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LA REFORMA DELS PLANS D'ESTUDIS

La implantació de la Llei de Reforma Universitaria (LRU) ha suposat
canvis substancials en les universitats, n'ha regularitzat el funcionament
i la gestió, s'han creat nous órgans i s'han definit cornpeténcles. No
obstant alxó, ni la LRU ni els decrets posteriors han modlfícat la dlná-
mica interna de les universitats. Durant massa temps les universitats
han estat les mateixes, amb la mateixa gent, ensenyant el mateix i
arrossegant els déficits pressupostaris de sempre. En la majoria de car-
reres, el diplomat i el lIicenciat d'ara no es diferencia gaire del de 20
anys enrere. Tots dos hauran entrat a la Universitat després d'un
«Curs d'Orientació Universitaria» que no els ha orientat gaire i des-
prés d'una selectivitat que es continua anomenant així, malgrat que la
seva funció és clarament coercitiva i que aboca un alt percentatge de
«seleccionats» a un fracás després del primer curs universitario També
aquest diplomat o lIicenciat d'ara s'haurá trobat amb els mateixos
problemes que 20 anys enrere. Més de la meitat del temps, l'haurá
dedicat a la preparació d'exárnens, a la compra d'apunts i d'exámens
anteriors, a conélxer els «tlcs» o manies del professor, a saber classlñ-
car bé les rnaterles segons que siguin «martes» o «ossos» o fer cues per
poder seure a I'aula.

El Decret de creació de noves universitats i les anunciades reformes
de plans d'estudis fan preveure i esperar que aquesta dinámica canvil.
La diversitat d'universitats i les noves titulacions han de suposar un
estímul per a I'estudiant i per al professorat universitari. No obstant
alxó, esmentem alguns aspectes d'aquesta reforma que poden resultar
decebedors abans de la seva implantació.

És competencia del govern central fixar la troncalitat de cada pla
d'estudis. (Ens trobem així que un mestre a Catalunya ha de fer el 52 %
de la carrera segons les directrius que fixen a Madrid. És ciar que,
d'aquesta manera, el govern central s'assegura la uniformitat que Ii
convé en la formació inicial del nen i I'adolescent). Una gran part del
percentatge restant de rnaterles la fixa la Universitat. És el que s'ano-
mena «crédlts obligatoris d'universitat». En la rnajorla deis casos, és a
dlr, en la rnajorla d'universitats, aquests crédlts es fixen segons el «po-
der» deis Departaments i segons les conveníéncíes del «funclonariat»
poc disposat a perdre drets adquirits en algunes rnatéries. Un exemple
ciar, el tenim en la inclusió de I'estudi d'algun idioma en un pla d'estu-
dis. Gairebé tothom ho veu necessari, pero gairebé ningú no esta dls-
posat a fer-ho, perqué suposaria menys hores d'alguna altra materia.



La decisió d'alguna universitat ha estat salomónlca: «Exigirem el coneixement d'un idioma, pero no I'ensenyarem pas
nosaltres». En altres, les lIuites interdepartamentals o entre Escoles i Facultats, amagades subtilment sota el nom de
«discussions profundes per a una millor coordinació i un estudi més complet de les necessitats reals de la carrera»,
faran que la implantació deis nous plans es retardi més del previst i que aquest retard s'imposi als centres adscrits, als
quals no se'ls suposa la capacitat de «discutir i estudiar profundament» ni d'elaborar el seu propi pla d'estudis.

Finalment, un 10% de la carrera ha de ser de lIiure elecció de I'alumne. Aquest percentatge tant minso és el que
ha d'assegurar una formació més general, puix que el 90% ha de ser d'una gran especialització. I tot i així, ja s'está
parlant de la manipulabilitat de I'alumne per encaminar-lo a assignatures optatives que el portin encara més a una su-
perespecialització.

No oblidem tampoc els canvis en la normativa académica inherents a la reforma. Cap universitat no ho té gaire
ciar. Sempre resulta incomode haver de parlar de nous sistemes d'avaluació, de creació de tutories, d'exárnens, de
recuperacions, de régtms de permanencia. En totes aquestes qüestlons hi ha massa háblts adquirits i encara resulta
poc enriquidor per al professorat universitari parlar d'aquestes coses tan allunyades de la seva formació científica i
professionalitat universitaria.

I per acabar, parlem del procés seguit als EUV pel que fa a la reforma deis nous plans. Com a centres adscrits, ni tan
sois no disposem del reconeixement al dret d'opinar ni al de participar a les comissions creades a cada universitat per a
I'elaboració deis nous plans. Ha estat per iniciativa propia que ens hem preocupat i, segons les nostres possibilitats, hem
elaborat uns projectes tenint present sempre el que nosaltres voldríem pero amb la prudencia de saber també el que
volen els qul els han d'aprovar. La resposta de les universitats ha estat diferent. La UPC ha donat un marge de llibertat
gran per poder tirar endavant les nostres propostes, tot i que la implantació deis nous Plans no es fará fins al curs
1993-1994. La UAB, en no tenir cap Escola d'lnfermeria integrada, ha deixat que les adscrites discutissin i proposessin
el nou pla, que pel que sembla sera aprovat properament i s'írnplantará el curs 1992-1993.

La UB, després de la presentació de les nostres propostes, va recomanar no prendre cap iniciativa fins a
I'aprovació del seus pro pis plans als seus centres integrats.

En qualsevol cas, pero, convé aprofitar el temps perfeccionant les propostes i ultimant tots els detalls sense pre-
cipitacions.

I s'ha de reflexionar, també, sobre qüestions unlversitárles d'abast més general, amb la perspectiva que en un
futur proper [a serem Universitat.

Montserrat Vilalta
Secretaria General deis EUV
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ATS I DIPLOMAT IDA D'INFERMERIA

Dicotomia d'una professió? Manca d'informació? Desig de divi-
dir? Manca d'identitat? Manca de reconeixementl... Massa interro-
gants!

D'uns anys encá, observo una gran confusió entorn del concepte
de la infermeria i del seu paper com a professió, no tan sois entre els
diferents professionals de la salut, sinó també en algunes institu-
cions. Tot plegat, un fet prou greu que cal aclarir.

En primer lIoc, els/les ATS (Ayudantes Técnicos Sanitarios) són
aquells professionals que obtingueren el títol a Escoles Professionals
vinculades a les Facultats de Medicina, entre els anys 1952 i 1977.

A partir d'aquesta data (Reial Decret 2.128/77) es produeix un
canvi qualitatiu significatiu (va suposar la no opcló per a la Formació
Professional de Segon Grau): les anteriors Escoles passen a integrar-
se a la Universitat com a Escoles Unlversltárles d'lnfermeria i el títol
que s'hi obté és el de Dlplomat/da en Infermeria.

Aquest can vi no es pot entendre únicament en la Titulació, sinó,
i especialment, en I'orientació del «Currículum», així com en les
Funcions Professionals i en el paper a desenvolupar en el marc del
Sistema Sanitari i Social. Nombroses referéncíes a aquest tema es
troben descrites en la bibliografia, en la legislació vigent o en decla-
racions de personalitats públiques rellevants, tant nacionals com in-
ternacionals.

Tot i que alguns/es deis/les ATS no van convalidar el títol pel de
Diplomat, es pot dir (hi ha estadístiques) que una gran part deis
professionals d'infermeria ho van fer i que, des de fa uns 10 anys, no
surten altres titulats/des de les Escoles que els Dlplornats/des.

Només dos exemples reals i recents (1991) per ¡¡·Iustrar la confusió
esmentada al principi: 1) Empresa d'Osona que contracta un treballa-
dor Diplomat, com a ATS, quins serveis ha de prestar'; 2) prestigiosa
Universitat privada catalana que organitza un seminari internacional i
entre altres professionals invita els ATS (sense menció deis Diplomats
en Infermeria, que són els qui realment estarien preparats per a com-
prendre els continguts del programa), que s'ha de pensar?

No hi ha una res posta definitiva, tan sois reflexions a fer entorn
d'una professió que va més enllá d'unes sigles o d'un títol. Una
professió que, a finals de la década deis anys setanta, va optar per
unes competencies pro pies i una formació científica i que, a la deis
anys noranta, sembla que encara no esta ciar ni el terme ni el signifi-
cato Caldria estudiar si alxó afecta: els estudiants, a I'hora d'escollir
aquesta carrera; els professionals, quan molts I'abandonen per fer
altres estudis o treballs; les institucions sanítáríes, quan ofereixen
lIocs de treball a aquests professionals i no en troben ...

