de l' ensenyament de
la llengua francesa des de la vostra posició d' en se-
nyants?

VIDAL. A l'Escorial de Vic, a 3r de BUP hi ha 15
alumnes deis 30 que eren a 2n de BUP. Per tant, el
nombre s'ha redurt a la meitat. A COU hi ha una sola
alumna de francés obligatori. EIs altres 80 estudien
angles, Al curs que faig a l'Institut francés de Vic hi ha
8 alumnes. El nombre d'alumnes des de fa quatre anys
es manté, pero no augmenta.

DELGAR. Deis 400 alumnes matriculats a 1r
d'Empresarials n'hi ha 50 que han escollit francés i uns
15 que estudien alemany; la resta d'alumnes fa angles,

A 2n curs d' empresarials, el percen tatge és similar.
UGARTE. A la Facultat hi ha 88 alumnes, 83 deis

quals estudien angles com a llengua B. Pe! que fa a la

llengua C, opció que els permetia escollir entre ale-
many, frances o angles, les dades són molt significati-
ves. N'hi ha uns 30 que han escollit e! francés i uns 50
i escaig que han triat I'alemany com a opció.

Quines són les motivacions principals que ern-
penyen els estudiants a fer frances?

VIDAL. La gent que es matricula a I'Institut
Francés ho fa principalment perque són fills de profes-
sors, perque e!s seus pares l'havien apres i al' escola no
en fan; d'altres ho necessiten per a I'empresa on treba-
llen, principalment empreses de! sector textil o d' en-
glllyena.

DELGAR. La majoria perque l'han estudiat des de
petits o perque l'havien rriat com a optatiu a BUp, ja
que l' angles e!s semblava massa difícil.

UGARTE. EIs alumnes de la Facultat diuen que
han escollit frances pe! fet que e!s resulrava més facil,
perque tenirn Franca al costat, perque és una llengua
més romántica, perque sona bé, pero ningú no esrnen-
ta la possible utilitat en e! món laboral. Triaven l'ale-
many, en canvi, perque era més difícil, pe! fet de ser
una llengua de tecnologia i pel prestigi que té.

I' any 1992 Franca ocupava e! segon lloc en vo-
lum d'inversions a Catalunya darrere d'Holanda.
Segons dades de! Consulat General de Franca a
Catalunya, aquest mateix any hi havia establertes
unes 700 empreses franceses a Catalunya. Les inver-
sions de paísos com la Gran Bretanya, els Estats
Units i e! Japó varen ser bastant inferiors. No obstant
aixó, e! francés continua perdent pes específic com a
llengua de comunicació amb l' exterior, i sembla com
si actualment l'angles sigui una llengua indispensable
per accedir al món del treball ia les tasques d'investi-
gació. Creieu que e! coneixement de! francés és igual-
ment indispensable o, d' altra banda, només és útil?

PUNTÍ. Un percentatge creixent d'empreses de-
manen el coneixement de l'angles com a requisit prin-
cipal. És cert que Franca té unes fortes inversions a
Catalunya, pero, óbviarnenr, tot i que les empreses
que s'implanten aquí han d'exigir e! coneixement de!
francés, també de manen un domini de l'angles. Avui
dia no saber l' angles et priva bastant de treballar amb
l' exterior.
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La regressió del francés en favor de l' angles és un
fet preocupant o creieu que cal acceptar-ho com el re-
sultat de la conjuntura actual de la societat i que, per
tant, esta sotmesa a una revisió constant?

VIDAL. Cree que aixo és un fet irreversible. Veig
difícil una recuperació de! francés i aixo es veu en e!
nombre d'esrudiants que pugen. Un any tens classes
de quinze i l'any següent en tornen la meitat. No e!s
interessa gaire aprendre francés.

TORT. Jo ho veig molt re!acionat amb e! fet d'on
es troben e!s principals organs de producció áudio-vi-
sual. El monopoli mediátic esta localitzat en quatre o
cinc multinacionals que reparteixen les series televisi-
ves per tot e! món. On es produeix la major part de la
informació mundial és en agencies de parla anglesa i
aixo condiciona. Hi ha molt poques series televisives

que tinguin un impacte mundial en francés. La irrup-
ció de la cultura mediatica per darnunt de la cultura
més literaria i llibresca és determinant. Jo no sé si és
irreversible o no, pero sera molt difícil que la situació
canvií.

UGARTE. Jo també ho veig com un fet bastant
irreversible. Costa molt poc destruir les coses. Gairebé
tota la població de Catalunya parlava o almenys
xampurrejava e! [rances i ara hem passat a una situació
en que e!s menors de trenta-cinc o quaranta anys no
saben francés i només tenen unes nocions d'angles. Ha
costat molt poc destruir aixo, pero em sembla que tri-
garem rnolts anys a rernuntar-ho. Sóc bastant pessi-
mista respecte de la recuperació de! francés, a no ser
que s'introduís de seguida l'aprenentatge de dues llen-
gües a l' escola.

DELGAR. Són causes extemes a la llengua i en tot
cas no cree pas que la situació de! francés pugui can-
viar. Estem en plena expansió de l'angles i no veig pos-
sible un canvi a curt terrnini. El que crec preocupant
no és tant e! fet de la regressió de! francés sinó e! des-
presrigi que pateix la llengua francesa en certs ámbits.
L'alemany, per exemple, és una llengua que poca gent
parla i estudia i en canvi té prestigio La persona que es-
tudia alemany a Franca se la sol considerar intel-ligent,
com la persona que fa maternátiques. Aquest fet sí que
em preocupa.

PUNTÍ. Jo no ho veuria pas com un desprestigio A
l'Orient Mitja, per exemple, la llengua francesa és una

cosa molt especial. És clar, aixo sí, seguint uns criteris
d'utilirar la gent prefereix l'angles. L'alemany té una
áurea tecnológica al darrere, se'ls reconeix que han irn-
plantar uns sistemes de treball importants, L'alemany
esta pujant molt a la zona de centre Europa i a les árees

d'influencia alemanya. Esta pujant fins i tot a Polonia,
a les pre-baltiques que abans de la guerra ja sabien
I'alemany. A Praga la gent gran parla alemany, mentre
que la franja que va fins als 50 anys parla l'eslovac o e!
txec i e! rus. El jovent no vol sentir a parlar de! rus i
tornen a aprendre l'alemany.

TORT. El desprestigi ha estar produír per la gent
que havia estudiat francés i que ara s'ha adonat que ne-
cessitava l'angles perque e! francés no els serveix.
Llavors s'han autojustificat i n'ha sortit perdent la llen-
gua en si. S'han fet comentaris massa alegres respecte
d'aquest fenomen.

VIDAL. Cree que sí, hi ha un desprestigi, i s'ob-
serva fins i tot en e!s companys de treball.

DELGAR. La gent que esta fent angles almenys té
la sensació que esta fent una cosa útil. La gent que fa
francés no.

És en realitat tan útil i imprescindible saber angles?

PUNTÍ. Hi ha un percentatge de població al qual
li és indispensable i n'hi ha un altre que no. Per a la
gent que s'ha de relacionar amb I'exterior jo diria que
és absolutament indispensable, perque si no el saps et
perds moltes coses. Quan treballes amb l'ordinador
utilitzes e! Wordstar, e! Windows o e! Harvard
Graphics, i no estas fent res en catalá o francés, ho
estas fent en angles. Recordo que un dia en una classe
de cornerc exterior vaig recomanar aprendre bé
l'angles, i hi havia un estudiant que deia que es negava
en rodó a aprendre l'angles o qualsevol altre idioma.
Dones bé, crec que aquest estudiant s'hauria de dedi-
car a una altra cosa, perque deixar de reconeixer la im-
portancia que té avui dia e! fet de saber llengües i, en
especial l'angles, és ranear-se en si mateix.

UGARTE. Jo cree que hi hauria d'haver una cena
resistencia enfront de l' angles, i dir: "Dones jo vull es-
tudiar francés, italia o qualsevol altra llengua"; l'angles
tampoc no és tan imprescindible.

TORT. Jo cree que és bastant indispensable, pero
focalitzar aquesta questió entorn de la utilitat de
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l'angles per l' angles és una perdua d' energies. És la im-
porrancia de comunicar-te i saber llengües com a fac-
tor extremadament positiu per a la persona. Pero pot-
ser rnolta gent no apren bé l'angles perque l' estudia
com una qüestió purament mecánica, i tot i que potser
l'aprendrá, li sera molt empobridor perque no el fara
servir per comunicar-se. Cree que l'angles és indispen-
sable per a molta gent, pero si només és saber angles
per saber angles és com saber llegir per saber llegir. En
realitat es tracta de fruir llegint.

PUNTÍ. En termes utilitaris es podria comparar
amb un analfabet funcional. Possiblement d'aquí uns
anys el que no sápiga fer anar ordinadors sera un anal-
fabet, en el sentit que li costara molt desenvolupar-se
en la vida. Per a molta gent és absolutament indispen-
sable.

UGARTE. Si no es tracta d'un expert en informa-
rica, no cal saber angles per treballar amb ordinadors;
amb quatre paraules ja te'n surts. Per viatjar no crec
que sigui absolutament necessario He viatjat amb gent
que suposadament en sabia, que havia estudiar angles
quatre o cinc anys i no era capa<;:de dir practicament
res. Per tant, aixó que amb l'angles es pot viatjar i
coneixer gent és bastant qüestionable.

TORT. Si vols aprofundir en les coses, penso que
cal coneixer l'angles o el francés, i poso l'angles en pri-
mer terme.

