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Editorial

Vic, Juny de 1993

Miramarges
Butlletí deis Estudis Universitaris de Vic

En el curs acadernic 1993-94 els Estudis Universitaris de Vic oferiran una nova carrera: la llicencia-

tura de traducció i interpreració. Es tracta d'una carrera llarga de quatre cursos distribuits en un pri-

mer i en un segon cicle, amb un títol de sortida amb rang de llincenciat, i amb la possibilitat de ser

arnpliats amb estudis de tercer cicle, tant de postgrau com de doctorat. Aquesta carrera s'imparrirá

en la FACTI (Facultar de Traducció i Inrerpretació), adscrita a la Universirat de Barcelona, que sera

la primera de que disposaran els Estudis Universitaris de Vic. Amb aquest nou centre, els EUV arri-

baran allímit rnáxirn de set carreres adscrites que permet la legislació vigent. Per aquesta raó l'inici

de Traducció i Inrerpretació representa la fi d'una etapa de la historia de la recuperació dels estudis

universitaris a Osona i n'enceta una de nova, que haurá de culminar en la futura conversió dels EUV

en una universitat catalana amb seu a Vic.

Pero la implantació d'aquesta nova carrera no solament és important per l'impacte que té i per les ex-

pectatives que genera en el conjunt dels EUV, sinó que també ho és perque s'inscriu en un context

general d'ampliació i de readaptació de l'oferta universitaria de Catalunya. Aquest canvi s'ha mate-

rialitzat en la renovació dels plans d' esrudis de

totes les carreres i en la creació de noves espe-

cialitats i de noves titulacions amb que des de

les universitats es pretén donar resposta a les

diverses demandes culrurals i professionals

sorgides arran de les grans transformacions

que en els darrers temps ha sofert la societat

europea en general i la catalana en particular.

Entre els estudis reclamats a partir d'aquestes

noves demandes socials i professionals, se' n

destaca cada dia amb més nitidesa un ampli

ventall format pel que es podria anomenar els

sabers i les tecniques de la comunicació, entre

els quals els relacionats amb la traducció i la

interpretació són els que semblen encaixar més bé amb una demanda forca definida i urgent. Una

demanda que es nodreix i creix a partir de tendencies i fenórnens com el procés de construcció de la

Unió Europea; la previsió que en el futur s'incrernentaran els organismes, els forums i el moviment

de congressos internacionals; el perfeccionament progressiu de les tecnologies de la comunicació; i la

perspectiva raonable que l'actual procés de globalització planerária no ha pas de comportar forcosa-

ment la desaparició de llengües i culrures nacionals, sinó la seva intercomunicació com més va més

directa i intensa. Tot aixo plegat fa pensar que esdevindra més necessaria i més reclamada que mai,

tant en nombre com en qualitat de formació, la figura del mitjancer lingüístic, del traductor, de

l'i nrerpret, de l'experr que ens fa accessibles la veu i l'escriptura de l'altre. ~



La FACTI neix dones per respondre a una demanda impor-

tant de la societat, i té una funció clara dins e!s objectius

universitaris de formació professional i cultural. L'inici

proper de la seva activitat académica ha de ser motiu de sa-

tisfacció, pero també de reflexió, per al conjunt dels

Esrudis Universitaris de Vic. Motiu de satisfacció perque la

consecució d'aquesta facultat és e! darrer fruit -per ara- de

la labor de recuperació de l'ensenyament universitari a Vic,

Ja tenim traducció i interpretació

D'aquesta manera tan simple es feia pública al Campus d'a-

brilla notícia que tots esperavern : l'aprovació de! projecte

de Facultat de Traducció i Interpretació als Estudis

Universitaris de Vic.

Com a professora d'idiomes, voldria expressar la meya satis-

facció al coneixer la notícia i fer algunes reflexions sobre

l'art de la traducció.

És ben oporrú parlar de Traductologia en e! present quan

sembla que torna a haver-hi un apropament a les

Humanitats. Segons diu Saussure, la Traducrologia dóna

molta importancia a les persones ja que les llengües són im-

portants en funció d'aquestes.

Recordo e! primer dia de classe qua n e! professor Joan

Fontcuberta (UAB) va plantejar la pregunta següent: es pot

considerar la traducció un art o una ciencia? Per a alguns de

nosaltres, aixÍ a primera vista, semblava més un art que una

ciencia i per a d'altres era una ciencia abans que un art. Vam

reflexionar-hi durant una estona i vam arribar a la conclusió

que e! traductor necessita la ciencia per traduir un text ja

que aquesta li aporta uns coneixements lingüÍstics i especia-

litzars pero, d'altra banda, també necessita una sensibilitat

artística.

AixÍ dones, no hi havia una resposta única a la pregunta for-

mulada a classe. Aquest fet em va fer decantar clarament cap

a creure que la traducció era més un art que una ciencia. No

podia ser una ciencia perque no és exacta, perque no hi ha

cap mode! de traducció, perque hi ha poques teories sobre la

traducció (malgrat e!s intents per part deIs traductors de

trobar bases teoriques sobre les quals poder fonamentar e!

seu treball), i perque qualsevol text pot tenir milers de tra-

duccions. La traducció, dones, depen de l' art de! traductor,

on aquest hi juga un paper molt important. És clar que sern-

pre s'ha de tenir en compte e! text que es tradueix. Si es trae-

ta d'un text molt especialitzat, sobre informática, per exern-

la qual es va encetar fa més de quinze anys amb la fundació

de l'Escola de Mestres Balmes. Pero també motiu de refle-

xió, ja que és una bona ocasió perque e! col-Iectiu de perso-

nes implicades en e! projecte dels EUV repensem la nostra

tasca i enfortim e! nostre compromÍs amb e! rigor i amb la

qualitat, per tal d'avancar amb pas segur en e! procés de

transformació deIs EUV en una universitat catalana amb

seu a Vic.

pie, e! traductor no hi intervindra tant com si e! text és una

novel-la. Pero, en qualsevol cas, e! traductor és e! lloc de

contacte entre les dues llengües i és e!1e! que ha de llegir e!

text original, entendre'l, interpretar-lo i finalment expres-

sar-lo en una altra llengua. AixÍ dones, e! traductor es con-

verteix en un veritable creador que dóna vida a un nou mis-

satge que pretén ser un reflex fide! de l'anterior, pero amb

una personalitat i una capacitat comunicativa propies.