Montserrat Vall
Professora Programa Salut Pública

Escola d'lnfermeria

INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ EN PARAL·LEL.
APLlCACIÓ ALS SISTEMES D'EQUACIONS

Resum de la conferencia pronunciada pel Sr. Angel jorbs, Doc-
tor en Matematica Aplicada i coi-lsborsdor d'Agencia Espacial,pro-
nunciada el dimecres dia 26 de febrero

L'aparició d'ordinadors amb capacitat per processar en paral-lel
esta produint canvis en el panorama del cákul nurnerlc, Per mirar
d'entendre quins són aquests can vis caldrá coneíxer les característi-
ques báslques d'aquest tipus de rnáqulnes, que introduirem a conti-
nuació.

Podem agrupar els ordinadors en els següents tipus: ordinadors
serials (1 processador escalar), vectorials (1 processador vectorial) i
paral-lels (més d'un processador). Aquests dos últims tipus s'anome-
nen generlcament ordinadors paral-Iels i cal remacar que hi ha rná-
quines «rnixtes» que incorporen característiques de més d'un d'a-
quests grups (per exemple, ordinadors amb més d'un processador
vectorial).

La gran rnajoría d'ordinadors pertanyen a la classe que hem ano-
menat serial i són rnáquines que realitzen operacions seqüencial-
ment sobre unes dades escalars. Els ordinadors vectorials també
realitzen les operacions seqüencialment, pero tenen la capacitat de
treballar sobre vectors. Alxó ho aconsegueixen, generalment, usant
unitats arltrnetiques segmentades, que donen un gran rendiment
quan actuen sobre vectors lIargs.

Els ordinadors amb més d'un processador s'aprofiten del fet que
molts algorismes es poden subdividir (totalment o parcialment) en
tasques que poden ser realitzades independentment per cada pro-
cessador, i així arriben a la solució del problema d'una manera més
rápida, Aquests ordinadors es poden classificar usant diversos crite-
ris: rnáquínes SIMD i MIMD, si miren les funcions deis processadors,
rnáquínes amb memoria local i rnáquínes amb memoria compartida,
si miren els esquemes de memoria, etc. És interessant notar que el
comportament d'aquests ordinadors depén fortament del tipus de
connexions que usen els processadors per comunicar-se: «arrany»,
lineal, anell, hipercub, etc.

Cal comentar, també, com es poden realitzar algunes opera-
cions matemátlques básíques que involucren matrius i vectors. En
primer lIoc, incidirem en la manera de fer el producte d'una matriu
plena (tots els seus elements són diferents de zero) per un vector.
Aquest és un problema molt senzill, pero permet d'introduir les
principals característiques de la programació d'aquestes rnáquines,

Finalment, com a exemple d'aplicació d'aquestes tecnlques a la
resolució de sistemes d'equacions lineals, parlarem de I'adaptació del
rnétode LU dássíc. S'oberva que, tot i que el rnétode pot ser ade-
quat quan la matriu del sistema és plena, és del tot insuficient en
altres casos, per exemple si aquesta matriu és tridiagonal. Una possi-
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bilitat per resoldre aquest problema és introduir un nou rnetode
(anomenat «Spike Algorithm») que permet de treure paral-lelísme
d'aquest problema. Aquest és un bon exemple de com un rnetode
«dássíc» pot ser totalment lnadequat per un ordinador paral-lel, i
de com s'han desenvolupat nous metodes que superen aquestes
defldéncles (tot i que aquests tampoc no són els més adequats per
treballar sobre ordinadors serials).

Bibliografía

ORTEGA, j.M.; Introduction to Paralleland Vector Solution of
Linear Systems, Plenum Press, 1988.

HOCKNEY, R.W. i jEsSHOPE, C.R.; ParallelComputers 2, Adam
Hilger, 1988.

SCHENDEL,U.; Introduction to Numerical Methods for Parallel
Computers, Holsted Press, 1984.

SAMEH,A. i KUCK, D.; On Stable ParallelLinear System Solvers,
j. ACM, vol. 25, n. 1, 1978, pp. 81-91.

HELLER,D.; A Survey of ParallelAlgoritms in Numerical Linear
Algebra, «SIAM Review», vol. 20, n. 4, 1978, pp. 740-775.

LESPILES CONTAMINENt

Fins fa ben pocs anys no s'havia sentit a parlar de la toxicitat de
les piles ni del seu poder contaminant, mentre que actualment,
molts paises estan portant a terme grans campanyes de recollida
d'aquests productes i busquen metodes per reciclar-los.

La primera pila va ser creada per Volta cap a finals del s. XVIII.
L'invent es va anar perfeccionant fins que Leclanché, a finals del
segle passat, va crear la pila precursora deis models que coneixem
actualment.

El funcionament de la pila es basa en la producció d'electricitat
per una reacció entre els metalls que la componen. D'aquesta mane-
ra, s'estableix una tipologia diferent de piles segons els metalls i la
seva concentració.

Cal diferenciar les piles grans i les de botó amb els acumuladors
també anomenats bateries recarregables.

Hi ha:
- Piles de Carbó-zenc: dlóxld de manganes, zenc i mercuri
(0.01 %).
- Piles Alcalines: dlóxld de rnanganés, zenc i mercuri (-0,1-1 %).
- Piles de mercuri: mercuri (30%).
- Piles d'óxid de plata: óxld de plata i mercuri (1 %).
- Piles de lltl,
- Piles de zenc-aire: zenc i mercuri (1 % ).
- Acumuladors de níquel-cadml.
- Acumuladors de plom.

Des de la segona meitat del segle XX ha augmentat molt el
consum de les piles eléctrlques, Només cal que ens fixem en el nom-
bre d'aparells electrónlcs i mlcroelectrónícs que tenim a casa i que
funcionen amb piles.

Els culpables de la contaminació són els components de la pila (el
mercuri, el cadmi, el plom i el lltl són metalls pesats tóxícs) que
s'aboquen al medi quan s'ha degradat l'envás.

Quan nosaltres lIencem les piles a les escombraries, en un 80%
deis casos només han estat usades a la meitat de la seva capacitat. Si
segueixen el mateix tractament que la resta d'escombraries poden
provocar problemes en el medi ambient.

La humitat i la calor deis abocadors afavoreixen la descomposi-
ció de les piles, els materials s'escampen i es filtren amb I'aigua de la
pluja i així contaminen el sol i el subsól,

Si van a parar a una incineradora, amb les altes temperatures, el
mercuri, que és molt volátil, surt en forma de fum i contamina I'at-
mosfera.

Cal adarir que la quantitat de contaminació prodüda per metalls
pesats procedents de les piles representa una aportació poc elevada
respecte del total, pero així i tot, pot ser localment important. Part de
la polludó de I'entorn és deguda a les piles lIen~ades a les escombraries.

Malgrat la importancia del tema, el reciclatge de les piles és un
problema encara no resolt.

A Catalunya no hi ha cap centre on es puguin tractar, cal enviar-
les a d'altres paises, com Austria o Sussa.

Aquesta, pero, no és raó per deixar de banda la recollida selecti-
va de les piles velles.

Hi ha moltes iniciatives arreu (a la Comarca d'Osona el grup
d'educació ambiental «La Vola») i institucions com la Creu Roja i la
Direcció General del medi ambient de la Generalitat de Catalunya
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que treballen i collaboren per resoldre aquest problema en la mesu-
ra que es pugui.