UGARTE. Pero no és indispensable per a viatjar.
PUNTÍ. És cert que pots arribar a qualsevol lloc

sense saber-lo, pero de vegades I'has d'utilitzar, com
per exernple en viatges de negocis.

UGARTE. SÍ, per aixó rambé hi ha traductors i
interprers.

PUNTÍ. En aixo els qui tenen una técnica especial
són els empresaris japonesos i russos, Sovint van
acompanyats de traductors i interprers. Llavors deseo-
breixes que és una técnica seva per a pressionar-te.

Quines previsions feu de cara al futur pel que fa a la
llengua francesa?

PUNTÍ. Penso que els moviments en llengües són
a llargs terminis i ara estem al' onada de l'angles i hi es-
tarem durant molts anys. Hi ha gent que diu que
d' aquí a uns quants anys al món hi haura dues llen-
gües, una l'angles i l'altra I'ordinador. Fa uns dies mi-

raya unes revistes de productes nous, i vaig veure que
acaba de sortir al mercat un traductor digital, que con-
sisteix en un lector que es situa sobre el text i en una
pantalla perita surt la traducció. Aquest ripus d'aven-
<;:ostecnologics fará que les tecniques d'aprenentatge
de llengües canviín molt. 1 aquests avencos tecnolo-
gics s'apliquen invariablement sobre una o dues llen-
gües, i a ningú no se li acudirá implantar aquests aven-
<;:ostecnologics en farsi. Jo crec que durant els propers
vint o trenra anys quedara rnolr reduít a l'angles.
Obviament els governs han de fer tot el possible per
salvaguardar les seves propies llengües, pero els sera
molt difícil.

VIDAL. Considero que hi ha d'haver una certa re-
sistencia. Per exemple, tecnologicament Franca fun-
ciona molt bé, i la gent hauria d'assabenrar-se que es
pot fer carrera a Franca. Els pares haurien d' encoratjar
els fills a aprofundir en la llengua, i com més llengües
sapiguen millor.

UGARTE. La resistencia que abans esmentava no
hauria de ser només de caire personal, sinó sobretot
institucional.

TORT. Entenc que a la practica sigui així, pero
mentre es plantegi com una alternativa, un enfrenta-
ment, crec que és un debat mal portat. Cal fer francés

perque esta bé fer francés, pero és ciar, es posa com a
contraposició; una altra cosa és la gent que hi treballa.

Una posició de resistencia no seria tancar els ulls a la
realitat actual?

UGARTE. Potser seria una bona previsió de futur. Els
que fa deu o quinze anys van pensar que aprendre
angles podria ser molt útil o les empreses que treballa-
ven en metall i es van convertir en una botiga d'in-
forrnatica van tenir una visió de futur. Bé, no se sap
quines voltes pot donar aixó, i potser d'aquí a uns anys
l'alemany, el francés o l'italia seran les llengües de co-
municació internacional.

DELGAR. Penso que saber angles és bastant im-
prescindible. Et trobes tan bombardejat que si no en
saps et sembla que vius una mica al marge. Jo vaig co-
men<;:ara aprendre angles per aquesta raó. Pero no et
pots limitar a l'angles. Jo cree que caldria recuperar
una mica el prestigi de la llengua francesa en l'ense-
nyament. Caldra veure que passa amb la reforma.
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UGARTE. Potser canviaria "resistencia" per pro-

moció de les altres llengües. Em sembla que hi hem

perdur amb e! canvi. A part que ja gairebé ningú no
parla e! francés, l'angles que parla la gent és d'una qua-

litat nefasta, Abans tothom que aprenia francés es po-

dia comunicar quan viatjava a Franca. Ara, els es tu-

diants de COU o persones que han estudiat tres o

quatre anys d'angles no han assolit un nivell comuni-

catiu, només els serveix per anar al supermercat, per-

que no cal dir gairebé res.

TORT. Des del meu punt de vista de pedagog les

estructures acaderniques actuals no resolen e! tema de

les llengües. Així com considero logic que a primaria

només s'estudií una llengua i que aquesta sigui majo-

ritariament l' angles, l' estructura escolar a l' ensenya-

ment secundari hauria d' oferir unes opcionalitats, i

dotar-les d'una estructura molt més flexible.

Joan Masnou i Suriñach
Prafessar a l'Escala d'ldiamesI

La regressió de la llengua francesa

La difusió de la llengua francesa des de! segle XVIII
fins als nostres dies

La difusió d' una llengua a l' estranger és frui t de tota
una serie de factors externs al fet lingüístico Aquests fac-
tors poden ser d' ordre polític, econórnic o cultural,

pero mai estrictament lingüístics. D'aquí que la utilit-
zació i l' ensenyament d'una llengua fora de les seves
fronteres s'hagin d'analitzar des d'una óptica socio-lin-

güística.
El període de máxima difusió de! frances arreu de!

món va des de! segle XIX fins a mitjan segle XX, Hi ha
tres e!ements que permeten explicar aquest fenomen.
El primer és l' expansió colonial que s' articula entorn de
dos imperis; l'un, semicolonial, que comens;a l'any
1535 am b l' arri bada de Jacq ues Cartier al Canadá i que
acaba l' any 1803 amb l' adquisició de la Louisiana per
part deis americans; l' altre, colonial, que s'inicia e!
1830 amb l'ocupació d'Algeria i que es clou e! 1977

amb la proclamació de la independencia de Djibouti.
El segon element és el que s'ha anomenat "messia-

nisme" francés, la voluntat de difondre un mode! cultu-
ral que, si bé en epoques anteriors havia estat de tipus
religiós, a partir de la segona meitat de! segle XVIII es-
devé un mode! cultural republica i laic, gestat durant la
Il-lustració i la Revolució Francesa. Aquest "messianis-
me" fou recolzat durant la segona meitat de! segle XIX i
a principis de! segle XX per un sistema dernocrátic i un
gran dinamisme en la civilització i la cultura. Franca
sera l' escenari de la invenció de la fotografia, l' autorno-
bil, l'aviació i e! cinema, de la creació literaria de
Flaubert i Zola, considerats els iniciadors de! "rornan

moderne", i de la gran renovació artística que protago-
nitzaran e!s moviments pictórics de finals de! segle pas-

sato

El tercer e!ement a tenir en compte és la demogra-
fia. Franca és un país amb una elevada població fins a
finals de! segle XVIII. A partir d' aleshores té poc creixe-
ment dernográfic. L'any 1800 e! país té 27 milions

d'habitants, mentre que Gran Bretanya i Estats Units
sumen 20 milions d'habitants. El 1990 hi ha 120 mi-

Els alumnes d'EGB, BUP i FP segons l'idioma que estudien. Sector público Els alumnes d'EGB, BUP i FP, segons la llengua que estudien. Sector privat

Angles Francés Angll:s Frances

EGB 1985-1986 86.286 75.019 EGB 1985-1986 117.684 57.779

1992-1993 151.676 20.411 1992-1993 190.228 24.346

BUP 1985-1986 64.122 48.265 BUP 1985-1986 51.340 19.085

1992-1993 115.976 19.868 1992-1993 69.897 4.695

FP 1985-1986 52.766 7.168 FP 1985-1986 61.790 8.052

1992-1993 74.344 4.502 1992-1993 57.568 2.395

Fonr: Deparrarnenr d'Ensenyamenr. Gabinet Tecnic. Estadística de l'Ensenyamenr.
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lions de francoparlants i 300 milions de gent de parla
anglesa, la major part dels quals són americans.

L'enorme creixement dernográfic experimentat pels
Estats Units durant els segles XIX i XX i l'expansió
económica que encapcalen a partir de la Segona Guerra
Mundial expliquen la major irnplantació de l'angles
com a llengua internacional.

La "francophonie"

En l'actualitat hi ha uns 120 milions de francopar-
lants, xifra que situa aquesta "cornunirat lingüística"
forca per sota de la xinesa (1000 milions de locutors),
l'anglesa (300 milions), I'espanyola (266 milions) o
l'árab (166 milions).

Malgrat tot, el frances comparteix amb l'angles el
privilegi de ser, logicament en menor proporció, pre-
sent als cinc continents. El "Sornmet de la Francopho-
nie" o "Conférence des chefs d'État et de gouverne-
ment ayant en commun l'usage du francais" reuneix
cada dos anys 40 parsos. D' entre aquests parsos, el
frances és la llengua materna a Franca, Bélgica, Suissa,
Luxemburg, Canadá i a algunes zones d'Estats Units
(Louisiana i Nova Anglaterra); és utilitzat com a segona
llengua a países de I'África negra, com Mali, Senegal,
República de Guinea, Costa d'lvori, Níger o Camerun;
a paises arabs, com Algeria, Mauritania o el Marroc, i
asiatics, com Laos, Vietnam i Cambotja que van adqui-
rir la llengua francesa amb la colonització. En aquests
paisos el francés coexisteix amb una o més llengües 10-
cals.

Tot i que la influencia de la llengua francesa ha dis-
rninurt, aquesta continua sent una de les més irnpor-
tants del món. Bona mostra d'aixo és el fet que sigui
utilitzada per més d'un terc de les delegacions a les
Nacions Unides i que, junt amb l'angles, I'espanyol, el
rus i el xines, sigui una de les cinc llengües oficials de
1"'lnternational Telecommunications Union" (ITU).