Podem dir, dones, que la traducció és un acte creatiu que re-

produeix un missatge per a una altra comunitat lingüística

que té uns coneixements culturals diferents, que viu la reali-

tat d'una manera diferent i que s'expressa d'una manera di-

ferent. Per tant, la traducció ha de tenir en compre sentí-

ments, experiencies i sensacions i són precisament aquests

factors e!s que possibiliren que la traducció sigui un acre co-

municatiu.

Segons George Steiner, quan ens comuniquem tradui'm, és

a dir, la comunicació humana és una traducció constant,

Prenem l'exernple d'una imatge visual molt freqüent: l'hora

de! nostre re!lotge digital que ens marca les 4:37. Quan algú

ens demana l'hora fem una traducció rápida i diem: dos

quarts i mig de cinc. Aquest és una acte de traducció encara

que nosaltres no en siguem conscients. Durant l'aprenen-

tatge d'una lIengua també sempre recorrem a la traducció,

encara que la traducció "mor a mot", és a dir, literal, no

sempre funciona, pero ens és una ajuda a l'hora d'aprendre

una nova llengua.

AixÍ dones, tots ens podem considerar una mica traductors

malgrat que no en siguem conscients. Pero de! que sí som

conscients és que la Facultar de Vic ja és una realitat.

Benvinguda!

Antonta Pujol
Professora de l'Escola d'ldiomes deis EUV
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Martha Tennent Entrevista

La Fundació Universitaria Balmes ha escollit la Doctora

Martha Tennent com a Degana de la nova Facultat de

Traducció i Interpreració (FACTI) deis Estudis Uni-

versiraris de Vic. Nascuda a Carolina del Sud, Llicencada

en Filologia Francesa i Doctora en Filologia Anglesa,

Martha Tennent ja s'ha incorporat a la feina per tal de po-

sar en marxa les activitats de la nova Facultar que co-

meneara aquest setembre.

És difícil engegar una nova facultat?

fem amb la il-lusió i amb la creenca que ho farem el millor

possible.

Quina importancia creu que tindrá la Facultat de Traducció

i Interpretació en el conjunt dels Estudis?

La Facultat de Traducció i Interpretació és la primera facul-

tar a Vic i la serena carrera que s'ofereix dins del conjunt deis

Estudis Universitaris. Amb aquesta facultat es finalirza una

etapa d'arnpliació d'esrudis, i haurem

arribat al lírnit de carreres admeses per

la legislació. Aixó vol dir que, en quedar

consolidades les característiques ac-

tuals, a partir d'ara hauríem de fomen-

tar encara més el concepte i l'esperit

d'universirat unida.

El nostre desig és de crear una universi-

tat catalana i recuperar d'alguna forma

les velles tradicions universitaries de la

ciutat de Vic. Pero de cap manera aixo

no vol dir aíllar-nos ni ranear-nos en el passat. Precisament

pel fet de ser la Facultar de "Traducció i Inrerpretació", les

"Les nostres mires

seran obertes

cap a I'exterior,

cap a l'Europa del

segle XXI".

Sempre és difícil engegar una nova fa-

cuitar. Són moltes coses noves que

s'han de fer al mateix temps: crear iris-

tal-lacions i espais, posar en funcio-

nament els nous plans d'estudi, am-

pliar l' oferta de biblioteca, crear els

mitjans tecnics necessaris per a la nova

carrera, i el més important: aconseguir

la contractació d'un professorat quali-

ficat i posar en marxa l'organització académica. És una

tasca difícil, sí, i un repte per a nosaltres pero també ho
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nostres mires seran obertes cap a l'exterior, cap a I'Europa del

segle XXI. Voldríem que els nostres serveis lingüístics i les

nostres generacions de traductors i interprets servissin de

mirjancers entre la cultura catalana i la diversitat cultural i

lingüística d'Europa.

Falten traductors i inteprets en la nostra societat?

Amb la nova configuració d'Europa fan falta ara i faran

falta durant molt de temps, més traductors i interprets i

més gent especialista en llengües estrangeres en general.

Falta gent especialitzada per a les relacions intercornunita-

ries, pero també cada vegada més en relació amb el món de

les tecnologies de la comunicació.

Quines són les sortides, aquí a Catalunya, per als

Traductors i Inteprets?

Hi ha les sortides logiques de traductor i interprer en la

Catalunya moderna, com ara centres de turisme, congres-

sos i conferencies internacionals i tarnbé, relacionat amb

aixó, hi ha possibilirats en el camp de relacions públiques.

Existeix una creixent demanda de traductors i inrerprets

dins l'árnbit d'ernpreses amb relacions internacionals. Un

llicenciat en Traducció i Interpretació pot treballar en edi-

torials com a redactor o corrector de textos, en feines rela-

cionades amb el periodisme, com a professor d'idiomes.

Hi ha possibilirats de treball relacionades amb el cinema i

la televisió, en traducció i en subtitulació. Hi ha possibili-

tats en la industria, l'administració i la gestió d'empresa.

En un món cada vegada més perit és indiscutible que hi

haura un augment progressiu de treball i de diversificació

del treball per al traductor i l'interprer.

Creu que és una carrera amb futur?

Cree que amb la pregunta anterior ja ha quedat ciar que

sens dubte és una carrera amb futuro La nova Europa ne-

cessitara el traductor i l'interprer per ajudar a integrar la

varietat de cultures i fer-les més accessibles per a nosaltres.

La formació com a traductor o inrerpret és una formació

com a persona de preparació humanística. La nostra llen-

gua és el nostre medi; la llengua articula el món i com a

persones ens comuniquem a través del llenguatge en ex-

pressar-nos. Abans la comunicació anava dirigida al nucli

de persones amb qui es convivia dins d'una cornun irar re-

duída, pero amb la globalització dels nos tres referents s'ha

creat la necessitat de comunicació intercultural, la qual

cosa vol dir tarnbé comunicació interlingüística.

Quins són els requisits necessaris que creu que ha de tenir

l' estudiant que vulgui venir a estudiar a la FACTI de Vic?

Jo cree que principalment l'estudiant ha de tenir una base

molt sólida en la seva llengua materna. Aixó vol dir expres-

sar-se amb correcció gramatical, sintactica, estilística; tarn-

bé hauria de tenir un vocabulari amplio Una bona part dels

problemes de traducció es relacionen amb problemes d'es-

criure bé. Mai no podrá traduir bé una persona que no do-

mina la propia llengua. A més a més, l'estudiant hauria de

tenir una bona base en, almenys, una llengua estrangera.