Recomanacions i punts a tenir en compte

- Si feu servir piles, utilitzeu les de carbó-zenc. La dosi de metalls
tóxlcs és menor.
- Segons estudis realitzats, les piles més contaminants són les Alca-
lines en primer lIoc i les de Mercuri després. Les piles de botó porten
un alt contingut de mercuri (30 %).
- Les piles de botó gastades es poden tornar a la botiga o dipositar
en contenidors especial s normalment localitzats a les botigues que
venen productes que van amb aquest tipus de piles. Cal separar-les
de les altres.
- Si feu servir moltes piles, és millor fer servir els acumuladors o
piles recarregables.
- No carregueu mai una pila normal, pot explotar.
- Les piles i els acumuladors no poden tractar-se com la resta de les
escombraries.
- Llenceu les piles en contenidors especials (com el que teniu a
I'entrada del Bar deis EUV) sempre que pugueu, o feu-les arribar a
alguna entitat del Medi Ambient, quan en tingueu un bon munt.
- Hi ha piles anomenades «piles verdes» perque s'hi han reduit els
metalls. No per aixó hem de tractar-Ies diferentment de les altres
piles. Es consideren també residus especials.
- El corrent eléctríc que genera una pila és molt més car que la
xarxa eléctrica (1 hora de xarxa costa aprox. 14 ptes. La mateixa
energía a través de piles costa 5.000 ptes.)
- Sempre que pugueu, substituíu les piles per una altra font d'energia.

El Programa de Salut Pública de l'Escola d'lnfermeria agraeix la
vostra collaboracló.

Lourdes Albiac
Cap del Programa de Salut Pública

Escala d'lnfermeria

QUE ÉS L'AIESECl

L'Associació Internacional d'Estudiants de Clendes Econórnlques i
Empresarials (AIESEC) és I'associació d'estudiants més gran a nivell
mundial, comptant amb 40 anys d'experlénda i un important grup
d'empreses de primera línia que ens recolzen en les nostres activitats.

Els nostres objectius són millorar la formació de I'estudiant i
oferir serveis de qualitat a les empreses en les árees d'economia,
gestió d'empreses, marketing, financera i informática.

La no lucrativitat de I'associació ens fa dependre de fonts exter-
nes de flnancarnent, principalment empreses importants, tant nacio-
nals com internacionals.

AIESEC són les sigles en francés de l'Associació Internacional
d'Estudiants de Clendes Econórniques i Empresarials. És I'associació
internacional més gran, no política, no lucrativa, cultural i totalment
dirigida per estudiants, que hi ha actualment.

Els seus objectius báslcs són fomentar i promoure I'entesa inter-
nacional i la cooperació entre les nacions a través de les comunitats
d'estudiants, millorar i desenvolupar la formació de I'estudiant en els
camps d'economia i gestió d'empreses, proporcionar oportunitats
per al desenvolupament de futurs professionals amb una perspectiva
internacional, proveir d'experlénda practica i afavorir la participació
de la joventut en la societat, i servir, també, de pont entre la univer-
sitat i I'empresa.

Des de la seva fundació el 1948, s'ha estés a 72 pasos, té aproxi-
madament uns 60.000 membres actius repartits en 536 facultats i
més de 250.000 empreses i estudiants s'han beneficiat del seu Pro-
grama d'lntercanvi.

A Espanya existeix des del 1953 i és present a 31 facultats i
Escoles de Cíéncles Económlques i Empresarials.

AIESEC posseeix I'estatus consultiu de la UNESCO, esta recone-
guda per l'Oll, és membre de pie dret del Consell de la Joventut
d'Espanya i esta inscrita al Registre d' Associacions del Ministeri d'E-
ducació i Ciencia, i en els organismes tributaris amb el corresponent
Codi d'ldentificació Fiscal.

En una organització no lucrativa, I'entusiasme i la motivació deis
membres és molt important, pero hi ha una necessitat de flnanca-
ment per mantenir i desenvolupar els nostres Programes, perque
I'associació pugui usar completament el seu potencial, servint les
necessitats de la comunitat.

Els nostres camps d'actuació són dos: I'universitari, del qual for-
mem part, i I'empresarial, al qual accedirem properament.

A I'estudiant, li oferim la possibilitat de millorar la formació
universitaria, especialment en I'aspecte práctlc (coneixement del
món real de I'empresa, treball en equip, direcció de personal, planlñ-
cació, perfeccionament d'idiomes estrangers, coneixement de gent
nova i d'altres cultures).
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A les empreses, els oferim I'obtenció de serveis de qualitat a un
cost més petit, aprofltar una xarxa mundial amb quaranta anys
d'experléncia, obtenció de publicitat i promoció en un ampli sector
empresarial i d'estudiants, accés directe als estudiants de 72 paises i,
especialment, a un nombrós grup dlnámlc, entusiasta, amb voluntat
de superació i professionalitat com som els que formem AIESEC, i en
un curt termini els oferim dirigents empresarials més ben preparats i
amb mentalitat internacional.

Per aconseguir aquests objectius, AIESEC disposa d'un seguit de
programes, uns de desenvolupament de la propia organització que
es realitzen a nivell nacional i internacional i uns altres que involu-
cren tant els estudiants com els empresaris i que són:

• Conferencies i seminaris sobre temes d'actualitat i d'ínterés,
• Visites a empreses per coneíxer-ne el funcionament.
• Jocs de gestió.
• Programa d'intercanvi, mitjancant el qual més de 6.000 estudiants
de tot el món obtenen practiques de treball a I'estranger cada any,
350 deis quals són espanyols.
• Fórums d'ocupació, pels quals es posa en contacte directe empre-
saris i estudiants per tal d'aconseguir un coneixement mutu més
gran i una possible via de contractació deis més adequats.
• Export mission, que consisteix en la realització de profunds estudis
en un mercat o sector per a una empresa o grup d'empreses interes-
sades en I'exportació a aquest mercat o sector.
• Marketing research o estudis de mercat.
Els objectius que AIESEC Vic s'ha proposat per a aquest any són els
següents:
• Passar a ser GP AIESEC.
• Crear a Osona una estructura favorable per a I'entesa empresa-
universitat.
• Fomentar la comunicació entre estudiants i empresa.
• Obtenir la col-laboracló d'empreses tant en forma de subvencions
econórnlques com d'obtencions practiques.
• Una més gran presencia a la Universitat, incrementant el nombre
de membres actius.
• Realització a la universitat de Seminaris i altres activitats de caire
divulgatiu, en el sector econórnlc i de gestió d'empresa.

AIESEC Vic

Concurs de Borsa

Una de les activitats realitzades aquest any per AIESEC ha estat
el Ve [oc d'lnversió Fictícia en Borsa, en I'organització del qual hi han
participat les AIESEC de l'Escola d'Empresarials de Barcelona, la Fa-
cultat d'Econórnlques de Barcelona, la Facultat d'Econórnlques de

Bellaterra, ESADE i INEDE. La durada del Joc ha estat de 4 setmanes,
des del 2 de marc fins al 31 i hi han participat un total de 197 equips
de 4 persones, 26 deis quals eren de Vic. Paral-lelarnent al desevolu-
pament del Joc, i amb la finalitat d'orientar els concursants, també es
va organitzar una conferencia sobre «Introducció a la borsa» i una
taula rodona que va tractar sobre «La borsa i el futur de Barcelona
com a placa financera». El Ve joc d'inversió en borsa va comptar
amb els premis reals de 125.000, 50.000 i 25.000 ptes.

AIESEC Vic

ELSEUV ACULLEN LA V REUNiÓ ESTATAL DE
DIRECTORS D'ESCOLES UNIVERSITÁRIES D'ESTUDIS

EMPRESARIALS

Durant els dies 13, 14 i 15 de febrer es va celebrar la «V Reunió
Estatal de Directors d'Escoles Universltárles d'Estudis Empresarials»,
que enguany va estar organitzada per I'EUEEO deis Estudis Universi-
taris de Vic i per l'Escola Universitaria d'Estudis Empresarials de Bar-
celona. En aquestes jornades hi van participar una quarentena de
directors, representants de la majoria d'escoles d'Empresarials de
l'Estat espanyol, i de vuit escoles de la resta d'Europa.

Segons va explicar Josep Terradellas, director de l'Escola Univer-
sitaria d'Estudis Empresarials d'Osona, aquestes trobades «van sor-
gir de la inquietud d'alguns directors d'escola de l'Estat
davant la reforma deis Plans d'Estudis. Aquestes jornades
van aconseguir que el Consejo de Universidades tingués en
compte les recomanacions deis directors, tant pel que fa a
la denominació de la carrera com al contingut. Un aspecte
important en aquest sentit fou I'estructuració deis estudis
de manera que milloressin les expectatives professionals
deis diplomats».