L'ensenyament del frand:s a Catalunya

A Catalunya, fins fa poc, gairebé tothorn que anava
a l'escola accedia a l' estudi del francés. En el darrer de-
cenni, pero, s'ha produit un canvi radical i avui, el
francés l'estudia poca gent. De 75.019 alumnes que es-
tudiaven aquesta llengua estrangera a les escoles públi-
ques catalanes el curs 85-86 s'ha passat a 20.411 el curs
92-93. Una reducció de més del 70%. En el marc de

l'ensenyament secundari la diferencia és igualment sig-
nificativa: de 48.265 s'ha passat a 19.868, és a dir, gai-
rebé un 60% menys. Aquesta reducció tan exagerada i
rápida s'ha d'atribuir a la implantació creixent de
l'angles en la nosta societat. L'angles, essent la llengua
de la informática, la tecnologia i les relacions interna-
cionals, ha duplicat el nombre d'alumnes en aquests
darrers anys.

No obstant aixo, Franca continuava sent I'any 1992
el principal dient de Catalunya, seguit per Alemanya i
per Italia. I és, aquest mate ix any, el segon estat inversor
a Catalunya, darrere d'Holanda i davant d'Alemanya.
Tampoc no hem d'oblidar que a ciutats tan importants
per a Europa com són París, Brusselles, Estraburg o
Ginebra el frances és la primera llengua.

Actualment l'angles és necessari, ningú no ho dub-
ta. Pero, tal com es preguntava no fa gaire l' articulista i
escriptor Ramon Solsona en un diari catalá, "per quins
set sous l'estudi i el coneixement de l'angIes ha d'impli-
car el no estudi i el desconeixement del francés? No
parles en francés a quatre passes de casa? No és un dels
idiomes més importants del món? No és una llengua
germana de la riostra?" ...

Bibliografia

OUVERI Claude i FREMONTPierre. "Les francop-
honies", Revue Reflet n? 28, Alliance Francaise / Credif
/ Hatier, 1988.

"Languages of the World", The New Encyclopaedia
Britannica, vol. 22, Encyclopaedia Britannica, 15a edi-
ció,1990.

Departament d'Ensenyament: Gabinet Tecnic,
"Estadística de l'Ensenyament. Alumnes segons la llen-
gua estrangera que estudien", 1993.

Consulat General de Franca a Barcelona. "La Cata-
logne: quelques idées, quelques chiffres", 1993.

SOLSONARamon. Francés, article publicat al diari
"Avui" , 1993.

Gemma Delgar i Farrés
Professora de Francés a l'Escola
d'ldiomes

13



Miramarges. febrer 1994 Empresarials

Reflexions entorn de
la Borsa
Merce Vidal, professora del Departament de Comp-

tabilitat i Finances, fa un article sobre les activitats

que porta a terme l'Escola d'Empresarials per donar

una formació borsárla sólida als estudiants.

Tradicionalment a les Facultats d'Econórniques la
Borsa no és un tema estudiat amb gaire profunditat, ja
sigui per la seva aureola especulativa, ja sigui per la di-
ficultat d' establir un mode! que perrneti analitzar-Ia i
estudiar-ne e! componament.

En tota activitat financera és inevitable un compo-
nent especulatiu: davant d'un inversor especulatiu en
trobem un altre que vol cobrir e! seu rise. Són les dues
cares d'una mateixa moneda, que en la década deis
vuitanta han arribat a extrems exagerats.

La dificultar d' establir un mode! continua vigent.
En la Borsa hi conflueixen valoracions, expectatives i
análisis diferents que contribueixen a dificultar l' estu-
di de les variables que hi intervenen. Avui en dia, pero,
aquestes no poden ser raons que impedeixin estudiar
seriosament e! món borsari i incloure'l en e! món
acadernic amb el tractament que es mereix.

Durant la década deis vuitanta e! món financer ha
sofert una serie de transformacions que ens obliguen a
tractar amb més profunditat la Borsa. Aquestes trans-
formacions són: la internacionalització del moviment
de capirals, l' existencia d'un pes més gran de la inver-
sió institucional i el procés de "tirularització".

En primer lloc, la internacionalització de! movi-
ment de capirals és degut sobretot a la liberalització
que al respecte han impulsar els paisos i rarnbé al fet
que avui e! diner viatgi a la velocitat del fax. Dos as-
pectes, I'un de carácter tecnic i l'altre de carácter polí-
tic, que transformen e!s sistemes financers deis paisos i
la possibilitat d' obtenir finans;ament.

En segon lloc, un pes més gran de la inversió insti-
tucional incideix en el financarnent que poden obtenir
e!s altres agents necessitats i també augmenta les possi-
bilitats d'inversió.

* Mercé Vidal

El Dr. Joan Horrala, Prcsidenr de la Socierat Rectora de la Borsa de
Barcelona.

1 en tercer lloc, la "titularització" consisteix en el
desplacarnent d'actuació de les empreses, en l'obten-
ció de financarnent de les institucions financeres cap
al mercat. Els préstecs s'instrumenten en títols i es pas-
sa de la dependencia bancaria, en l' obtenció del fi-
nancarnent, a la dependencia del mercat.

Aquestes transformacions ens indiquen la necessi-
tat que els alumnes coneguin amb profunditat el fun-
cionament, no sois de la Borsa, sinó de totes les inno-
vacions financeres que s'han produit. Per aixo, I'Escola
d'Empresarials cada any organitza actes de carácter ex-
traacadernic per apropar I'alumne a la realitat de! món
borsari. Una d'aquestes activitats és e! Concurs de
Borsa.

Les activitats relacionades amb la borsa són
paral-leles al creixement de I'Escola d'Empresarials.
Un any després de la seva implantació -curs 88-89-, el
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professor Joan Aliberch i alguns de! seus alumnes van
participar per primer cop al concurs estatal de borsa
organitzat pel diari "Expansion" i e! "Banc Nacional
de París".

La tradició borsaria deis EUV va quedar refermada
e! curs 89-90, quan els alumnes, amb la col-laboració

de professors, van organitzar e! 1 Concurs de l'Escola
d'Empresarials, en record de! professor Joan Aliberch,
mort en un accident de circulació e! setembre de!
1988.

A partir d' aquest primer concurs, l' experiencia es
va anar repetint regularment fins a arribar a la 5a edi-
ció d' engany. Al llarg de! temps e! Concurs ha perse-
guit dos objectius. El primer, acostar els alumnes al
món de la Borsa i, e! segon, formar un equip que re-
presentí I'Escola en e! concurs nacional de! diari
"Expansión" i e! "BNP".

El primer deis objectius s'aconsegueix amb e! pro-
pi funcionament de! concurso Durant quatre setmanes
e!s equips parricipants poden invertir en e! Mercat
Continu, al mateix temps que es fan sessions forrnari-
ves. Les operacions que es poden fer són normalment
operacions al comptat, tot i que en edicions en que la
Borsa ha tingut una tendencia a la baixa -com va pas-
sar l' any 1992-, s'han introduit operacions a termini
per fer e! Concurs més atractiu i interessant.

En totes les edicions les sessions formatives han ju-
gat un paper important. En un principi tenien un
carácter introductori sobre e! funcionament de! mer-
cat i de comentari sobre les incidencies que vivia la
borsa durant e! Concurs i els mateixos concursants.
Pero en la 5a edició, celebrada e! novembre passat, es
va ampliar l' abast de les sessions formatives amb l'or-
ganització del 1Seminari de Borsa.

Amb aquest Seminari, que va constar de quatre
jornades de carácter tecnic, es va voler anar més lluny
en l'objectiu d'acostar e! món estudiantil al borsari.
Aquestes sessions les van impartir professionals rela-
cionats amb e! món borsari i provinents de la Borsa de
Barce!ona, de Societats de Valors i Borsa i de Societats
de Fons d'Inversió, e!s quals van tractar els aspectes
més importants de l'activitar borsária.

El 1 Seminari va ser clausurat pel President de la
Societat Rectora de la Borsa de Barce!ona, Sr. Joan
Hortalá, amb una conferencia sobre "La Borsa i l' acti-
vitat económica". En l'acte de clausura i després de fer

un repas historie de! paper de la Borsa, va ser destaca-
ble, entre altres consideracions, e! paper de la Borsa en
les funcions d' arbitratge i d' especulació. Segons e! Sr.
Horralá, l'arbitratge s'hauria d'entendre com "un me-
canisme que fa possible la igualació deis preus en l'es-
pai", i l' especulació, com "un mecanisme que fa possi-
ble la igualació deis preus en e! ternps".

Respecte al segon objectiu de! Concurs de borsa, e!
de formar un equip per a participar al conscurs estatal,
es pot dir que e! paper que han fet els representants
deis EUV ha estar immiUorable, demostrant que e!
Concurs ha servit per coneixer i apropar e!s alumnes a
la Borsa. En les edicions de! 89-90, 90-91 i 91-92 ,e!s
equips deis EVU van quedar classificats per a la fase fi-
nal i van aconseguir respectivament e! primer lloc i e!
tercer lloc.

Els concursos de borsa permeten coneixer la reali-
tat de! mercat, pero sempre han d'anar acompanyats
de sessions de carácter formatiu per evitar que es con-
verteixin en un simple entretenirnent. Les activitats
exrraacaderniques i e! nou pla d' estudis permeten afir-
mar amb seguretat que l'Escola d'Empresarials incor-
pora la necessitat de corieixer a fons els fenornens fi-
nancers.

Merce Vldal
Oept. de Comptabilitat i Finances
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1r aniversari de la seu deis EUV a
Barcelona

"Des de Barcelona
hem de potenciar la
proximitat com a via
de treball"
El gener de 1994 ha fet un any que la Fundació

Universitaria Balmes va obrir un local al carrer

cersega, 413, de Barcelona, per tal de crear-hi una

plataforma al servei deis EUV. Després d'un any de

funcionament, és hora de fer balances. La

responsable, Jordina Coromina, ens explica en

aquesta entrevista el funcionament del nou local.