Com pensa enfocar la direcció de la Facultar? Quins són

els criteris que han de guiar el camí de la nova Facultat?

L'objectiu de la Facultat és formar traductors i interprets

competents, amb un nivell elevat que els perrneri competir

en el mercat de trebal!. Pensem que aixo es pot aconseguir

formant una facultar equiparada amb altres centres sirni-

lars d'Espanya i d'Europa. Per tant, la nostra tasca i rnaxi-

ma precupació és poder garantir una bona preparació.

Volem crear una comunitat que aculli els estudiants, al

mateix temps que els forma, ajudant-los a desenvolupar

les seves capacitats i canalitzant les seves inclinacions per-

sonals vers el món professiona!. Volem potenciar, a través

de programes d'intercanvi, estades a l'estranger que per-

metin perfeccionar la llengua estrangera escollida. El do-

mini d'una altra llengua enriqueix la cultura d'un mateix i

augmenta la comprensió d'alrres cultures. Per tant, la

Facultat té la responsabilitat de formar persones en el sen-

rir més arnple i de fomentar el talent creador dels seus es-

tudiants.

Creu que la FACTI tindrá prestigi?

Evidentrnent esperem i creiem que la Facultat tindra pres-

tigi. Aixo es pot aconseguir en la mesura que se sap que la

Facultar funciona bé i que esta proporcionant als estu-

diants un ensenyament de qualitat. El veritable presrigi

vindrá quan la primera generació de traductors i inrerprets

es col-Ioqui en el mercat de treball i demostri que són uns

bons professionals.

Merce Rocafiguera
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L'estat del benestar
transformacions i canvis

Cinc conferencies, cinc ideologies, cinc punts de vista de

destacad es personalitats de! món políric per a debatre una

qüestió clau de! pensament de finals de segle: la intervenció

de la cosa pública en la lluita per la consecució de! benestar

de la societat. Idea central de rota concepció de l'existencia

en comunitat, e! debat al qual hem assistit exposava e! rete-

rent que, des de l'exaltació fins a la negació, ha nodrit la teo-

ria de tot e! ventall d'opcions políriques de! nosrre temps, de!

comunisme més ortodox alliberalisme més intransigent. 1,

malgrat tot, l' accent en e! matís que han sabut donar als seus

plantejaments tots e!s conferenciants, ultra la percepció lúci-

da de la realirat que lIurs tasques com a gestors i governants

els confereixen, han reve!at que ni tan sois els arbitris apa-

rentrnent més allunyats són irreconciliables. Ni des de la seva

preferencia més liberal e! senyor Dornenec Romera renun-

ciava al principi de la progressivitat impositiva, fonamental

en I'objectiu de millorar la redistribució de la renda, ni des

de la seva alternativa més parridariarnent intervencionista e!

senyor Antoni Farrés deixava d'alerrar deis perills de l'excesi-

va burocratització de les administracions públiques. Tots

cinc, e!s suara esmentats més e!s senyors Pasqual Maragall,

Antoni Duran i Mique! Roca, han volgut manifestar e! sentit

que donaven al terme debatut, e! "We!fare State", i a la crisi

que se I'hi ha imputar des de la recessió económica de la de-

cada deis 70, de nou d' acrualitat arrel deis canvis polírics, so-

cials i fins i tot dernografics tan perceptibles en e!s nos tres

temps.

Que vol dir que l'Estat de! Benestar esta en crisi? Que e! po-

der públic ha c:e renunciar a erigir-se en e! principal valedor i

Exposició

proveidor d'unes condicions de vida dignes per a tots els seus

súbdits? Que e! col-Iapse de l'economia soviética s'ha d'in-

terpretar com la victoria de! sistema de creixement capitalis-

ta, i rebutjar en conseqüencia tota forma de dirigisme amb

farum de socialisme? Que l'Estat ha anat massa enlla en la se-

va participació en la vida económica? que la mala gestió de

l'erari públic fa impossible e! manteniment de les presta-

cions socials? Que les variacions en les característiques de-

rnográfiques -reducció de la naralitat, prolongació de l'es-

peran<;:a de vida- han alterar I'equilibri entre població

activa i passiva fins a lírnits insostenibles per al manteniment

de! benestar en tots e!s períodes de l'exisrencia humana?

Maragall ho puntualitzava així: no és que les respostes que

l' administració ha donat tradicionalment al ciutada ja no si-

guin satisfactóries, sinó que la societat té plantejars ara nous

interrogants i noves necessitats: la degradació de! medi am-

bient, e! desequilibri territorial existent entre arees metro-

politanes i comarques interiors, e!s problemes derivats deis

fluxos migratoris, la necessitat de repartir equitativarnent

un bé escás com esta esdevenint e! treball, són les noves

qüestions que condicionen e! benestar de la hurnanitat i que

cal resoldre; no és pas, doncs, e! moment de canviar d'ideo-

logies, sinó de saber capir els nous interrogants. És en

aquest sentir que Maragall advoca per una certa aproxima-

ció al liberalisme, entesa no pas com l'apologia de! lIiure

mercat sinó com I'apropament de l'adrninistració al ciu-

rada, bo i corregint e! distanciament que e! creixement de!

sector públic ha originar. 1 aquesta és la direcció per on ca-

mina Europa, en la mesura que comen<;:a a reconeixer e!

protagonisme deis poders regionals i locals, i també és

aquesta la tendencia deis nous aires que es respiren en l'ad-

ministració deis Estars Units des que Clinton va guanyar les

e!eccions. Maragall parla, dones, de! principi de proxirnitat

allá on d' altres empren e! mot "subsidiariat", com a norma

que ha de presidir la filosofia de l'acció política i la gesrió

pública.