La primera reunió que es va fer va ser a Oviedo el desembre de
1989, en la qual es va parlar, principalment, de la denominació que
es don aria a la carrera, i els continguts que s'impartirien. Aquesta
iniciativa va ser seguida posteriorment a Cadis, a Vigo, a Tenerife i la
d'enguany, a Vic i Barcelona. Tal com afirma el director de I'EUEEO,
«el moment actual és bo, s'han resolt molts problemes difl-
cils i es continuara treballant perqué encara queden qües-
tions importants per resoldre. Les reunions han facilitat la
coordinació i la posada en comú de les preocupacions i
experiéncies deis diversos centres i han afavorit el funcio-
nament de la seva vida académica, Per a la nostra escola ha
estat una plataforma de projecció a nivell estatal i especial-
ment entre les escoles d'empresarials de Catalunya».
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La V Reunió estatal de directors d'Escoles d'Empresarials es va
fer entre Barcelona i Vlc i es van tractar temes que afecten molt
directament aquesta diplomatura. En primer lIoc, es va crear una
comissió de treball per debatre qüestlons sobre els Programes de
practiques en empreses, en la qual hi va participar el professor Ra-
mon Vallbona. Una segona comissió va treballar entorn de les Rela-
cions Internacionals (programes ERASMUS), en la qual hi prengué
part el professor josep M. jordá, coordinador de la Comissió de
Relacions internacionals deis EUV, i, per últim, una comissió es va
encarregar d'analitzar les condicions d'accés al segon cicle, en la qual
hi participa la professora Assumpta Camacho. Els resultats d'aquests
debats, els resumim a les següents conclusions:

Conclusions

Primera. En materia de Relacions Internacionals es troben
diverses dificultats com: flnancarnent i reconeixement acadernlc fo-
ra deis programes establerts per la CEE o mobilitat del professorat.

Segona. En relació al tema de practiques d'empreses es
constata la falta d'un marc legal que les posslbllltí, sense risc per als
empresaris i que serveixi per millorar les relacions entre Empresa i
Universitat.

Tant en el programa de practiques com en el de relacions inter-
nacionals, s'observa la necessitat d'incentivar el professorat per via
de la remuneració o reducció de cárrega lectiva.

Tercera. Amb el propóslt de modificar el títol de la Llei de
Reforma Universitaria, relatiu al professorat, entenem que s'han
d'establir les vies adequades que permetin la participació de repre-
sentants de les Escoles Universitáries d'Estudis Empresarials.

Quarta. Davant I'ambigüitat de les noticies sobre el flnanca-
ment deis nous plans d'estudis, no sembla encertat que aquest es
limiti només als crédits minims.

Cinquena. Un cop regulat I'accés als Segons Cicles, espe-
rem que es compleixin les normes vigents. Especialment cridem l'a-
tenció sobre la possibilitat que es vulguin establir limitacions d'accés

a Segon Cicle, amb la qual cosa es privaria d'un dret que tenen els
Diplomats, malgrat que la Diplomatura tingui un perfil i unes finali-
tats pro pies.

josep Terradellas va explicar que, un cop confeccionades les con-
clusions, «aquestes s'envien a tots els centres d'Estudis Em-
presarials, tant si han participat en la reunió com si no, i es
porten personalment a la Secretaria del Consejo de Uni-
versidades».

En I'organització de la V Reunió, pel que fa a la jornada celebrada
a Vic, es va utllltzar el sistema d'esponsorització per part d'impor-
tants empreses d'Osona, com són: Pere Roquet SA, Casa Terrad e-
lIas, Caixa de Manlleu, Hotel Ciutat de Vic i Caixa de Catalunya.
Com és tradició en aquestes reunions, I'acte d'inauguració va anar a
cárrec de personalitats académlques i la clausura va comptar amb la
participació de personalitats polítlques i econórnlques, entre les
quals figuraven I'alcalde de Vic, Sr. Pere Girbau i el Sr. Pere Roquet,
delegat de la Cambra de Comete,

De I'estada deis partlcípants a la ciutat de Vic, josep Terradellas
va destacar el fet que «la majora van quedar sorpresos de la
ciutat i deIs EUV. Per ells, Vie era una ciutat poc coneguda
i no es pensaven que tingués tant de pes historie i univer-
sitari».

Merce Rocaflguera
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MIQUEL MARTí I POL, LA POETITZACIÓ DE L'EXISTENCIA

Miquel Martí i Poi ha estat nomenat l'Escriptor del Mes per la
Institució de les Lletres Catalanes, aquest febrer passat. Durant
aquest període, ha participat en una gran quantltat d'activitats que
I'han fet desplacer per tota la geografia del Principat i que han
suposat un trencament absolut del seu aillarnent habitual. Aquest
nomenament i I'acollida que ha tingut posen de relleu, per una
banda, la gran popularitat del poeta, un deis més Ilegits de la litera-
tura Catalana amb un públic de totes les edats i, per I'altra, el
reconeixement de la seva obra per part de la crítica i de les institu-
cions, després que I'any passat se Ii concedís el Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes.

El que s'ha premiat no és un lIibre concret, sinó tota una vida
dedicada a la poesia i que ara es troba en un bon moment creatiu.
L'obra de Miquel Martí i Poi des deis seu s orígens, I'any 1948, fins
avui, presenta una línia de continurtat i d'evolució. De continurtat,
perque [a en els primers poemes s'hi troba la voluntat d'utilitzar la
paraula poética com una forma essencial de coneixement i la inten-
ció d'establir una relació afectiva i directa amb els lectors -fet
que dóna un to íntim, gairebé sensual, als poemes i una naturalitat,
només senzilla en aparenca+. D'evolució, perqué es tracta d'una
obra que ha anat transformant-se i madurant, enrlqulnt-se amb el

temps fins a esdevenir una de les veus poétlques més importants
del nostre país.

L'obra primera

Dins de la producció de Martí i Poi es poden distingir dues etapes
generals. La primera compren els lIibres publicats fins a 1970, any en
que es manifesten els primers símptomes de I'esclerosi múltiple, la
malaltia que impedirá el desenvolupament d'una vida normal i que el
concentrara exclusivament en la creació poetíca. A la primera etapa,
curiosament s'hi troben latents temes i imatges que es desenvolupa-
ran més tard, així, per exemple, una de les imatges més colpidores
de I'autor: «te'm mostres tan concreta no sembla / sinó que tinc la
sang plena de vid res», que ha donat nom a part de la seva producció
i que és un símbol de la seva mal altia, de la rebel-lló també, apareix
en un poema anterior, de l'Autobiografía.

La paraula personal i característica de Martí i Poi ja en els inicis
evolucionara, seguint les línies generals de la poesia deis anys 50 i 60,
des d'una poesia personal que reflecteix un estat de crisi i de preocu-
pació existencial flns a una poesia que surt d'un lIenguatge directe
d'una certa duresa. Deis lIibres d'aquesta primera etapa en desta-
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quem: Si esbrineu d'un sol gest (1954-57), E/ Fugitiu (1956-57), E/
Poble (1956-58), La Fabrica (1958-59), Autobiografía (1965-66), La
Fabrica (1970-71). Aquestes obres causaren un impacte i avui con-
serven la forca de la protesta i la Iluita per un poble i per una raciona-
litat. Si bé ja són lIuny els temps en que es creia en el poder de la
paraula per canviar la societat, avui ens queda aquella paraula per
reconélxer la vida quotidiana, la gent i les preocupacions apassiona-
des d'aquells anys.

La segona etapa

A partir de la malaltia els poemes inicien un camí d'introspecció,
clarament motivat per la transformació de I'entorn físic del poeta.
Els anys 70 són molt fructífers i apareixeran les obres més conegudes
i valorades de Martí i Poi, entre elles: La pell del violí( 1972-73), Cinc
esgrafíats a la mateixa paret (1974), Quadern de vacances (1975),
Estimada Marta (1977-78), L'ambit de tots els smblts (1980), E/s
bells camins ( 1987). En aquesta epoca la poesia ernpren un procés de
depuració, s'elimina alló que és accessori i es tendeix a la concisió
essencial; la paraula és segura i cerca la be Ilesa, els llibres continuen
essent difícilment senzills. D'aquests, en destaca Estimada Marta, el
lIibre de poemes més venut de la poesia catalana que inclou refle-
xions sobre la creació poétlca, com en el vers: «En cada mot m'hi
jugo l'exlsténcla» i sobre el desig amorós: «M'omplo la pell i el
pensament de tu».