Jordina Coromina és mestra, correctora d'Eumo

editorial i fa 8 anys que treballa per a la Fundació

Universitaria Balmes.

Amb quin objectiu es va crear la seu dels EUV a
Barcelona?

Quan, des de Direcció general, se'm va proposar
aquesta tasca, també se'm varen assenyalar els objec-
tius, que jo he mirat d'aconseguir. En síntesi, se'rn va
dir que es tractava de tenir a Barcelona un cap de pont
per a les múltiples relacions que generen les activitats
dels EUV des de i cap a Barcelona. En efecte, cal pen-
sar en la gran quantitat de tasques que desenvolupen
els EUV a través del que són propiarnent: sis diploma-
tures, una llicenciatura, una escola d'idiomes, una edi-
torial i un taller de disseny i fotocomposició, a més
dels múltiples serveis satel-lits que aquesta estructura
mou, tot coordinat per personal propi i una gran va-
rietat de col-laboradors. Davant d'aixó, s'entén que
des de sempre haguem tingut mobilitat entre Vic ma-
teix i comarca i rarnbé a Barcelona capital, entre altres
llocs. De fet, les relacions dels EUV amb Barcelona
són constants, ja sigui per la procedencia de part del
professorat, dels alumnes, o bé autors i diferents espe-
cialistes que treballen per a l'Editorial, empreses de di-

* Mercé Rocafiguera

Jordina Coromina ésla responsable de la seu deis EUV a Barcelona.

versos ambits per a les quals treballa EUMO Grafic,
etc. Tot aixo, dones, comporta una mobilitat cons-
tant, que interrelaciona persones, tasques, projectes ...
i, com a conseqüencia inevitable, es crea aquesta seu
dels EUV per tal de canalitzar tota la informació ade-
quadament.
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De quina infraestructura disposes i quines fun-
cions dus.a terme?

Tenim el local al carrer Corsega, i esta compost d'un
despatx i una sala de reunions. Evidentment, disposem
per treballar de tota la mena de material propi d'un des-
patx i hi tenim tarnbé el fons editorial d'EUMO. EIs se-
veis de recepció, fax, xerocopies, els compartim amb
una altra institució, instal-lada al mateix local.

La feina aquí és molt variada; abasta, de fet, a peti-
ta escala i a nivell informatiu essencialment, els gran s
blocs d'entitats dels EUV. La meya tasca, coordinada
amb Secretaria General, consisteix a donar informació
concreta i assessorament, d'una banda, de tot allo rela-
cionat amb les carreres universitaries que es fan a Vic:
tipus de carreres, plans d' estudis, organització i infra-
estructura de l' entitat de Vic, sistema de matriculació,
etc. És molt llarga la llista de preguntes sobre els
Estudis i el seu funcionament que cal respondre als es-
tudiants, sobretot als nous. També aquí tinc tota la in-
formació necessaria pel que fa als mitjans de transport
per al trasllat diari o setmanal dels estudiants de
Barcelona i rodalia, de Granollers, etc., i sobre els di-
versos sistemes d' allotjament per als estudiants, tot
aixo coordinat amb el Servei d'Estudiants de Vic. Les
mateixes demandes dels estudiants ja van marcant
d'alguna manera el ripus d'informació que cal tenir
aquí a Barcelona, i segurament que alguns trárnits que
ara només es fan a Vic s'hauran de fer en un termini no
gaire llarg aquí. D' altra banda, la feina informativa
que die s'estén a tot el que estigui relacionat amb
l'Editorial i el taller de disseny.

Una de les tasques importants duta a terme des
d'aquí, iniciada el curs passat i ja represa aquest curs,
és una campanya informativa dels EUV als diferents
centres d' ensenyament secundari, campanya que re-
presenta molta feina perque es tracta de posar-se en
contacte per carta i per relefon amb els centres d' en-
senyament per tal de fer coneixer els Estudis i totes les
possibilitars que ofereixen als estudiants que volen in-
corporar-se a la universitat.

A més, la sala de reunions d'aquí acull cada dia
més tota mena de reunions dels diferents sectors repre-
sentats de Vic: ja s'hi ha fet alguna reunió de directors
de les escoles dels EUV, de professors dels Estudis, so-
vint s'hi troben membres d'EUMO amb autors o
col-laboradors i, per exemple, ara ja és ellloc habitual

de reunió de la revista Interaula, de les escoles de mes-
tres de Catalunya. EUMO Editorial en fa un ús assi-
du, ateses les seves necessitats de contacte amb espe-
cialistes per a un projecte o altre. La meya feina en
relació amb I'Editorial, a més a més, continua sent la
de correctora i coordinadora de determinades feines
encarregades a correctors o traductors de Barcelona.

EUMO Grafic és un altre dels eixos de l'entitat de
Vic que té una presencia important en aquesta seu del
carrer Corsega. EIs contactes entre EUMO Gráfic i
distintes empreses de Barcelona es vehiculen sovint
aquí, lloc des d' on es fa derivar cada feina on pertoca i
s'agiliten les trameses i els contactes.

En aquesta feina informativa que dius, quin tipus
de consultes acostumes a rebre?

Bé, les consultes són moltes i de molta mena. En
epoca de cornencament o de final de curs, els estu-
diants monopoli tzen el telefon (i l'espai!) demanant
qüestions sobre matriculacions, notes de tall, convali-
dacions, mitjans de transport, habitatge, etc.; en altres
períodes, com ara mateix, els qui es mouen són els
centres educatius d' ensenyament secundari, que ja co-
meneen a demanar que els trametem informació del
nostre centre per a orientar els seus alumnes, i tot aixo
va molt bé i complementa la campanya informativa
dels Estudis que et comentava. A part d'aquestes qües-
tions acaderniques, pel que fa a I'Editorial, per exem-
ple, rebo trucades sovint demanant les últimes nove-
tats o per fer comandes de diferents llibres o demanant
dades concretes sobre el contingut o la utilització d'al-
gun material específico Una vegada em van trucar des
de Catalunya Radio perque hi anés a presentar les
guies de conversa editades per EUMO, els havia fallat
un representant de la Generalitat i jo els vaig omplir el
forar. De fet, en una feina com aquesta de cara al pú-
blic, ja se sap que passa una mica de tot; de vegades la
gent truca i no sap on ho fa i llavors et poden demanar
les coses més inversemblants.

En que ha canviat la teva feina des que et van pro-
posar ser la responsable d'aquesta seu dels EUV a
Barcelona?

Basicament se m'ha diversificar el tipus de feina.
D'una banda, continuo amb les meves tasques de COf-
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recció i, de 1'altra, coordino, organitzo i estructuro un
servei nou que s'esta estrenant. Ara mateix, estic treba-
llant en uns programes d' ordinador per a organitzar
bases de dades diferents, una per a comptabilitzar els
centres d' ensenyament relacionats amb els Estudis i
una altra per a comptabilitzar les empreses relaciona-
des amb EUMO Crafic. Cal no oblidar que aquí a
Barcelona treballo representant tots els serveis de Vic,
i aixo amalgama molta informació; de fet, una de les
eines més útils que tinc són els anys que fa que treballo
a la institució, perque em facilita orientar-me en la di-
versitat de qüestions que se'm plantegen.

Aquest gener fa un any des de l' obertura del des-
patx a Barcelona. Com ha estat aquest primer any de
vida? Podem parlar de resultats concrets?

Un any és una primera fita important i alhora poc
representativa, perque només permet parlar de resul-
tats concrets petits. A mi em sembla que aquest any ha
estat de presentació i de cornencar a treballar fort per
tot el que representa aquesta presencia a Barcelona i
tot el que ha de representar. Hi ha estudiants, per
exemple, que m'han vingut al despatx quan ja estaven
matriculats, sorpresos i encantats d' acabar de saber
que tenien un espai a Barcelona on anar, sense haver-
se de traslladar a Vic; segurament que el curs vinent
aquests mateixos estudiants ja faran els passos previs
de cornencament de curs aquí a Corsega.

Acabo de dir que els resultats han de ser petits per-
que només tenen un any, pero no és ben cert, perque
déu n'hi do el moviment, no desbordant pero continu,
de tasques diaries. Ara la feina ha de ser d' expansió i
consolidació.

Per acabar, per que creus que és important que els
EUV tinguin una seu a Barcelona?

El mateix objectiu en que se sosté la creació de la
seu, que et responia en la primera pregunta, respon
aixo, la importancia que els EUV siguin a Barcelona,
ja que la mobilitat que et dei a de feines i persones Vic /
Barcelona ja fa temps que existeix, ara essencialment el
que faig des d'aquí és facilitar-la. És curiosa 1'agrada-
ble reacció de molts quan saben que tenim una seu a
Barcelona, els sembla que tenint-nos més a la vora els
contactes poden ser molt més eficaces, i hem de po-

tenciar aixó: la proximitat com a via de treball. A més a
més, ara voldria afegir que amb una presencia a
Barcelona trenquem l' absurda dicotomia comarques/
capital, ja que la feina ni és més bona ni esta més ben
feta ni aquí ni allá, simplement es complementen, i un
exemple d'aixo som nosaltres, que treballant a cornar-
ques també treballem a la capital.