Si en e!s orígens (e! New Deal de Rooswelt, la socialde-

mocracia anglesa adoctrinada per Keynes i Beveridge)

l'Estat de! Benesrar tenia com a finalitat prioritaria l' aug-

ment de la capacitar de consum deis ciutadans, en particular

d'aquells més desvalguts per lIur edat o condició, és mani-

fest que aquest no és ara l' objectiu essencial; l' accessibilitat

a Dornenec Romera, que pren e! relleu com a ponent de! ci-
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cle. Ara, si les fires a assolir són tantes i tan diverses, ¿qui pot

prioritzar-Ies sense que la imposició deis seus criteris esde-

vingui un desporisrne dubtosament il-lustrat, essent així

que I'escala de valors de cada individu és diferent? El benes-

tar deis ciutadans és, óbviarnenr, l' aspiració de tot gover-

nant, pero aixó no vol dir en absolut que la massiva presen-

cia del poder públic sigui el millor camí per a assolir-lo. És

més: la pretensió de plaure al ciutada, rerefons de la doctrina

socialdemócrata, pot facilment pervertir el governant inci-

tanr-lo a administrar els recursos bo i anant a la caca del vot.

1si aixo ja és greu, més p,erniciós resulta la cultura del subsidi

que pot instal-lar-se entre la població, com va passar a

Venecuela arrel de la nacionalització de l'explotació de pe-

troli, exemple brillantment il-lustrat per les anecdotes viscu-

des allá pel senyor Romera. A Europa Occidental, el desen-

volupament de l'Estat del Benestar s'ha basat en tres

principis, tors ells perfectament discutibles a judici de l'eu-

rodiputat: la convicció que el ciutada no és capa~ d'adrninis-

trar-se ell mateix els recursos, el suposit que l'administració

pública pot ser tan eficienr com la privada, i la certesa que

l'economia d'escala és necessáriament més rendible. En la

mesura que es demostri la irrealitat d'aquesrs principis, el

plantejament tradicional de l'Estat del Benestar queda en

entredit. És legítim i just que l'Estat garanteixi el cobriment

de les primeres necessitats de tothom, pero totes les que no

siguin basiques, cal que cada u se les guanyi amb el seu esforc

i a partir de la seva motivació, absolutament indispensable

per al creixement econornic d'un país. A la cultura 9~¡subsi-

di, els liberals hi contraposen la suor del front -suor bíblica-

per a guanyar-se el pa. En aquests termes, l'Estat s'ha de li-

mitar a fixar les regles de joc i ha de limitar de forma precisa

les jugades que es reserva per a el!. D'aixo, el senyor Anroni

Farrés en sap un niu: l'Ajuntament de Sabadell ha actuat en

diverses ocasions en el mercat immobiliari i informátic amb

autentics crireris d'empresa privada, amb tant d'encert que

ha generat importants beneficis =revertits en l'equiparnenr

urbá de la ciutat-, sense caure en la temptació de les requalifi-

cacions urbanístiques deis terrenys. Ara bé, no es tracta de

glorificar el mercat com si fos l'Arlántida de tot sistema

econornic, ni, amb la coartada del pragmatisme electoral,

caure en la desideologització política: les conquestes socials

degudes a l'establiment a tots els países occidentals de l'Esrar

del Benesrar són absolutament irrenunciables, i fixem-nos

que en tot cas són qüestionats des de paises on el benestar ha

guanyat rnajoritariament la partida a la miseria, la qual cosa ja

és, per si mateixa, reveladora. El repte d' avui és justament el

d'eliminar la miseria d'aquelles capes socials marginals -o no

tan marginals- on encara hi és instal-lada. Per avancar en

aquesta direcció, Farrés veu urgentíssim racionalitzar l'admi-

nistració, actualment sobreposada en nombrosos estrats que

la fan inoperant (ajuntaments, consells comarcals, di puta-

cions provincials, autonomies, administració central). En el

cas de Catalunya, el fet s'agreuja per l'absoluta irracionalitat

de la distribució territorial; Catalunya és un país macrocefa-

lic; el cap, més que enorme, és diforme, i a Barcelona es patei-

xen tots els efectes col-lapsadors de la gentada amuntegada;

més enllá de la B30 cornenca un altre país molt menys poblat

i més mal ates. Em prenc la llibertat de recordar que les consi-

deracions que Farrés fa sobre aquesta qüestió, ja les va plante-

jar Gaziel setanta anys enrere, en una conferencia feta a

l'Ateneu de Girona, el vint-i-sis d'octubre de 1923, i recollida

en elllibre Un estudiant a París, de la Biblioteca Selecta. No

sembla pas que els successius avatars polírics que ha viscut el

país hagin corregit aquest biaix de la geografia humana!

Un deis problemes complicats de resoldre de la seguretat so-

cial pública, que és l' expressió més clara de l'Estat del

Benestar actual, com explica el senyor Duran i Lleida, és la

manca de correspondencia entre cotitzacions i pensions; a la

practica no es produeix la capitalització de la contribució, si-

nó que es segueix la dinámica que les cotitzacions subvencio-

nen les prestacions; amb l' actual evolució de la pirámide de-

mografica -romboide, a hores d'ara- el sistema públic

esdevindrá, com més va, menys solvent; per aixo la democra-

cia cristiana clama per un retorn als valors tradicionals -es tal-

vi, ausreritat, família, solidarirat- com la millor garantia da-

vant un Estat del Benestar inevitablament en crisi.

Tanmateix, i per sobre de postures ideologiques més decan-

tades cap a una banda o cap a l'altra, hi ha un fet innegable;

l'Estat del Benestar no és un concepte independent del crei-

xement econornic; sense aquest, l'altre esdevé una quimera.
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Si el país creix, l'economia es reactiva, es creen llocs de treball

i deixen de tancar-se empreses. Llavors, la redistribució de la

renda i l'atenció als que tenen més dificultats per a incorpo-

rar-se al carro del progrés sera plausible; altrament, tant si el

govern és d'esquerres com de dretes, l'Estat del Benestar fra-

cassará. D'acord amb aquesta idea, el senyor Miquel Roca ex-

posa els seus arguments per a retocar la política governamen-

tal, posant tot l'ernfasi en la millora de la fiscalitat: és

inconcebible que el tractament fiscal deis patrimonis produc-

tius i els patrimonis ociosos sigui el mateix; és lamentable que

la voracitat fiscal no tingui escrúpuls ni davant les activirats

de les fundacions benefiques: fundacions que justament alli-

beren l'administració de l'obligació d'invertir recursos per als

col-lectius amb dificultats, beneficiaris de la meritoria empre-

sa d'algunes lloables institucions privades; política fiscal,

dones, que en el seu afany recaptatori dificulta la tasca al qui

la fa de bona voluntat, qua n de fet correspondria a l'adminis-

tració. Ni les bosses de plastic que contenen la sang deis do-

nants no estan exemptes d'IVA! 1 és absolutament de doldre

L'empresa catalana davant el
mercat únic

"Coneixer i estudiar l'entorn d'una empresa, les seves di-

mensions i factors és una tasca básica i imprescindible en la

formulació d'esrrategies. De la seva relació amb l'entorn

depen que l'empresa sobrevisqui i creixi. Així, perque una

empresa sigui eficac, necessita adaptar-se al seu eritorn".