Els últims llibres

Després de E/s bells camins s'obre un lIarg període de tres anys
sense publicar poesia -tot i que apareixen els dos llibres de memo-
ries en prosa: Obertura Catalana (1988) i Defensa Siciliana ( 1989),
en realitat molt lírics. El final de la crisi i el retorn a la poesia s'inicia
amb Temps d'lnterluni (1990) i continua amb Suite de Parlava
( 1991), el seu últim lIibre publicat.

Temps d'lnterluni, segons el títol expressa temps de foscor, pero
aquesta nit connectará amb la millor poesia de Martí i PoI. Elllibre
compren poemes escrits de 1986 a 1988. Un període relativament
Ilarg que, si bé mostra una desorientació, alxó no impedeix una gran
unitat de to, de ritme, de musicalitat i, sobretot, una progressió
temporal, en el contingut que en quatre parts va passant de I'estiu a
la tardor, de nou a la tardor i finalment a un «estrany hivern». El
camí temporal es fa introspectiu, a través del temps i del silenci, de
cara al retrobament en els r~rds. Al final es constata que el camí

no tenia sortida, que és impossible el retorn al passat i que els re-
cords, cal «desaprendre'ls». En el lIibre domina la malenconia, els
poemes se centren en el moment de la tarda i no surt mai la prima-
vera entre les estacions mencionades.

Suite de Parlava esta constltuit per dues parts forca diferents. La
primera té connotacions empordaneses, [a que esta inspirada en els
dies passats a la casa de Lluís Llach, amic del poeta. El tema fonamen-
tal és el pas del temps i el record: «seu re a I'ombra de I'arbre vell de
la memoria». Els poemes mostren un contacte viu amb la naturalesa
i donen moltes referencíes concretes al lIoc: «Reposo entre parets
que em recorden cants i converses». La segona part significa un
can vi en la poesia. Els poemes creixen en extensió i es carreguen de
gravetat, sovintegen referéncíes al pas destructiu del temps: «El
temps és un voltor que ronda i ronda atemorint la presa» i a la
mort. Importa sobreviure «encara raonablement foil», queda I'e-
nyor, el record i la bellesa. Aquesta poesia aconsegueix una gran
intensitat i musicalitat.

Miguel M"rlí i Poi Mi'1,,~lM",.tí i PoI

SUITE DE PARL~vA
TEMPS

D'INTERLUNI
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TERCERA EDlCIÚ

L'obra de Miquel Martí i Poi es troba en un mornent de plenitud
que coincideix amb l'epoca de rnáxlrn reconeixement públic. La crisi
creativa que I'ha apartat durant tres anys de la poesia ha donat pas a
una fase molt interessant que deixa obertes totes les expectatives,
del que és sens dubte un deis millors poetes catalans actuals.

Carme Rubio
Departament de Filologia

Escola de Mestres
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[UV_
UNIVE~SITA~IS

Dr. MARTí PARELLADA:
LaUnive,sitat de Barcelona ,econeix que els ensenyaments que imparteixen els EUVs6n ensenyaments amb

un p,estigi ,econegut

El Dr. Martí Parellada és Catedrátlc d'Economia Aplicada de la
Universitat de Barcelona.

Actualment imparteix classes d'Estructura Económica a la Facul-
tat de Clencies Econórniques d'aquesta Universitat, i es destaca per
I'especialització en temes d'Estructura Económica Catalana.

El passat dimarts dia 10 de rnarc, pronuncia als EUV una confe-
rencia que sota el títol «La situació actual de I'economia catalana. Els
trets prlncípals», responia a l'objectiu flxat pel Departament d'Eco-
nomia de l'Escola d'Empresarials d'organitzar, cada curs acaderníc,
una xerrada sobre aspectes conjunturals de la nostra economia.

Aquesta entrevista, a més d'intentar recollir alguns deis temes trae-
tats alllarg de la conferencia, pretén fer émfasl sobre aquells elements
que afecten d'una forma particular I'economia de la comarca d'Osona.

L'assoliment del Mercat Únic Europeu, i la posterior
Unió Económica i Monetaria, suposa per a cada Estat
membre de la CEE afrontar el tema de la competitivitat.

Com definiríeu aquest terme i com I'aplicaríeu al cas del
sector productiu catalál Quines creieu que serien les me-
sures més adequades per tal de facilitar I'adaptació de I'es-
tructura productiva catalana a un model més competitiu?

El tema de la competitivitat, tant pel que fa a les anállsls que
s'han elaborat per a I'ecomomia catalana i espanyola, com per les
possibilitats d'actuació de L'Administració pública autonómica, crec
que reposa fonamentalment en tres grans aspectes que són: per una
banda, aconseguir una dotació d'infrastructures en el sentit ampli
del terme (infrastructures ñslques, infrastructures de comunicació,
etc.) adequades perqué aquesta és I'única manera de disposar de les
condicions necessárles de creixement d'una economia enfront de la
resta de les economies que configuren la Comunitat Europea. El
tema de les Infrastructures, per tant, és molt important.

Els altres dos aspectes que s'han d'esmentar són I'aspecte que fa
referencia a la necessárla difusió tecnológica i, en conseqüenda, als
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nivells de investigació tecnológica adequats, perque només així s'as-
solírá una situació en la qual no existeixi un procés de dependencia
de la nostra economia respecte a I'exterior.

I un tercer aspecte seria el tema de la formació. La necessitat que
el mercat de treball sigui un mercat més transparent i que la quallñ-
cació del treball s'adeqül a les demandes que realitza el sistema pro-
ductiu, és un requlsít sine qua non, sobre el qual hi ha una capacitat
d'actuació plena per part de L'Administració autonómica,

Aquests han de ser els tres reptes que s'han d'afrontar per millo-
rar la competitivitat de I'economia catalana.

Si hom observa les dades de creixement del PIB a
Catalunya, es pot comprovar que el ritme de creixement va
ser inferior al del conjunt de l'Estat espanyol durant els
anys de la crisi, mentre que el creixement económic de
Catalunya (en termes del PIB) ha superat el del conunt
d'Espanya durant I'etapa 1986-90. Quines podrien ser les
raons que expliquen aquest comportament?

Bé, la crisi que es dona a partir de I'any 75 fins a mitjan any 85, és
una crisi fonamentalment industrial, per un conjunt de raons, proba-
blement derivades del propi canvi institucional que viu l'Estat espa-
nyol i per la manca de competitivitat de I'economia espanyola i
catalana envers I'economia comunitaria. Aquesta crisi, i el canvi en el
cost deis factors utilitzats pel sistema productiu industrial, ha fet que
d'una o una altra manera aixó repercutís, més clarament, en aquelles
regions on la presencia del sector industrial és relativament més
important, i aquest és el cas de I'economia catalana.

L'economia catalana, i més concretament I'economia de l'área
metropolitana de Barcelona, rep un rnajor impacte de la crisi du-
rant aquests anys, pero també, evidentment, és I'element que,
probablement, permet una recuperació més rápida en una etapa de
creixement.

De fet, com a conseqüencla de la crisi, en I'economia catalana
s'ha produít un desplacament ciar d'activitat industrial a activitat
terciaria. És a dlr, avui el PIB terciari representa [a el 60% del PIB
catalá; en conseqüencia, s'ha observat en aquests anys un redimen-
sionament de I'activitat industrial a Catalunya que no necessárla-
ment ha de donar més garanties de futur al creixement de I'econo-
mia catalana, pero que sens dubte, evitara que impactes d'altres
possibles crisis sigui n menors que I'impacte que ha patit durant l'eta-
pa 75-85 que, no podem oblidar, va significar la pérdua de fins un
20 % deis Ilocs de treball existents.

Podríeu comentar breument les següents prediccions
que, per a I'economia catalana, apareixen en el Programa
de desenvolupament económic 1992-1995, elaborat per la
Generalitat de Catalunya?

- (oo.) es manté la tendencia d'un nivell d'activitat superior al
previsible per I'economia espanyola en el seu conjunt.

Pel que fa al nivell d'activitat de I'economia catalana en relació a
I'espanyola, tots els indicadors del creixement del PIB des de I'any 86
indiquen un creixement del PIB cata la superior a I'espanyol, i no hi
ha res que faci preveure que alxó sigui diferent en el futuro

- (oo.) El sector agrari presenta un creixement inferior a la
mitjana com a conseqüencia, entre altres raons, de la reorientació
deIs objectius de la política comunitaria.