Merce Rocafiguera
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Els futurs mestres i el
futur de la llengua
L'ensenyament i els mestres són un sector i un

col·lectiu estratéglcs per al futur de la lIengua

catalana i per al futur de moltes altres realitats i

valors de la nostra societat. A ells els pertoca la

tasca de formar i integrar els futurs ciutadans en

una societat plural i oberta, pero alhora cohesionada

al voltant d'uns valors democrátlcs i d'una

personalitat col·lectiva, amb la lIengua catalana com

a element definidor i instrument aglutinador. Sembla,

dones, que la societat, el govern i el sistema

universitari de Catalunya haurien de posar tots els

mitjans per a garantir que la formació deis futurs

mestres els capacités per a complir aquesta funció

integradora, essencial per al progrés de qualsevol

nació moderna en el context europeu.

Un cop exhaurit el franquisme, la societat catalana
va poder iniciar un procés de normalització lingüísti-
ca. Molts sociolingüistes han assenyalat que aquest
procés presenta gran s vacil-lacions i irregularitats, les
quals en pan ja vénen predeterminades pel mateix
marc legal i en pan són producte de la practica lingüís-
tica tant de les administracions públiques com dels di-
versos sectors i agents socials.

Com és logic, el procés de normalització lingüísti-
ca al Principat -i ja no diguem a les Illes i al País
Valencia- reflecteix la gravetat dels entrebancs i de les
dificultats que l'han condicionat. Entre els entrebancs
s'ha d' assenyalar, en primer lloc, el context polític: les
limitacions d'una auronomia catalana en el marc d'un
Estat espanyol que ideologicament i políticarnent
continua basant-se en un model uninacional, hostil al
reconeixement efectiu de la pluralitat lingüística i cul-
tural. En segon lloc, el procés de normalització ha es-
tat condicionat per la complexa realitat sociolingüísti-
ca catalana, modelada en gran pan per un llarg
període historie de repressió de la llengua, que s'accen-
tuá en els anys de la dictadura franquista (1939-
1977). Aquesta repressió va fer que la gran majoria
dels catalanoparlants fossin analfabets en la seva llen-

*Francesc Codina

Els mestres són un col-lecriu esrraregic per al futur de la Ilengua.

gua, i va afavorir tota mena d'actituds diglossiques i
d' autoodi, conscients i inconscients, moltes de les
quals encara perduren, alhora que va impedir que la
nombrosa població immigrada pogués adquirir de for-
ma natural la llengua de la terra d' adopció.

Tots aquests factors expliquen en pan que el mo-
del "tou" de normalització que va sorgir l'any 1983, en
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una primera etapa, es decantés més cap a l'extensió del
coneixement de la llengua que no pas cap a l' extensió
del seu ús social. Recordem que l'article 3r de l'Estatut
d'Autonomia (1979) afirmava que la Generalitat ha-
via de prendre "les mesures necessaries" per assegurar
el "coneixernent" del carala i havia de crear "les condi-
cions" que permetessin arribar a una "igualtat plena
quant a drets i deures dels ciutadans de Catalunya" en
relació al carala i al castellá. En coherencia amb aquest
plantejament, la Llei de Normalització Lingüística
(1983), en el seu article primer, es proposava com un
dels objectius prioritaris "assegurar l' extensió del co-
neixement del catala".

EIs mestres: un col-Iectiu estrategic

Essent dones el primer objectiu l'extensió del "co-
neixernent" de la llengua, potser té una certa logica
que durant aquests deu darrers anys l' escola hagi estat
precisament ellloc on s'ha produir el capgirament lin-
güístic més notable. 1 no és pas que les condicions ini-
cials fossin més favorables a la normalització que en al-
tres ambits. Ni la realitat sociolingüística de I'alumnat
en moltes zones del país, ni la preparació del professo-
rat, que no havia tingut cap formació inicial en catala,
no oferien en principi un panorama gaire esperan<;:a-
doro Tanmateix, la pressió social i l'actitud favorable
de la majoria de pares, mestres i alumnes, van fer pos-
sible que es dugués a terme un programa massiu de re-
cidatge del professorat -amb totes les deficiencies
própies d'una operació de tant abast- i que progressi-
vament s'estengués l'ensenyament en catala. Primer a
les zones amb més percentatge de nens catalanopar-
lants, i després, a partir de I'inici del programa
d'Immersió, a moltes escoles amb majoria de nens cas-
tellanoparlants del cinturó de Barcelona i d' altres arees
del país.

No és pas que, en l'ámbit escolar, tot hagin estar
flors i violes. Hi ha hagut i hi ha encara problemes
molt greus, derivats de la falta de mitjans o d'errors di-
versos. Pero és innegable que, si més no a l'ensenya-
ment primari, s'ha avancat moltíssim. 1 que, en gran
part, aquest avan<;:s'ha degut a l' esforc d'una generació
d' ensenyants en que han abundat les persones i els
equips conscients i actius, compromesos amb la socie-

tat i amb el país, que es van haver de formar en una
epoca difícil, i que han assumit la tasca de tirar enda-
vant l' ensenyament del catala i en catalá sovint enmig
de resistencies, indiferencies, incomprensions i fins i
tot hostilitats, com les darreres campanyes contra el
programa d'Immersió lingüística, instigades per l'ex-
trema dreta. Pero, malgrat tantes dificultats, és indis-
cutible que en el terreny lingüístic l'escola ha realitzat
una funció cornpensaroria important, que ha possibi-
lirar I'aprenentatge i l'ús del catala per part de molts
nens d' origen no-catalanoparlant.

En l' acruali tat tot indica que s'esta a punt de fer un
pas endavant en el camí de la normalització lingüísti-
ca. Les lleis de la reforma educativa promulgades per la
Generalitat (1992) estableixen que el catala ha de ser
"la llengua vehicular i d' aprenentatge" de l'ensenya-
ment a Catalunya. D'altra banda, es prepara una re-
forma de la Llei de Normalització Lingüística, amb
l'objectiu d'impulsar i garantir I'ús del catala, ni que
sigui en quotes mínimes, en determinats ámbits (cine-
ma, televisions privades, món socio-economic, etc.).
Sembla doncs que, finalment, la política lingüística
s'orientara cap a l'extensió de l'ús social de la llengua,
sense deixar, pero, de vedlar per l' extensió del seu co-
neixement. Per tant, en el futur, el paper de l'escola i
dels mestres continuara sent tan necessari com ho ha
estat fins ara. Al capdavall, l'irnpuls de l'ús social del
catala com a llengua propia i nacional de Catalunya és
I'única via que pot assegurar-ne la continuúat. Alhora,
pero, aquest és I'objectiu que en legitima l'ús com a
llengua d'ensenyament, ja que si en el furur proxim el
catalá no esdevingués una llengua útil i necessaria per
als alumnes, és a dir, intensarnent usada per la societat
catalana, quin sentit tindria mantenir el seu ús intens a
l' escola com a vehicle i objecte d' aprenentatge?

Així dones, és facil d' adonar-se que l' ensenyament
i els mes tres són un sector i un col-lectiu esrrategics per
al futur de la llengua catalana i tarnbé, no cal dir-ho,
per al futur de moltes altres coses. A ells els pertoca la
tasca de formar i integrar els fururs ciutadans en una
societat plural i oberta, pero alhora cohesionada al
voltant d'uns valors dernocratics i d'una personalitat
col-lectiva, amb la llengua catalana com a element de-
finidor i instrument aglutinador. Sembla dones que la
societat, el govern i el sistema universitari de Catalu-
nya haurien de posar tots els mitjans per a garantir que
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la formació del futurs mestres els capacités per a corn-
plir aquesta funció integradora. Una funció que esde-
vé més necessaria que mai davant els trasbalsos que
provoquen el creixement de la marginació, l'arribada
de nous col-lectius immigrats de procedencia geografi-
ca i cultural molt diversa i l'acceleració dels canvis tec-
nologics i socials.

La formació dels futurs mestres

Arribats a aquest punt, ens podem de manar si la
qualitat i el gruix de la formació inicial dels futurs
mestres es corresponen prou amb les exigencies i les
expectatives a que ens acabem de referir. Sense preten-
dre donar cap resposta rotunda a la qüestió, comenta-
rem tot seguit un parell de fets que condicionen la for-
mació dels mestres, sobretot pel que fa a la llengua i a
la seva didáctica. Aquests dos fets són: l'adopció dels
nous plans d' estudis a les escoles de mes tres i la pro-
cedencia socio-cultural dels estudiants de Magisteri en
els darrers anys.

Els nous plans d' estudis de Magisteri no han signi-
ficat cap guany en temps de formació, ja que els estu-
dis continuen sent una diplomatura de tres anys, i no
una llicenciatura de quatre anys com s'havia reivindi-
cat. En canvi, seguint les pautes dictades des del
Ministeri d'Educació de I'Estat, els nous plans han
modificar profundament l' estructura de la carrera.
D'una especialització relativa basada en arces del saber
(Ciencies, Ciencies Socials, Filologia, etc.), s'ha passat
a una especialització radical basada o bé en etapes
(Educació infantil i Educació primaria), o bé en con-
tinguts o problernátiques molt particulars (Educació
Especial, Llengua Estrangera, Educació musical, etc.).
Simultaniament, s'han reduit les materies de contin-
guts específics d'arees del saber i s'han inrrodurt grans
espais per a materies optatives. Entre altres cense-
qüencies, aquests canvis han comportat una disrninu-
ció -en la majoria de les noves especialirats- de l' espai
lectiu destinat a les materies de llengua catalana i la se-
va didáctica, i així mate ix han significar la desaparició
o la relegació a l'optativitat de materies com la litera-
tura catalana, la historia i el coneixement del medi de
Catalunya.