Certament, l' adaptació constant a l' entorn és, per a qualse-

vol empresa, una de les tasques més significatives en la me-

sura que en depen el seu futur. L'ernpresa catalana no és

aliena a aquest fer, ans al coritrari, des de l'arribada de la

democracia a la nostra societar, l'adaptació ha estat una de

les principals qüestions que ha requerit més atenció deis

nostres empresaris i directius en els darrers anys.

La incorporació al Mercat únic haurá estar, a fi de comptes,

el fil conductor deis canvis més significatius de l'entorn ge-

neral de l'ernpresa catalana. Pero, que significa per a l'ern-

presa catalana la incorporació de la riostra economia al tan

anomenat Mercat únic? Sense voler entrar en grans preci-

sions, cal dir que básicament suposa l' ampliació deis mer-

cats als quals es pot dirigir la nostra empresa industrial i de

serveis, cornpetint-hi lliurement i sense cap tipus de trava

proteccionista. Per tant, a partir d'ara, per a una empresa

vigatana és tan o més fácil vendre a Perpinya que no pas a

que l'administració negui tot ripus d'ajuda familiar, fet inso-

lit a Europa. Defensant la importancia de la família, no es

pretén reivindicar valors carrinclons ni retornar a escenes

propies d'un regirn que més val oblidar; pero sí de fer constar

l'elevat cost, no solament etic, sinó també social, de la manca

de solidaritat familiar. Sense anar més lluny, qui ha de tenir

cura deis avis? Malament rai si ens en desentenem: al ritrne

dernográfic que evolucionem, aviat hi hauria més llars d'avis

que escoles i universitats.

1, posats a reivindicar valors, reivindiquem també el de l'opti-

misme, reproduint l'acudit amb que Miquel Roca tancava el

clicle. Un pare té dos fills, un pessimista i l' altre optimista. Al

primer li regala un rellotge d'or, El noi s'entristeix perque té

por de perdre'] o que se li espatlli. Al segon li regala caca de

cavall; reacció del fill: «Viscal els reis rn'han portat un cavall!

encara no l'he vist, pero la merda és al mig del menjador!»

Enric Casulleras
Professor d' Economia deis EUV

Exposició

Pontevedra. Així, per a moltes empreses catalanes que s'ha-

vien desdit de la possibilitat de vendre els seus productes

més enlla del nostre propi mercat tenen, a partir d'aquest

moment, I'oportunitar de fer-ho amb la mateixa facilitar

amb que ho havien realitzat fins ara en el territori estatal,

sense necessitat de superar trarnits llargs i burocratics que

suposaven, per a les empreses de més reduides dimensions,

uns costos significativament elevats ates el seu potencial ve-

nedor.

Malgrat tor, la tradicional reduida dimensió i baix nivell de

desenvolupament del mercat intern, i el seu elevat protec-

cionisme, ja fos via propiarnent aranzelaria o bé via corn-

pensació de gravamens interns en frontera que significaven

una segona barrera aranzelaria, ha provocat l'absencia d'un

clima de cornpetitivitat que, alhora, ha provocat una man-

ca d'eficiencia del nostre sector industrial, observada en la

presencia d'empreses poc dimensionades i poc innovadores

tecnologicarnent. Certament, la constant orientació de

l'empresa catalana cap a un mercat intern de reduides di-

mensions ha provocat una situació que fa difícill' aprofita-

ment de les noves oportunirars que s'esran oferint amb la

incorporació al Mercat únic de l'economia catalana, en la
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mesura que la dimensió de l'empresa industrial catalana

s'ajustava, fins a l'inici del procés liberalitzador, a les di-

mensions del mercat en el qual competia. D'altra banda,

cal recordar que l'ampliació del mercat amb la incorpora-

ció al Mercat únic ha estat en doble sentit. Així, al mate ix

temps que el procés d'integració ha suposat per a l'empresa

catalana la possibilitat de competir en un mercat molt més

ampli, per a les empreses existents a la resta de paisos co-

muniraris tarnbé s'ha ampliat el mercat comunitari amb la

incorporació d'Espanya a la CEE, un mercat que, d'altra

banda, fins aleshores i malgrat la seva proximitat geografi-

ea, havia estat de difícil accés per les elevades mesures pro-

teccionistes dictades des del govern central i ja esmentades

abans. La diferencia és, pero, significativa: mentre que per

a l'empresa catalana el canvi suposava passar d'un mercat

amb una població total d'uns 35 milions de persones a un

d' uns 360 milions -increment del 1000%-, per a les empre-

ses deis paisos ja incorporats a la CEE, la integració de l'e-

conomia espanyola suposava augmentar en un aproxima-

dament 10% els potencials compradors. Com hom pot

endevinar, l'impacte per a unes i al tres empreses dista molt

de ser indiferent.

Tot aquest procés no ha fet més que generalitzar, potser a

vegades a velocitats superiors a les estrictament aconsella-

bles, la globalització de l'empresa catalana, entrant en un

procés en el qual els parsos ja comunitaris estaven imrner-

sos en els darrers vint anys, Pero, que entenern per globalit-

zació? Globalització seria el procés pel qual la producció,

distribució i comercialització d'un bé o servei per part d'un

grup empresarial es realitza de forma integrada per sobre de

les fronteres nacionals. Per tant, vol dir competir més enllá

deis mercats nacionals, i amb una mateixa estrategia comu-

na. Els factors que han afavorit aquest procés de globalitza-

ció, ja no sois a nivell de Catalunya sinó a nivell internacio-

nal, són diversos i confluents. Básicament, hauríem

d'apel-Iar al procés d'homogene'ització deis mercats a nivell

de gustos -donada una igualació deis nivells de rendes en-

tre els diferents parsos cornunitaris-, la caiguda de les barre-

res comercials entre países -per la signatura d' acords de

lliure cornpetencia-, l'abaratiment deis costos de transport

i el desenvolupament de les comunicacions, l'acceleració

deis cicles de vida deis productes que obliguen a ampliar la

zona de comercialització per compensar els costos d'irrves-

tigació i creació del producte, i finalment, per que no, l'ob-

tenció d' economies d' escala més significatives pel fet de re-

alitzar elevades produccions.