Crec que el sector agrari continuara tenint un creixement infe-
rior. Val a dir que cada cop més és menys propi parlar de sector
agrario Hi ha qul utilitza [a com a expressió afortunada la idea de
sistema agroindustrial. De fet, cada cop més, el sector agrari, tal
com tradicionalment I'enteníem, perd importancia i alxó es manifes-
ta amb la progressiva industrialització d'aquest sector, així com amb
la progressiva integració tant en termes de mercat de productes
industrials com en el paper de subministrador de productes per a la
indústria alirnentárla. Aquest paper i aquest entramat sector agrari-
sector industrial o agroindustrial és un entramat que té un compor-
tament creixent.

En el futur, només es pot entendre el sector agrari en aquest con-
text agroindustrial, que sens dubte té un dinamisme més acusat.

- (oo.) Es preveu una reducció constant del desequilibri de la
balanp comercial catalanaalllarg del període, (oo.)les exportacions
catalanes es beneficien del Mercat Únic, (oo.) les importacions man-
tindran un creixement elevat.

En relació al desequlilbrl de la balanca comercial, penso que
parlar d'una reducció constant del desequlllbri de la balanca comer-
cial és complicat. És una previsió que no sé sobre que es sustenta.
De fet, el que hi ha hagut durant aquests anys és un creixement del
desequlllbrl de la balanca comercial, si entenem la balanca comer-
cial amb I'estranger, sense tenir en compte la balanca comercial
amb la resta d'Espanya. Una major activitat implica rnajor importa-
ció, i a major activitat, probablement, la necessitat d'exportar és
més petita. En conseqüencía, alxó fa que ritmes de creixement
relativament elevats es tradueixin en déficits comercials relativa-
ment elevats. Si es manté, per tant, un ritme de creixement elevat
en el futur, alxó no necessáriament s'ha de traduir en una reducció
del déficit comercial.

- (oo.)Espreveu un alentiment de I'índex de Preus al Consum,
(oo.) el creixement mitja s'estima en un 5 % o un 6 % (segons els
escenaris considerats).

En relació a l'lndex de Preus, sí que s'ha de preveure un alenti-
ment, entre d'altres coses perqué els acords així ens ho obliguen.
Malgrat que hi hagi un diferencial de creixement de I'IPC a Catalunya
en relació amb el conjunt de l'Estat, la reducció de I'IPC del conjunt
de l'Estat es manifestara, i s'haurá de manifestar forcosarnent, en
I'IPC de I'economia catalana.
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- (...) La lenta adaptació als canvisproduiCs arran de la creació
del Mercat Únic Europeu podria incidir en una menor creació de
lIocs de treball. (...) La taxa d'atur del 1995 podria assolir, en aquest
cas 1"',4 % de la població activa.

La taxa d'atur ha disminuYt molt a I'economia catalana. Recor-
dem que els primers anys de la década deis vuitanta la taxa d'atur era
la més alta o de les més altes del conjunt de les comunitats autóno-
mes espanyoles. Actualment estem clarament per sota de la mitjana
espanyola que es mou al voltant del 15%-16%, mentre que la
catalana es mou al voltant del 10%.

Crec que podrá haver-hi una reducció de la taxa d'atur, la qual
cosa dependrá probablement de modificacions legislatives, pero
també deprendrá de factors no directament lIigats al mercat únic,
com per exemple el comportament de la població activa: a Catalu-
nya hi ha un procés d'homologació del grau d'activitat de les perso-
nes del sexe femení al grau d'activitat europeu, i en conseqüencla
alxó fa que malgrat hi hagi un augment deis Ilocs de treball, no es
tradueixi en una reducció de la taxa d'atur, perqué I'augment de la
població activa es produeix a un ritme superior al de la propia crea-
ció de lIocs de treball.

En una estimació realitzada, juntament amb altres au-
tors, sobre la renda familiar disponible de les comarques i
municipis de Catalunya, destacáveu la notable diferencia
entre el municipi de renda més alta (Calafell, amb una ren-
da per cápita de 1.213.275 ptes. I'any 1987) i el municipi
amb renda més baixa (Deltebre, amb una renda per cáplta
de 563.287 ptes. I'any 1987). Són aquestes dades el reflex
de forts desequilibris existents a I'economia catalana?

Aquí hi ha diversos temes. Evidentment hi ha un desequilibri
important no tan sois entre el que seria l'área metropolitana de
Barcelona i la resta de Catalunya, sinó que dins de la propia área
metropolitana de Barcelona també existeixen desequilibris. S'ha po-
sat de manifest, en un estudi molt recent de nivells de renda de l'área
metropolitana de Barcelona, que hi ha municipis de I'entorn metro-
polita amb uns nivells de renda que són, probablement,els més bai-
xos de Catalunya. En conseqüenda, els desequilibris es produeixen
d'una manera difosa en el conjunt de Catalunya, i no necessárlament
cal parlar del que tradicionalment s'entenia quan es parlava de la
Catalunya pobra i la Catalunya rica.

Hi ha un procés de concentració a Catalunya notórlarnent im-
portant. Crec que afirmar que I'economia catalana és I'economia de
l'área metropolitana de Barcelona no és cap cosa agosarada: l'área
metropolitana de Barcelona pot representar el 70 o 80 % de I'eco-
nomia catalana; per tant, hi ha un procés de concentració. Una altra
cosa és parlar sobre si aquest procés de concentració té una con no-
tació positiva o negativa. Jo no tindria tan ciar que realment la

concentració tingués una connotació necessárlarnent negativa, és a
dir, probablement aquesta concentració permet economies d'esca-
la, permet uns avantatges competitius que tard o d'hora hauran de
tenir una difusió en el conjunt de I'economia catalana.

Quines mesures proposaríeu per a reduir aquests dese-
quilibirs?

Les mesures per tal de pal-llar els desequilibris són mesures que
estan en la línia que esmentava abans: probablement de contingut
infrastructural. El que passa sens dubte és que hi ha recursos escassos
i, per tant, aquesta inversió en infrastructures s'ha de fer alla on és
més rendible socialment.

Alxó no exclou I'aplicació d' altres mesures que d'alguna o altra
manera intentin consolidar uns determinats nivells de població a
comarques que poden patir processos de desertització importants.

Es tracta, per tant, que hi hagi incentius a la localització de deter-
minades activitats econórnlques en relació a les quals, aquestes co-
marques més deprimides puguin gaudir d'avantatges comparatius.
En conseqüenda, crec que és difícil precisar quin tipus de mesures
calen. Hauria de ser una bateria de mesures principalment d'ordre
rnlcroeconórnlc, que permetessin, en darrera instancia, fixar la po-
blació o almenys impedir aquest procés de desertització que en
algunes comarques s'está donant.

Enquinamesura Catalunyapot beneficiar-se de la política
económica de la CEE,basada en els fons estructurals, per tal
d'assolir aquest equilibri económic a nivell territorial?

En relació als fons estructurals, aquí no hem d'oblidar que
Catalunya no entra dins el que es coneix com a objectiu I de la
Comunitat. L'objectiu I que és el que intenta beneficiar amb mesu-
res estructurals aquelles regions que tenen un nivell de renda per
cáplta inferior al 75 % de la Comunitat, és el que s'emporta de
I'ordre del 70-80% deis fons estructurals de la Comunitat. Si
Catalunya no esta dins d'aquest objectiu vol dir que el seu marge de
maniobra és petit. Per tant, són limitades les possibilitats de recórrer
a fons estructurals.

En tot cas, caldria aprofitar els recursos que, procedents d'a-
quests fons, es puguin destinar a cobrir necessitats de reconversió
(en comarques que pateixen processos de crisi industrial) o bé per
millorar la qualificació de I'estructura agraria d'algunes comarques,
si es té en compte que aquests són els únics conceptes pels quals
Catalunya pot obtenir recursos de la comunitat.

En el mateix estudi, Osona apareix classificada en el
grup de comarques que gaudeixen d'una renda per cápita
superior en un 10%a la mitjana de Catalunya. L'aparell
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productiu de les comarques que formen part d'aquest grup
es caracteritzen per la presencia, relativament superior a
la del conjunt catalá, del sector textil, la construcció, el
comerc i el sector agrarioEnquina mesura aquest fet ajuda
a explicar la regressió económica que segons estudis re-
cents s'está donant en I'economia Osonenca?