La procedencia socio-cultural dels estudiants de
Magisteri ha anat canviant en els darrers anys. La mas-

sificació dels estudis universitaris, el sistema d'accés a
la Universitat, les perspectives de baixa naralitar, la sa-
turació laboral de l' ensenyament, i tarnbé un cert des-
prestigi social de la professió de mestre, han provocat
una alteració notable del perfil mitja de l'alumne que
arriba a primer curs de la carrera. Tot i el risc de caure
en un esquematisme excessiu, es pot dir que deu anys
enrere, en el conjunt de les escoles de mestres, dorni-
naven els estudiants procedents de classes mirjanes,
majoritáriament de llengua familiar catalana i amb un
component vocacional previ molt fort. En canvi, ac-
tualment, dominen els estudiants procedents de classe
obrera o rnitjana-baixa, majoritáriament de llengua fa-
miliar castellana, i amb un component vocacional pre-
vi no tan fort.

Cal dir tarnbé que, a diferencia del que passava deu
anys enrere, tota els alumnes d'avui han estudiat el ea-
tala i una part d' ells en catala a l' ensenyament primari
i secundario Tanmateix, molts estudiants arriben a pri-
mer curs de Magisteri amb un domini instrumental i
normatiu de la llengua molt deficient, tant a nivell
oral com escrito Aquest fet obliga les escoles de mestres
a continuar organitzant cursos de reforc de llengua,
fora de I'horari lectiu, destinats als nombrosos alum-
nes que no superen les proves de control inicials.

Al cap de tres cursos ataperts de mareries molt di-
verses, en aquestes circumstáncies, és difícil que es pu-
gui aconseguir formar uns mes tres amb un domini su-
ficient i agil en els diversos registres de la llengua, des
dels col-loquials fins als més formals. També és difícil
aconseguir que assoleixin un coneixement descripriu
de les estructures lingüísitiques, assentat en uns fona-
ments solids de teoria gramatical. 1 sense aquestes ba-
ses, també es fa molt difícil que puguin adquirir una
formació didáctica que es recolzi en la reflexió, en la
capacitat d'observar i d'analitzar els problemes de
l'aprenentatge lingüístic, i en el coneixement de les
tecniques i els recursos elementals per a l' ensenyament
de la llengua.

Encara resta, pero, un aspecte essencial de la for-
mació dels futurs mestres, que tampoc no és segur que
pugui ser assolit en el marc actual. Ens referim a la for-
mació d'una actitud global d'interes per la cultura, de
responsabilitat personal, d'autovaloració de la propia
professió i de compromís amb la societat, amb els va-
lors democrátics, amb la identitat col- lectiva del país i
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tarnbé, doncs, amb la llengua nacional. I cal dir que els
estudiants de Magisteri actuals poden connectar per-
fectament amb aquesta actitud global, ja que, a causa
del seu origen socio-econornic, la majoria d' ells han
viscut una experiencia de salt cultural que els pot do-
nar la capacitar de valorar prou bé la funció de la seva
futura professió i tarnbé de comprendre els problemes
i les necessitats de molts dels seus futurs alumnes en
tots els terrenys, inclos ellingüístic.

Tanmateix, és difícil que en la situació actual es
pugui garantir una formació suficient i coherent dels
futurs mestres, que respongui a les necessitats i als pro-
jectes de progrés col-lectiu del nostre país en tots els
terrenys i en el de la llengua en concreto Per aconseguir
aquest objectiu, caldria crear unes condicions, uns in-
truments i un marc adequats, forca diferents dels ac-
tuals. Per aixo convindria que tant la societat civil com

Morir d'Ignoráncla

La ignorancia és la causa principal de contaminació

de la SIDA. Sobre la naturalesa d'aquesta malaltia i

sobre les campanyes de prevenció, en parla

Montserrat Faro, Cap d'Estudis d'lnfermeria, a
I'article següent,

Luc Montagnier, metge pioner en la lluita contra
la SIDA, deia fa pocs dies que la meitat de les persones
amb risc de morir de SIDA a finals dels anys 90 encara
no s'han infectat amb el virus que provoca la malaltia,
i alhora afirmava que l' obligació és dara: evitar que
aquestes persones agafin la malaltia i morin per IG-
NORANCIA. Insistia que cal fer una intervenció pre-
ventiva, EDUCACI6 PER A LA PREVENCI6.
Aquesta és en aquest moment la vacuna més eficac.
Fins i tot quan es disposi d'un tractament o d'una va-
cuna, l' educació per a la prevenció continuara essent la
millor arma per lluitar contra la SIDA.

La SIDA esta relacionada amb alguns comporta-
ments socio-culturals: activitat sexual, ús compartit

la Universitat i les institucions de govern de Catalunya
comencessin a preocupar-se seriosament d' aquesta
qüestió estratégica, la qüestió dels mestres, ja que el
futur del país en molts ordres dependra en un grau ele-
vat del funcionament del sistema educatiu, i aquest,
en gran mesura, dependra de la formació que avui la
societat catalana sigui capas: de proporcionar als seus
futurs mestres.

Francesc Codina
Coordinador del Departament de
Filologia de l'Escola de Mestres

* Montse Faro

d'agulles i xeringues contaminades. Cadascú ha d'in-
tegrar en la seva vida quotidiana les mesures preventi-
ves que cal adoptar per tal d' evitar el contagi amb el
VIH (Virus de la Imrnunodeficiencia Humana), és a
dir, ha d' evitar el consum de drogues i responsabilit-
zar-se de la propia vida sexual.

J. Torres, President de la Fundació AntiSIDA de
l'Estat espanyol, deia el mes de novembre que "si un té
SIDA, no és per ser qui és, ni en que treballa, ni que fa;
en realitat depen de com es fan les coses. És un tema
d'habilitat de prevenció". Amb aquestes paraules que-
da dar que la SIDA no és un problema ideologic, sinó
que és un problema de salut pública. Els afectats no
són uns quants sinó que ho som TOTS.
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El Departament de Sanitat de la Generalitat de
Caralunya, i més concretament el Programa de
Prevenció i el Control de la SIDA, ha anat portant a
terme diferents activitats dirigides a proporcionar in-
formació tant als professionals de la salut com a la po-
blació. En aquest moment les campanyes de prevenció
es dirigeixen sobretot als adolescents i les dones, ja que
la SIDA és al nostre país la segona causa de mort (la
primera són els accidents de transit) en el jovent (po-
blació de 26 a 29 anys),

El lema que aquest any ha escollit I'Organització
Mundial de la Salut (OMS) per al Dia Mundial de la
SIDA ha estar: "És hora d'actuar". Simbolitza una cri-
da a I'acció; sabem com hem de prevenir la SIDA, sa-
bem com hem d'atendre els malalts que la pateixen,
pero cada any hi ha milers de nous infectats. Per aixo
cal passar a l' acció.

Amb aquest article voldria fer arribar informació a
tots els lectors del "Miramarges" i contribuir a adarir
dubtes sobre els mecanismes de contagi i les mesures
preventives que cal adoptar per a evitar-he. Si ja n'es-
teu informats,no us fara cap mal repassar un cop més
la informació.

Que és la SIDA?

La SIDA (Síndrome d'Immuno Deficiencia
Adquirida) és una malaltia infecciosa causada per un
virus anomenat VIH o virus de la SIDA. El que fa el
VIH és atacar els limfócits. Els lirnfocits són cel-lules
sanguínies que formen part del sistema imrnunitari. El
sistema immunitari és l'encarregat de reconeixer i des-
truir els germens que han aconseguit penetrar dins el
cos i arribar a la sango El virus pot quedar-se "adormir"
dins els limfocits durant un llarg període de temps o
bé pot ser que s'acrivi i els destrueixi.

El fet que el virus es "que di adormir" indica que es-
tern infectats pel VIH (ser portador del virus, ser sero-
positiu) sense que aixo vulgui dir que es pateixi la rna-
laltia, pero tarnbé indica que pots transmetre la
infecció. Per tant, caldrá prendre les precaucions ne-
cessaries per a disminuir el risc d' evolució de la malal-
tia i per a evitar el contagi a altres persones.

Laltra possibilitat és que el virus s'activi. Aleshores
es multiplica i destrueix els lirnfocits. Aixo fa que el
sistema immunitari es vagi debilitant cada vegada més

fins al punt que ja no és capas: de lluitar contra els ger-
mens i les cel-lules que el cos reconeix com a estranyes.
És aleshores qua n apareixen les malalties que caracte-
ritzen la SIDA: infeccions oportunistes, alteracions
neurologiques icancers.

La transmissió del VIH

Perque es transmeti el VIH s'han de donar una se-
rie de circurnstáncies que són les que ho fan possible:

- Una font d'infecció: persona infectada amb el
VIH o que té la SIDA.

- Uns mecanismes de transmissió:contacte directe
amb sang, semen o secrecions vaginals d'una persona
infectada amb el VIH.

- Una persona susceptible de contagiar-se.

La transmissió per la sang

El risc de contagi és molt elevat quan es compar-
teixen xeringues i agulles contaminades o objectes
punxants contaminats (agulles de taruatges, fulles
d' afaitar, alicates de la manicura, aparell de perforació
dels lobuls de les orelles ... ). Tots els objectes contarni-
nats que travessen la pell són perillosos, no només pel
contagi del VIH sinó tarnbé per altres virus causants
d'altres malalties com l'hepatitis B.

La transmissió a través d'una transfusió de sang o
derivats és molt difícil, ja que es fan amb control sani-
tari.