El procés de globalització es pot entendre des de dues vies

possibles: Una primera, seria a través de l'increment de la

propensió a l'exportació, mentre que una segona, de major

implicació i risc, seria a través de la inversió estrangera en

tercers paísos. Tant l'una com l'altra són, per al cas de l'eco-

nomia catalana, significativament més baixes a les habituals

en paisos del nostre entorn comunitario Així, mentre la pro-

pensió a l'exportació a Catalunya no superava, l'any 1990,

el 20% del PIB, en paises com Alemanya i Franca aquest

percentatge es situava en el 32, 1% i 23,7% respectivament.

Certament, la negació de moltes empreses a reconeixer com

a sortida per als seus productes mercats foranis ha d' anar de-

sapareixent, i cal induir en els directius de les empreses cata-

lanes la idea que «Europa también existe»,

Respecte a la segona fase de globalització, és a dir, la fase

d'inversió directa a l'estranger, tot és encara més cru. Si

hom compara el volum d'inversió directa a l'estranger rea-

litzada pels diferents paises de la comunitat europea, en

destaca la reduída propensió de l'economia espanyola que

té uns nivells similars a la italiana. Tot sembla indicar que

aquesta segona fase esta rnolt lluny de ser significativa en la

nostra economia. Possiblement, la inexistencia d'ernpreses

amb un caire internacional i la producció més aviat centra-

da en productes de baix valor afegit fan difícil augurar un

creixement significatiu d'aquesta política dins del nostre

cnrorn empresarial.

Els resultats que l'economia catalana pot obtenir d'aquest

procés de globalització estan básicarnenr relacionats amb el

grau de cornpetirivitat de la nostra empresa. Cornpe-

ritivitat és, sens dubte, la qüestió clau per al futur del nos-

tre sector industrial. Pero, que s' enten per cornperitivitat?

Per simplificar-he, direm que és la capacitat de vendre a

l'exterior, Aquesta capacitar va, en termes generals, en fun-

ció de l'evolució de certs pararnetres de caire econornic que

tot seguit tractarem, i en termes particulars, de la capacitar

i saber fer deis directius de les empreses. Centrant-nos en el

terreny general, hi ha basicament quatre factors que han

influrt, al meu entendre, en el grau de cornpetitivitat de la

indústria del nostre país, Aquests quatre factors serien l'e-

volució deis costos de producció -intrínsecament relacio-

nada amb les taxes d'inflació de l'economia-, l'evolució del

ripus de canvi de la moneda del país, els factors de caire fis-

cal i, finalrnent, els costos financers suportats per les ern-'

preses.

Que ha passat, dones, amb els costos de producció, o més

concretament amb aquella part intrínsecament relacionada
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amb e! factor treball? Malgrat que e! cálcul és una tasca que

moltes vegades incorpora diferencies significatives en [un-

ció deis criteris se!eccionats, sembla que e!s costos laborals

unitaris han crescut a Catalunya, en e!s 4 primers anys

d'incorporació a la CEE, entorn d'un 14% per sobre de!

creixement mitja donat a la resta de paises de la comunitat.

Aquest fet donaria !loc a una certa perdua de cornpetitivi-

tat de la nostra empresa. Malgrat tot, e! nive!l de costos la-

borals unitaris es mantindria per sota de la mitjana europea

i, per tant, la nostra indústria disposa, per aquest costat,

d'un punt fort des de! punt de vista competitiu.

En segon !loc, pel que fa a I'evolució de! tipus de canvi de la

pesseta cal assenyalar que, en e!s cinc primers anys d'inre-

gració a la cornunirat, la pesseta s'ha apreciat respecte de

totes les monedes europees. Si bé qua n parlem de cornpeti-

tivitat caldria excloure e!s efectos en e!s canvis de la paritat

de la moneda, aquí es fa imprescindible fer referencia a

aquest fet en la mesura que I'apreciació soferta, evident-

ment excessiva, ha restat bona part de! grau de cornpetitivi-

tat de la nostra indústria.

Any Dolar EUA Franc Francés Marc Alemany Lira Italiana

1986 140,01 20,22 64,61 9,41

1991 104,10 18,42 62,64 8,38

En tercer l!oc, voldria fer referencia als aspectes fiscals. En e!

món empresarial es concentren, básicamenr per la seva im-

portancia, dos tipus de carregues fiscal s diferenciades, d'una

banda les quotes de cotització a la Seguretat Social, i de l'al-

tra l'Irnposr de Societats. A nivel! de pressió fiscal total, l'ern-

presa catalana estaria en una situació intermedia respecte a

les empreses de la resta de la CEE. La diferencia significativa

seria en e! nivel! de distribució en que incideixen aquestes

dues carregues fiscals independentrnent de la nostra empre-

sa. Així, les cárregues socials són, per a I'empresa catalana,

significativament més e!evades, i en contraposició, la carrega

basada en I'impost de societats compensaria amb un menor

pes relatiu e! total de la carrega irnpositiva empresarial. La

diferencia no és gratu'ita, en la mesura que, si bé a nivel! ge-

neral e! total de tributació es situaria en un nivell correcte,

aque!les empreses intensives en má d'obra es veuen aparta-

des de! nivel! mitja de tributació pel fet d'utilitzar en major

proporció e! factor treball. Aquest fet contrasta amb la situa-

ció d'e!evades taxes datur que pateix e! nostre país. D'altra

banda, les cotitzacions a la Seguretat Social són una carrega

fiscal no deduible, segons e!s acords de! GATT, per a aquel!s

productes desrinats a!' exportació, a diferencia d' altres carre-

ges impossitives com ara l'IVA, neutrals des d'un punt de

vista exportador en la mesura que la part de carrega impositi-

va que acompanya e! producte és retornada per Hisenda

quan e! producte surt més enlla de les propies fronteres cap a

mercats estrangers.