Osona té una renda per cáplta superior a la mitjana catalana; es
situa en el context d'aquesta Catalunya oriental que té nivells de
renda superiors al conjunt de Catalunya (juntament amb d'altres
comarques pirinenques).

Osona és de les comarques que ha resistit més la crísl, malgrat
que hagi estat afectada per la crisi. La seva participació per exemple
en I'ocupació catalana augmenta poc o molt durant els anys de crlsl,
cosa que no succeeix en algunes comarques de I'entorn rnetropolitá.
Per tant, és un tipus de comarca que s'apropa més al comportament
de les comarques gironines que són les que probablement pateixen
menys les conseqüencles de la crisi, que a les comarques de I'entorn
rnetropolltá de Barcelona que són les que més pateixen els efectes
de la crisi.

En conseqüéncía, Osona ha tingut una certa capacitat de resis-
tencia que ve donada probablement per l'exlstencla d'una determi-
nada estructura productiva que és capac de fer front a aquesta situa-
ció. És evident que existeix un sector textil amb un pes important
en I'economia osonenca que rep amb especial intensitat I'impacte de
la crisi, la qual cosa pot generar unes expectatives més limitades de
creixement.

En qualsevol cas, [o cree que si alguna cosa caracteritza l'econo-
mia d'Osona és un cert grau de diversificació sectorial, normalment
més gran que a altres economies.

El que és més important per al futur de I'economia d' Osona és
garantir una dotació d'infrastructures adequada, que sobre el marc
económic existent contribuiria a millorar les expectatives de crei-
xement.

I per acabar, a part de I'impacte eccnémlc que podria
suposar per a la ciutat de Vic i la seva comarca, que en
penseu d'una Universitat a Vic?

La creació d'universitats és un tema complicat, primer per aspec-
tes estrictament económics i segon perque és difícil que, pel sol fet
d'haver-la creat, s'assoleixi un contingut academíc solvent i recone-
gut a nivell nacional i internacional.

En un moment en que les universitats estrangeres es volen loca-
litzar a Barcelona i les universitats de Barcelona només volen acollir
les estrangeres, el que és important és que hi hagi processos d'espe-
cialització. Per tant, [o diria que el tema de les universitats s'hauria
de tractar amb una certa prevenció. Més que un debat sobre Univer-
sitat Sí-Universitat No, el debat s'hauria de centrar sobre quina és la
fórmula organitzativa més ldónla per subministrar un servei d'ense-
nyament en un entorn com és el de la comarca d'Osona.

Fins ara els Estudis Universitaris de Vic han demostrat una quali-
tat remarcable. La Universitat de Barcelona reconeix que els ense-
nyaments que imparteixen els EUV són ensenyaments amb un pres-
tigi reconegut. Aixó probablement ha estat per sobre del fet de
l'exlsténda o no d'una Universitat.

Desconec quins són els límits legals en relació a la constitució
d'una futura Universitat, pero insisteixo que em preocuparia més de
quines són les fórmules organitzatives més idónies per a desenvolu-
par aquest servei universitari que no pas del debat Universitat Sí-
Universitat No, sobretot tenint en compte que [a tenim 8 Universi-
tats a Catalunya, probablement un nombre d'Universitats molt
peculiar en el context deis pasos de la Comunitat Económica.

Maite Vilalta
Dep. d'Economia

Escala d'Empresarials
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OCTAVI ROCA:
Amb l'Aula tPautoaprenentatge, els EUVentren dins el grup tPinstitucions pioneres de la renovació didadiea

Octavi Roca, pedagog i actualment gerent del eool 7, societat espe-
cialitzada en la creació de centres d'autoaprenentatge, va concedir-nos
una entrevista, el 27 de febrer passat, aproñtant la seva visita als Estudis
amb motiu de la inauguració de I'aula d'autoaprenentatge.

Quina és la teva aportació en el camp de I'autoaprenen-
tatge?

Jo estava treballant a la Oirecció General de Política lingüística i
em dedicava a la formació de professorat deis cursos de cata la per a
adults. Oesprés d'uns anys d'experlencia, ens vam adonar que, d'una
banda, hi havia alguns problemes, d'abandonament i de cansament
en l'asslsténda, i, de I'altra, aquests cursos arribaven rnajorltárla-
ment a una gent desocupada, mestresses de casa ... Aixó ens va fer
pensar que calia incidir en grups de població més multiplicadors de
I'ús de la lIengua. A partir d'aqul vam cornencar a investigar en la
teoria de I'autoaprenentatge i a treballar en aspectes d'autonomia
en I'aprenent.

Quins són els principals objectius que persegueix I'au-
toaprenentatge?

L'autoaprenentatge és tot un corrent que té en compte I'indivi-
du per sobre de tot, partint del reconeixement que cada persona té
unes necessitats d'aprenentatge diferents de la resta i, per tant, es
fixa uns objectius personals i aplica un estil cognitiu propi, amb el
ritme que li resulta adequat, A partir d'aquí vam comencar a pensar
en els centres d'autoaprenentatge, aplicats en el context de la no-
classe.

Podem parlar de I'autoaprenentatge com d'un sistema
madur i arrelat?

En aquests moments es pot parlar de la «Febre de I'autoapre-
nentatge». Tanmateix, les coses no surten a I'atzar, sinó que res po-
nen a una concepció global del món. En la societat d'avui dia preva-
len els valors de reconeixement de I'invididu en tant que persona,
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que mereix una atenció personal, que té uns drets i unes preferén-
cies que s'han de respectar. En el món de I'educació, aquesta nova
concepció didáctica hi ha entrat de pie. Fins ara, educació era sino-
nim de «classe» o d'un professor davant d'un grupo L'autoaprenen-
tatge pretén canviar aquest esquema, i ho fa modificant el rol del
professor, que passa a ser facilitador, assessor o orientador. També
modifica el paper del grup, [a que fins ara les metodologies incidien
sobre ell, ajustant-se a unes necessitats estándards, En canvi, aquests
nous plantejarnents incideixen en I'aprenent de manera individual.

Quan i on comenca I'autoaprenentatge?

El país pioner va ser Anglaterra ara fa 7 o 8 anys. Báslcament ho
van comencar les escoles que impartien classes d'angles per a estran-
gers durant els mesos d'estiu. Van veure que no era possible impartir
més de 5 hores de classe dlárles i que calia aprofitar la resta d'hores
del dia per tal que els alumnes poguessin continuar practicant la
Ilengua fora de les aules. Aleshores van haver de plantejar-se noves
técnlques i materials d'autoformació, i van crear els centres de re-
cursos. En un principi eren iniciatives poc treballades, que posterior-
ment van anar evolucionant.

Per que les aules d'autoaprenentatge són básicament
de lIengua i no d'altres matéries com la informática, la bio-
I . ,ogla ....

És veritat que les aules d'autoaprenentatge van cornencar en
lIengües. La raó que explica aquest fet és que en lIengua és més fádl
que un mateix pugui fixar-se uns objectius. Com que tenim el
precedent de la lIengua propia, sabe m que hi ha gramática, vocabu-
larl, pronunciació i, segons el que ens interessa, incidirem en I'estu-
di d'un o altre aspecte. Aquest model ens serveix de referent per
tal de poder aplicar aquests parámetres a una segona lIengua. Alxó
no passa amb la lnforrnátlca, per exemple, ja que una persona, per
ella mateixa i sense conéixer la máquina, no pot flxar-se uns objec-
tius. En aquesta línia, tant els materials dldáctlcs, com I'orientació,
han de ser molt diferents. Pero és factible parlar d'autoaprenentat-
ge en lnformática. De fet, fa dos anys que hi ha un centre en fun-
cionament.

No obstant alxó, actualment estem experimentant I'autofor-
mació per a adults, per tal que hi hagi la possibilitat de fer autofor-
mació en tots els continguts de I'ensenyament básíc i secundario La
idea és muntar centres d'aquest tipus als Consells Comarcals, que
estiguin ubicats en la realitat de cada lIoc i des d'on es pugui fer,
també, formació ocupacional, preparació per als exárnens d'accés a
la Universitat per a majors de 25 anys, suport a la UNED, etc.