La transmissió sexual

Recordem que hem dit que el VIH tarnbé es troba
en el semen i en les secrecions vaginals. Aquests dos lí-
quids són els que fan que el VIH es pugui transmetre a
través d'algunes practiques sexuals. La transmissió del
virus es produeix a través de petites ferides que es pro-
voquen durant la penetració anal o vaginal, per la fra-
gilitat de la mucosa vaginal, del penis i sobretor de
I'anus, de manera que el virus passa del semen o secre-
cions vaginals a la sang de la parella.

La transmissió perinatal

És el tercer dels mecanismes importants de conta-
gi. Es produeix quan una dona embarassada esta infec-
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tada pel VIH i e! transmet al fetus durant l'ernbaras o
bé durant e! part. La lactancia materna pot comportar
la transmissió de! virus,

Que cal fer per no contagiar-se?

Si entenem adequadament quins són e!s mecanis-
mes de transmissió de! VIH no només evitarem el
contagi sinó que també sabrem conviure amb aquest
problema de salut present al nostre entorno "Saber
conviure amb la SIOA vol dir no restringir inútilment
les nostres possibilitat vitals, per tal de poder gaudir de
tot allo que la re!ació amb e!s altres ens pot oferir." I

La prevenció és ara com ara l'únic mitja de lluita
contra la propagació de la malaltia i aquesta prevenció
passa per introduir un seguit de modihcacions en al-
guns aspectes de! nostre comportament socio-cultural.

Mesures preventives en la trasmissió per sang

La transmissió dels virus de la SIDA en injectar-se
drogues és la causa més freqüent de transmissió de la
SIDA per via no sexual. Aquesta és una raó més per
evitar injectar-se drogues o per deixar-les, Ara bé, si
una persona continua injectant-se drogues, ha de
prendre mesures per a protegir-se e!l mateix i protegir
els altres. Aquestes mesures són:

- No compartir mai ni les xeringues ni les agulles.
- Utilitzar una agulla i una xeringa d'un sol ús ca-

da vegada o bé netejar-la i desinfectar-la cada cop amb
un dels tres metodes següents:

1. Esbandir i submergir la xeringa i l'agulla dins
una dilució d'aigua amb alcohol o bé d'aigua i lleixiu
duran 10 minuts i esbandir-ho de nou.

2. Bullir-les amb aigua durant 10-15 minuts.
3. Omplir de lleixiu la xeringa i l'agulla fins a dalr,

buidar-la de! tot, omplir la xeringa i l'agulla amb aigua
fins a dalt, buidar-la de! tot. Repetir cada operació
com a mínim dues vegades.

No hem d' acceptar cap tractament ni procediment
d' acupuntura, tatuatges, manicura si les agulles o ob-
jectes punxants no estan desinfectats o esterilitzats.
Cal que e!s professionals (perruquers, manicurs,
odontolegs, acupuntors ... ) respectin aquestes mesures
e!ementals.

Mesures preventives en la transmissió sexual

Les re!acions sexuals s'han de practicar amb pre-
caució amb totes aquelles persones de les quals deseo-
neixem si estan infectades o no pe! VIH. Algunes per-
sones prenen l' opció de prescindir totalment de les
re!acions sexuals. D'altres no estan disposades a re-
nunciar-hi. En aquest cas e! risc disminueix molt si
s'evita la penetració o si s'utilitza sempre i adequada-
ment e! preservatiu durant tota la re!ació. Ja hem dit
que és la penetració anal o vaginalla practica sexual de
més risco Aquesta és la mesura més senzilla i eficac de
protecció contra e! VIH, pel que fa al contagi per via
sexual.

Val a dir, pero, que hi ha altres formes de re!ació
sexual que no comporten cap rise: e!s petons, la mas-
turbació, acariciar-se, abracar-se ...

Les possibilitats d' expressar-se sexualment són
molt amplíes en una re!ació sexual i és per aixo que
tothom ha de tenir present el risc que comporta cadas-
cuna de les seves practiques sexuals, responsabilitzant-
se de la seva propia sexualitat per tal de protegir-se i
protegir adequadament.

En conc!usió, la SIOA és una malaltia greu pero de
difícil contagi, si es prenen les mesures preventives
adequades. "Lafecte, la comprensió i l'ajuda que po-
dem oferir als infectars i als malalts de SIDA serviran
perque la persona infectada adopti més &cilment les
mesures preventives" 2. L'adopció d'una actitud de to-
lerancia, de respecte envers la diferencia i de solidaritat
constitueixen instruments indispensables per tal d' evi-
tar que e! VIH causant de la SIDA es propagui.

1 i 2. "Per un futur sense SI DA, no te'n desenrcnguis". Programa
per a la prevenció i el Control de la SIDA. Departarnenr de Sanirar i
Seguretat Social. Generalitat de Catalunya.

Si desitgeu més informació pode u trucar al telefon graruir del
Programa per a la Prevenció i el Control de la SIDA del Departament
de Sanirar 900.21.22.22 on professionals qualificars us atendrán con-
fldencialment.

Montserrat Faro i Basco
Professora d'lnfermeria Médico-
Quirúrgica
Cap d'Estudis de I'EUI Osona
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Osona deixa de ser
la comarca amb més
estudiants als EUV
En aquesta ocasió, "Dades" ens fa conélxer quina

és la procedencia geográfica deis alumnes

matriculats als Estudis Universitaris de Vic el curs

93-94. Com a curiositat cal destacar que per primer

cop Osona ha deixat de ser la comarca amb més

estudiants.

Tot seguit, l'organlgrama presenta el col.lectiu de

mestres de I'Escola Universitaria de Mestres

"Balmes".

La taula següent mostra, per comarques, la pro-
cedencia deis 2,982 estudiants que fan carrera als
Estudis Universitaris de Vic. Enguany el Barcelonés,
amb un 27,1 % dels estudiants, és la comarca que apor-
ta més alumnes als EUV, amb una diferencia d'un
1,3% per sobre d'Osona, que fins l'any passat era la
comarca amb més estudiants.

Aquestes mateixes dades es troben representades
amb percentatges en el grafic següenr. El Barcelonés,
Osona, el Valles Oriental, el Valles Occidental, el
Bages i el Ripolles són, per ordre, les comarques que
aporten més alumnes. Hem assenyalat tarnbé els estu-
diants que vénen de fora de Catalunya (Osca, Múrcia,
Alacant, Castelló, Pontevedra, Saragossa, Terol i An-
dorra) i que són el 0'5% de 1'alumnat.

Gráfic Percentages, Curs 93-94

Fora Catalunya
0,5%

Curs 93-94 Polit,

Alacant O
Alr Carnp 3
Alt Ernpordá 2

Alt Penedes 5
Alt Urgell 9

Alta Ribagorca 1

Andorra O
Anoia 7
Bages 40
BaixCamp 18

Baix Ebre 2
Baix Empordá 2

Baix Llobregat 35

Baix Penedes O

Balears 13
Barcelonés 270
Berguedá 15

Castelló 3
Cerdanya 6
Conca de Barbera O
Garraf 1

Garrigues O

Garrorxa 8

Girones 8

Guipúscoa O
Maresme 23
Montsiá 3
Múrcia 1

Noguera 3
Osca O

Osona 205
Pallars J ussa 4
Pallars Sobirá 1

Pla d'Urgell 1

Pla de l' estany 2

Pontevedra O

Priorat 1

Ribera d'Ebre O

Ripolles 32

Saragossa 1
Segarra O
Segria 9
Selva 5
Solsones 2

Tarragones 9

Terol O

TerraAlta 1

Urgell O
Valles Occidental 48
Valles Oriental 76
Total 875
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Entrevista a la Dra. Angels Carabí

•..
Angels Carabí: "Toni
Morrison escriu
sobre la seva

• ••• •experiencia com a
dona negra"
El dia 10 de novembre la Dra. Angels Carabí,

professora de literatura nord-americana a la

Universitat de Barcelona, va ser a la Facultat de

Traducció i Interpretació per tal de parlar de les

autores afroamericanes i més concretament de

robra de Toni Morrison, la Premi Nobel de

Literatura 1994.

Quan va descobrir voste la literatura de Toni
Morrison?

Vaig descobrir la literatura de Toni Morrison el
1982, quan per casualitat vaig llegir La canco de
Solomon. En acabar la lectura, vaig pensar que era un
llibre de gran valor i que dedicaria anys d' estudi a
l'obra de Toni Morrison fent la tesi doctoral sobre ella.
EIs primers passos van ser consultar col-legues d'altres
universitats de Barcelona, Catalunya i la resta
d'Espanya; no obstant aixo, ningú no en sabia res, no
hi havia cap article crític, era totalment desconeguda
al nostre país. Pero vaig continuar insistint i daquesta
manera vaig anar descobrint la seva obra.

Quina va ser la reacció de Toni Morrison després
de ser-li concedit el Nobel? Ha tingut algun contacte
amb ella últimament?

Ha estat impossible parlar amb ella. Aleshores, li
he escrir i enviar molrs records i moltes felicitacions
dels amics que va fer aquí i rarnbé li he adjuntar reculls
de diaris publicats a Barcelona. Em va agradar molt la
seva reacció quan li van donar el Nobel, pel fet que va

* Maria Pilar Godayol

La Dra. Ángels Carabí és experta en I'obra de Toni Morrison.

dir: "sÓCmolt felic i estic molt contenta que la meva
mare sigui viva per compartir aixo amb ella". Em va
semblar una reacció molt vital, que reforca una de les
coristanrs de la literatura d'escriptores negres: la irn-

portancia de la dona i de la mare com a persona que
transmet una cultura, una manera de veure la vida i
una manera d'anar endavant.
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A quin tipus de lector s'adreca l'obra de Toni
Morrison? Escriu per a la comunitat afroamericana,
per a la societat americana en general o per a un lec-
tor universal?