Concepte 1982 1990

Sous i salaris 36,3 32,4

Cotitzacions socials 14,1 13,2

Total remuneracló assalarlats 50,4 45,6

En quart lloc, i per finalitzar, no voldria oblidar-rne de! crit

unánime deis empresaris catalans a I'hora de fer públiques

les seves queixes. Em refereixo als elevars tipus d'inreres exis-

tents al nostre país. Cerrarnent, comparant e!s tipus d'interés

de! nostre país respecte deis altres paisos de l'OCDE, en des-

taca un diferencial significatiu. En un principi, la necessitat

creixent de financament produída des de! govern central i al-

hora, recentment, la necessitat de manten ir la paritat de la

pesseta dins de les bandes de fluctuació de! S.M.E. han estat

raons esgrimides per al manteniment d'aquesrs tipus d'in-

teres. Frurt d'aquesta situació, I'empresa catalana endarre-

reix d'una forma continuada i peril!osa la substitució de les

seves inversions en capital a I'espera d'epoques en que aquest

financament sigui de més fácil accés. Per rant, s'esta derno-

rant un procés d'innovació necessari en la majoria de sectors,

que afecta, i de forma molt directa, les possibilitats futures

de cornpetitivitat de la nostra indústria.
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Malgrat tot, no totes les penes són alienes. Així, es consi-

dera que en un elevar tant per cent de les fa!lides empresa-

rials, la raó básica esdevé la imcornperencia deis directius

responsables de la gestió de I'empresa. Certament l'entorn
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ha canviat, i molt. Fins i tot, en molts de casos factors total-

ment aliens a la gestió diaria empresarial han provocat en

diferents empreses situacions compromeses i difícils. Pero

continuen existint sectors i empreses en que I'adequació a

les noves circunstancies, des d' un punt de vista de gestió

empresarial i estratégica, s'esta demorant sense explicació

possible. Aquest endarreriment no fara més que endurir e!

procés de canvi necessari a molts nivells. Nous meto des de

gestió estan proliferant en les empreses més avantguardistes,

creant la seva aplicació per si mateixa, avantatges competí-

tius significatius. El canvi en la cultura corporativa de les

empreses, moltes vegades impulsats per merodes de gestió

importats i aplicars en empreses de capital estranger, és

tantmateix encara un comportament d'excepció si es consi-

dera e! teixit industrial en e! seu conjunto

El lIibre: Un objecte seductor

Plantejar la idea de!llibre com un objecte seductor fa en ten-

dre de seguida que es refereix al contingut de les seves pla-

nes, al' atracció més o menys intensa que desperta en e! lec-

tor e! pensament desglossat alllarg d'una obra. 1 aquesta, de

fet, és la seducció més volguda, viscuda pagina rere pagina.

Pero no I'única. M'explicaré: és innegable que un llibre és o

representa e! que conté; és a dir, que parlem de llibre com

podríem parlar de narració, d'assaig o de poema, entre d'al-

tres, segons la classificació tipologica de! contingur, i en

diem llibre atenent básicarnenr e! format material conven-

cional deis textos. Aquest embolcall típic i conegut de les

pagines escrites ha de ser per forca un aspecte superflu, en-

tenent que l'essencia de!llibre és una altra, i podria ser fet

de qualsevol material i de múltiples formes, pero la tradició

ha anat mode!ant amb més o menys canvis i rigorositat una

única presentació de I'obra escrita: e! que comunament co-

neixem com a llibre. No vull obviar coneixer altres i distin-

tes formes de presentació, per exemple e!s actuals formats

de premsa o de publicacions periodiques: amb tot i aixo,

voldria aturar-me en e! format própiarnent de llibre per ex-

cel-lencia i poder fer una reflexió sobre e!llibre com a cosa

material, la capsa que conté pensaments cabdellats formant

un tot organic i coherent; perque, a part de les justificacions

inherents que traspuen e!s textos sobre la seva propia valide-

sa, també existeix una certa veneració cap a aquest objecte

purament en la seva forma externa.

¿Heu olorat mai les pagines de!llibre acabat d'arribar d'irn-

En definitiva, l'entorn cornperitiu de l'empresa catalana, tot i

que avui és, amb e! mercat únic acabat d'estrenar, millor que

e! de pocs anys abans, dista encara molt de! que hauria de ser.

La política econo mica i la política industrial no han estat les

més adequades, i s'hi ha de produir la liberalització d'alguns

mercats com ara e! de! treball, que manten en rigideses irnpor-

tants, i que l'únic que aconsegueixen es demorar en e! temps i

a un e!evat cost e! que, amb tota seguretat, esdevindra un pro-

cés inevitable. Caldra per tant, una certa agilitat per a la in-

troducció de mecanismes que permetin adaptar la situació

interior a les exigencies d'una cornpetitivitat en mercats cada

cop més globalitzats.

Ramon Roig i Solé
Professor d'Economia, Economia de I'empresa

i Organització i administració d'empreses deis EUV

Exposició

premta? Fan una mena d'olor indefinible que t'ornple e!s

nanus 1 et convida a apartar-te' n i alhora a tornar-t'hi a

acostar. O ... ¿heu sentit la barreja de xiuxiueig i trencadissa

que fan en desenganxar-se les pagines noves si les fas anar

endavant i endarrere? ¿Heu notat, potser, e! tacte fred de la

tapa dura que recobreix e! volum per estrenar? No em sabreu

pas negar e! goig d'una obra impresa en una bona publicació:

les cobertes rígides, protegides per la sobrecoberta; e!s fulls

blancs, amb la tinta negra i polida de les lletres i e! gruix ade-

quat de paper perque no s'endevinin massa les línies de l'al-

tra cara, ben cosits per evitar perdre'ls en la lectura i lligats

convenientment amb les guardes a la tapa. De dins, forca es-

pais blancs als quatre marges de pagina i e!s necessaris enmig

de! text fan una sensació de netedat i claror que dóna descans

als ulls lectors; una cinta cosida al capcal de! 110m i de tacte

plaent que acompanya la plana travessant-la de dalt a baix

ens sabrá ajudar a seguir la lectura dun dia per l' altre. Al cos-

tat d'aixo, tenim veritables obres d'art en enquadernació: co-

bertes emmarcades amb fils d'or i amb imatges curosament

dibuixades i interiors que juguen amb text i gravat arrodo-

nits amb sanefes al sobre i al sota de les pagines.