Quins inconvenients pot tenir I'autoaprenentatge?

No podem parlar de I'autoaprenentatge com a rnetode enfron-
tat a un altre métode tradicional. És només un recurs útil, que no ha
de ser alternatiu, sinó que cal veure'l com una possibilitat més, en
molts casos complementaria a les classes. [o diria que a nivell práctlc,
els inconvenients es poden solucionar grkies a la flexibilitat del pro-
pi sistema. Qualsevol aspecte té solució mentre s'hagi previst un
sistema flexible, tenint sempre presents les necessitats de I'usuari.

D'altra banda, un possible inconvenient és que I'autoaprenentat-
ge reclama una rnajor autodisciplina, no de treball, sinó d'asslstencla.
Quan una persona es matricula a un curs, s'ha d'organitzar la vida
per asslstlr-hl, [a que d'alguna manera en té I'obligació. En els centres
d'autoaprenentatge, contrárlament, no és obligatori fer un horari
fix, i hi ha el perill que l'asslsténcla es vagi dilatant.

En quina direcció evoluciona I'autoaprenentatge?

Actualment hem aconseguit que els centres d'autoaprenentatge
tinguin molts avantatges, pero encara s'ha de solucionar el fet de
salvar distancies. Hi ha gent que només pot dedicar a I'estudi d'una
lIengua una hora determinada al dia, per no dir una estona més
curta, i no poden dedicar aquest temps per desplacar-se al centre
d'autoaprenentatge. Per aquesta raó ja hem cornencat a estudiar
iniciatives perqué I'autoaprenentatge pugui fer-se a distancia. Se-
guint aquesta línia, estem experimentant amb noves tecnologies,
com podria ser la telernátlca, el correu electrónic, la vldeoconíeren-
cia... Estem segurs que es garantiran els avantatges deis centres res-
pecte a I'accés a la diversitat de materials i a les orientacions rebudes,
sense que calguin tants desplacarnents, Ara bé, el contacte humá
presencial és imprescindible, encara que només sigui de tant en
tanto

Com valores el fet que als EUV s'hagi inaugurat un cen-
tre d'autoaprenentatge?

Em sembla molt bé, ja que crec que els EUV s'han posat en el
grup de les institucions pioneres en aquesta renovació dldáctlca. Cal
tenir en compte que qul crea un centre d'aquestes caracteristlques,
corre un risc, ja que hi ha pocs precedents.

Merce Rocafiguera
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L'EXPERIENCIA D'UNS ALUMNES DE BEAUVAIS A VIC

Quatre alumnes de l'Escola d'lnfermeria de Beauvais (Franca), Anne-
Sophie, Florence, Benóit i Emmanuel, han estat entre nosaltres durant
un mes fent practiques a I'Hospital de la Santa Creu de Vic i a l'Área
Básica de Salut de Sant Hipóllt de Voltregá.

La iniciativa d'aquesta estada de formació va sorgir d'ells mateixos per
conélxer com es treballa a l'Estat espanyol o per perfeccionar I'idioma.

Durant un temps es van dedicar a escriure a diferents escoles de tot
Espanya; la nostra va ser la primera de respondre. Posteriorment també
ho van fer dues escoles de Barcelona i una de Madrid, pero van escollir la
nostra perqué els objectius es corresponien amb els seus.

Comenten que han trobat la nostra escola molt diferent de la seva.
Consideren que aquesta és una escola moderna, que disposa de molt
material i el fet de pertányer a la Universitat permet de tenir més recur-
sos i dóna més valor al diploma. Elque més els ha sorprés és la simplicitat
en el tracte pel que fa a la relació professors-alumnes i direcció-alumnes.
L'acolliment ha estat molt calorós i dins un ambient d'amics.

Durant les quatre setmanes que han estat a Vic, s'han hostatlat a casa
de tres alummnes de la nostra escola. Entre ells «s'han establert lIigams i
s'ha iniciat una bona amistat»; d'aquesta manera descriuen ells mateixos
I'acollida que han rebut deis nostres alumnes.

Quan parlen deis centres on han estat fent practiques, els falten
paraules per expressar el que senten i el que han viscut. Diuen que
s'emporten un gran record, que els professionals han posat tot l'esforc
perqué aprenguessin coses noves i que sempre estaven disposats a resol-
dre les qüestions i els dubtes que els plantejaven. Concretament, deis
professionals de l'ABS de Sant Hlpólit de Voltrega pensen que són perso-

nes molt motivad es, cornpetents, que estimen el que fan, i tot alxó
permet de donar una dimensió i una ressonáncia important al centre.

El sistema de salut primaria no existeix a Franca, Amb aquesta
experiencia han pogut conélxer nous rnetodes de treball, que han tro-
bat molt interessants i que de ben segur han contrlbult a enriquir la
seva formació.

l.'experiénda a I'Hospital de la Santa Creu de Vic els ha perrnés de
descobrir el costat relacional de la Infermeria amb el malalt; es pensaven
que trobarien un lIoc trist, amb un elevat grau de dificultat pel que fa a la
relació amb el malalt, sobretot quant a I'acceptació de la mort l, en
canvi, ha estat tot el contrari, no és un lIoc trist i qualifiquen d'excel-lent
la relació equip assistencial-malalt.

La dificultat més gran que han trobat aquests alumnes durant la seva
estada a Vic ha estat I'idioma. No sabien que aquí es parlava una altra
lIengua, tot i que abans de venir nosaltres [a els havíem informat d'a-
quest feto Alxó ha representat per a ells un entrebanc, sobretot perqué
un deis seus objectius era perfeccionar el castellá, que des de fa dos anys
estudien a l'Escola d'lnfermeria i potser no ho han aconseguit en la
mesura que pensaven fer-ho.

Els hauria agradat una estada més lIarga. Un mes ha estat relativa-
ment curt, [a que hi havia moltes coses per aprendre. Tots quatre coinci-
deixen a dir que ha estat una experiencia que voldrien repetir.

Montserrat Faro i Basco
Cap d'estudis

Escola d'lnfermeria

. . EUMO .

PREMI <dNNOV ACIÓ DIDÁCTICA»

EUMO Editorial convoca el premi «Innovació dídáctlca» al millor
material dldáctlc per a la pissarra magnétlco-retolable de DIMAGIC,
destinat a qualsevol cicle de I'ensenyament obligatori (educació infantil,
educació primaria i educació secundaria).

Bases

l. Aquest concurs és obert a qualsevol persona, grup o entitat rela-
cionats amb el món de I'ensenyament.

2. Els treballs poden fer referencia a qualsevol de les árees curriculars
o a qualsevol deis cicles educatius.

3. Es valorara el fet que els treballs desenvolupin alguns deis aspectes
innovadors de la reforma educativa.

4. Els treballs s'hauran de presentar acompanyats de:
a. Una MEMORIA, que descrigui el material dldáctlc objectius,

funcionament i destinataris. Ha de ser assimilable a una guia dldáctlca del
material.

b. Una maqueta del material dldáctíc, amb les mides, la forma, els
materials i el nombre d'unitats descrites a la memoria.

S. El premi sera de 200.000 pta, que tindran carácter d'acompte de
drets d'autor. Hi haurá una quantitat addicional de 100.000 pta en cas
que el material premiat contingui ll-Iustradons originals que EUMO Edi-
torial cregui adients de reproduir.

6. EUMO Editorial es compromet a comercialitzar I'obra premiada
en el termini rnáxlm d'un any. Passat aquest període, I'autor podrá
disposar lIiurement de la seva obra.

7. El veredicte del jurat sera inapel·lable. El jurat podrá declarar el
premi desert, pro posar un o més accesslts o recomanar a I'editorialla
publicació d'altres treballs presentats i no premiats.

8. EUMO Editorial no manundrá correspondencia amb els autors que
optin al premio Elstreballs no premiats podran ser recollits pels seus autors
fins a tres mesos després d'haver-se publicat el veredicte del jurat.

9. Els treballs que optin al premi s'hauran de trametre a EUMO
Editorial abans del 30 de setembre de 1992. El veredicte del jurat es fará
públic a la tardor de 1992, durant els actes d'inauguració oficial del curs
1992-1993 als Estudis Universitaris de Vic.

10. Els participants manifesten coneíxer i acceptar les bases del premio