No ho sé, Em pregunto si qualsevol escriptor escriu
pensant en un tipus de lector. Cree que el que fa Toni
Morrison és escriure sobre la seva experiencia com a
dona negra, fet que ni la literatura ni la historia havia
tractat fins ara, Així dones, la seva literatura dóna molt
de coratge a la raya aftoamericana, ates que la fa visible.
Aporta una visió de la dona i de la cultura afroamerica-
na des de dintre. Com a conseqüencia, el lector negre
s'ha de sentir reconfortat de reconeixer una imaginació
que comparteix. D'altra banda, tenim el lector no ne-
gre, blanc o de qualsevol altra cultura, que rep molt bé
el missatge que ella transmet perque parla de dos temes
clau d' aquest final de segle, el racisme -que actualment
no és només un tema arnericá sinó també europeu i
mundial- i la dona, aquesta dona que es pot identificar
amb qualsevol estructura patriarcal.

Quins recursos literaris i no literaris fa servir Toni
Morrison per crear i donar vida als seus personatges?

Un dels recursos no literaris que urilitza és la se-
ducció. Toni Morrison és una autora profundament
política, pero no parnfletaria: l' escriptora intenta
apropar el lector i la humanitat als seus personatges,
de manera que si el lector entén per que una dona ne-
gra mata la seva filla, entendra les conseqüencies ne-
fastes del racisme. Pel que fa als recursos literaris, d' en-
trada, Toni Morrison utilirza un llenguatge genuí,
escriu en "black english", i dóna, així, un enfocament
rnolt directe, real i honest d'allo que vol comunicar. A
més a més, intenta purificar el llenguatge d' elernents
racistes, fent prendre consciencia al lector que vivim
en un món Iingüístic racista i sexista. Finalment, el si-
lenci és també un alrre recurs literari que l'aurora uti-
litza; és a dir, hi ha parts de la seva obra on ella no ho
explica tot, perque vol que el lector hi participi amb la
seva propia imaginació.

Per que creu que els diálegs d'aquests personatges
tenen tanta forya?

Perque té una visió molt clara del llenguatge i de
com són els seus personatges. En finalitzar la lectura
de la novel-la, sembla que puguis tocar el personatge,

que sigui de carn i ossos. Aconsegueix que els seus per-
sonatges parlin de veritat.

Podríem qualificar d' excentrics els protagonistes
i en general els carácters de les novel-les de Toni
Morrison?

Toni Morrison no esta interessada en la norma, la
cultura afroamericana no pertany a la norma, sempre
els ve imposada de fora. Aleshores, els personatges que
ella crea són personatges de la vida real; no crea perso-
natges, com s'ha dit alguna vegada, que van més enlla
de la vida, no són ficticis ni hiporetics, tenen una
existencia efectiva.

Quin paper té la música en els lIibres de Toni
Morrison considerant que trascendeix els límits de la
comunitat afroamericana i tras lIada els personatges
al seu passat afrid?

La música és central en la cultura afroamericana.
Es tracta d'una cultura de tradició oral; per tant, hi ha
una música que nodreix aquesta tradició. Cal dir que
els espirituals que cantaven els negres durant l'escla-
vatge eren música religiosa que feien servir per tal
d' enviar-se missatges secrets. D' alguna manera, s'en-
viaven codis secrets per trobar-se, comunicar-se o fins
i tot provocar una revolta, D' altra banda, la música és
l'únic vehicle que tenia la comunitat negra per comu-
nicar-se, ja que se'ls havia prohibit d'escriure o llegir.
D'aquesta manera van desenvolupar una manera rnolt
subtil i molt seva d' expressar-se. Cal afegir que la mú-
sica tarnbé funciona com a llegat cultural; aquest és el
cas del protagonista de La cancá de Sofomon que yola
cap a I'Africa com a mire de llibertat, i aixo és transmes
a través d'una cancó,

La mort és sempre present a les novel- les de Toni
Morrison. Creu que té una simbologia especial a la
cul tura africana?

D'una banda, la mort va lligada a la violencia, i, el
que és cert, és que la violencia és sempre present com
el gran perill que aguaita la comunitat afroamericana.
De l'altra, l'afroamerica creu que la mort és una transi-
ció i que la vida continua després de la mort. Fins i tot
molts personatges de Morrison conversen amb pa-
rents que ja són morts.
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Creu que aquest premi Nobel donara a coneixer
la situació de la dona negra americana, doblement
oprimida per la seva condició de negra i de dona?

Espero que sí. 1no tan sols perque parla de la dona
negra sinó també perque parla de temes fonamentals i
d'actualitat com el racisme i la dona. Toni Morrison fa
una analisi molt profunda, molt humana i molt sensi-
ble del racisme i la dona. D'aquesta manera ens pot
ajudar a entendre aquest món des d'Europa.

Per concloure, quin paper té actualment la litera-
tura afroamericana en el conjunt de la literatura
americana i universal?

A partir dels anys vuitanta hi ha hagut una eclo-
sió; les escriptores afroamericanes van cornencar a es-
criure als setanta i a la decada dels vuitanta s'han afir-
mat en el món de la literatura americana. Fa molts

"Selecció
d'inversions"
Ramon Fabre, professor de l'Escola d'Empresarials,

ha escrit un llibre que aquest gener ha sortit a la

lIum, publlcat per Eumo Editorial. Amb el títol

Selecció d'inversions és el tercer de la col.lecció

«ltlnerarl d'Empresarials» i és una eina molt útil per

als estudiants que pretenen entendre la

problemática de I'organització empresarial.

Tal com el seu nom indica, Selecció d'Inuersions és
un llibre enfocat a la problemática que la presa de de-
cisions comporta a l'empresa a l'hora de seleccionar
una inversió. Coneixedor de la importancia que té per
a 1'empresa el procés de selecció i tot el procés anterior
de recull i treball de la informació, Ramon Fabre ha
dividir elllibre en tres apartats: 1) estats financers pre-
visionals, 2)dlcul del cost de capital i 3) procés de se-
lecció d'inversions.

El primer dels tres apartats es refereix als estats fi-
nancers previsionals cornencant per la realització dels

anys que Toni Morrison esta considerada una de les
millors escriptores americanes, i ara s'ha consagrat
amb el Nobel. És una literatura molr interessant per-
que aporta un nou punt de vista afroamerid des d'una
dona; així, s'aprecia la riquesa que aporta la fusió
d'aquestes dues cultures. D'altra banda, és una litera-
tura que esta molt vinculada a la vida, allunyanr-se de
la passada teorització de la literatura americana.

Marla Pilar Godayol I Nogué
Facultat de Traducció i Interpretació

* Merce Vidal Vila

pressupostos de vendes, compres, despeses i existen-
cies. A partir de la realització dels pressupostos es fara
el compte de resultats previsionals incidint especial-
ment en els criteris de valoració d' existencies i de polí-
tica d'amortitzacions.

A continuació parla dels pressupostos de tresore-
ria, diferenciant la gestió corren t de l'aliena a l'explo-
tació i tractant per separat cadascun dels pressupostos
de cobraments i pagaments necessaris per fer el pressu-
post. Del pressupost de tresoreria es passa al balanc
previsional i, amb aquest, estan fets tots els estats fi-
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ltiner ar i d'Ernpr e s arials

nancers previsionals de l'empresa necessaris per a fer
qualsevol projecte d'inversió.

En e! segon apartat del lIibre I'auror mostra com
calcular e! cost de capital d'una empresa, quina és l'es-
tructura oprima d' endeurament i la incidencia que
l' estructura d' endeurament té sobre el cost de capital.
Més específicament es tracta de com es calcula e! cost
de cadascuna de les fonts de financarnent utilitzades
per I'empresa i e! cost de capital de I'empresa que sera
e! que es fara servir en els rnetodes de se!ecció de les in-
versrons.

En e! tercer i darrer apartat Fabre tracta propia-
ment la se!ecció d'inversions. Al cornencament clarifi-
ca per tal de determinar quina sera la durada de la in-
versió i les variables crítiques de tot projecte d'inversió:

e! cash-flow, e! cost de capital, e! temps i el risco
Abans d' entrar en e! metodes per a valorar les in-

versions, e! lIibre tracta de la depreciació de! diner al

lIarg de! temps i de la necessitat de mesurar e! rendi-
ment de les inversions amb metodes que tinguin en
compte aquesta depreciació. No obstant aixo, no obli-
da fer un repás del metodes estátics, com són els ratis
comptables i el termini de recuperació. Els metodes
dinarnics són els que tenen un tractament més a fons, i
e! lIibre fa referencia al VAN, la TRI i e! VFN com a
metodes que s'han d'utilitzar en tor procés de se!ecció
d'inversions. En darrer terme e!lIibre s'ocupa de la im-
portancia que té e! projecte de financarnent en el pro-
cés de selecció, importancia que queda recollida en els
proJectes agregats.

Tots els apartats de!lIibre tenen e! suport de fulls
de calcul, Open Acces i Lotus, que permeten i faciliten
la realització de totes les fases que intervenen en e!
procés de se!ecció d'inversions. Totes els calculs previs,
realitzats manualment, són molt lIargs i complexos i
per tant subjectes a la possibilitat d'errors, evitables en
aquest cas, amb e! suport inforrnatic.

Merce Vidal Vila
Dept. Comptabilitat i Finances
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