Esmento solament alguns aspectes mínims i esparsos que,

ben conjugats, amoroseixen, no en dubteu, e! plaer propi de

la lectura. És evident l'ajur, potser inconscient, que ens pro-

porciona la imatge global de!llibre si I'edició és prcu acura-

da a I'hora d'encetar i durant e! recorregut d'una lectura. De

tant en tant, hauríem de saber entretenir-nos a buscar, per
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exernple, les estrategies de compaginació interna deis textos

i coneixeríem com s'ho maneguen e!s editors per ajudar-nos

a fer una llegida amable, com és ara: distribució de blanques

adequadament abans i després de! cos textual i entre capí-

tols, refús sistematic de línies paral-leles que continguin

mots identics, de finals de línia d'una sola síl-laba, de finals

de pagina amb una única línia sangrada o cornencaments de

pagina amb una línia final de paragraf, entre d'altres. En

conjunt, aixo són ajustaments que, imperceptibles al lector

corrent, tendeixen a agilitar d'amagat e! procés lector i mar-

quen en cena manera l'estructura interna de l'obra.

No són pas pocs e!s amants de! llibre que, oblidant-se de!

contingut, adquireixen l'objecre per les seves qualitats orna-

mentals. Alrres, lectors viciats als textos, tampoc no s'esca-

pen de les de!ícies d'una edició especialment cuidada.

Tenim un exernple proxim d'aquests darrers en la figura de!

senyor Josep Mique! i Macaya, pare de la profusa biblioteca

«Miquel i Macaya» deis EUV. «El gust pe!llibre en re!liga-

dura és nar en e!s últims anys. Abans sois em tenia interés e!

co ntingut», afirma aquest afamat lector en la seva Historia

d'una biblioteca (Vic: EUMO, 1988). 1 afegeix: «Allo que

poc em deia, assoleix un caire diferent .... Elllibre d'edició de

biblióíil, la numerada, si jo no hagués estat un esrudiós i de

rnolta lectura, no em plauria.» Finalment, conclou: «¿No pot

ésser que amb e! temps e! bon gust creix, tot ho espiritualirza i

e!llibre de luxe té un no sé que no constatador en e! corrent?

... Ara ja m'hi he afeccionat; i una passió com aquesta és difí-

cil que rninvi.» Una passió cap alllibre de luxe. 1 sabem que

les passions duen traidoria si són excessives. Seguint e! mateix

fil, seria bo de tornar a referir-me als que desitgen e! llibre

únicament com a objecte preuat i poder exemplificar, d'algu-

na manera, l'amor-follia a que hom pensa que pot arribar una

passió desmesurada. Som al pas, dones, d'una llegenda data-

da l'any 1836 i editada a les planes d'una publicació jurídica a

la ciutat de París, en la qual, «la formació d'un personatge

inusual, l'ansia de possessió de! qual, i e!s seus afanys obses-

sius, li va provocar la més destructora de les bogeries». Es

tracta de la llegenda d' EL llibreter assassí de Barcelona.

La historia d'en Vicents e!llibreter és una d'aquelles histo-

ries antologiques que t'encenen només de pensar-hi pero

que també et fan sentir una estranya [lástima per la pobra

anima en cegada protagonista. Aquest home era un bibliófil

sorrut i solitari que estimava e!s llibres amb una cobejanca

preocupant. Vivia només per adquirir aquells volums únics

al món i era fe!i<;:solament entre e!s seus exemplars. «Davant

de la saviesa deis llibres, e!l sois s' adonava de la seva forma,

de la seva expressió externa; volia e!llibre només perque era lli-

bre, per la seva materialirar, pe! seu títol, per la seva olor de lli-

bre», i era justament així: e!l fruta «entremig de tanta saviesa,

la transcendencia moral i la superior válua literaria de la qual

amb prou feines cornprenia» perque gairebé no sabia llegir.

Enaiguat de llibres, aquest desig desenraonat e! va menar a

perseguir e!s compradors que havien adquirit alguna obra a la

seva llibreria per poder recuperar e! volum. Aquesta persecu-

ció esdevenia assassinat, perque no hi havia alrra manera de

tornar a posseir l'objecte. Va ser descobert, després de dorze

rnorts, i e! van condemnar a pena de mort. «Si he obrat mala-

ment, feu de mi e! que vulgueu, pero sobretot que no s'escarn-

pin e!s meus llibres.»

L'anecdota em serveix per mostrar la importancia de la pre-

sentació material d'un text i fins on veiem arribar la seducció

de!llibre com a objecte. El lector se sap adonar de seguida de

la qualitat formal i de contingut de! producte que té a les mans

i l'entesa entre ells aviar és engrescadora i plaenr: és curiós com

e!llibre sovint se t'endú una mica enlla de la teva realitat, i e!

retorn després, quan e! deses, de vegades desconcerta. *

* Totes les citacions referides a la llegenda d'en Vicents elllibreter, i
la illustració, provenen d' Elllibreter assassí de Barcelona, de Ramon
Miguel i Planas. Barcelona: Montesinos, 1991.

Jordina Coromina
Correctora d'EUMO Editorial
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Xarxes neuronals: una breu visió

El dia 29 d'abril, el Dr. Xavier Rosselló, Doctor Enginyer

Industrial i professor de la Universitat Polirecnia de

Catalunya va pronunciar una conferencia sobre "Xarxes

Neuronals", organitzada pel Departament de Llenguatges i

Sistemes Inforrnatics de l'Escola Universitaria Politecnica

d'Osona. Vet aquí un extracte de la conferencia.

1. Introducció.

Un principi 610so6c que ha contribuú en una bona mesura al

desenvolupament del coneixement ha estat la imitació del

comportament de la Natura.

Així, com que el cervell humá és 1'eina de córnput més corn-

plexa que es coneix, sembla logic que els seus principis més

generals de funcionament hagin estat imitats a 6 d'aprofitar-

ne totes les potencialitats. El record, la solució de problemes

logics, 1'aprenentatge, són virtualitats capaces integrar-se a

máquines que tinguin un funcionament semblant. La supe-

rioritat del tractament distribuit de la informació que el cer-

vell animal és capas: de fer, enfront del tractament seqüencial

de 1'ordinador convencional, té una especial rellevancia en

dos temes: la capacitar d'autoaprenentatge i l'autoadapta-

ció. Tot i que els coneixements que l'especie humana té tant

del seu propi cervell com del cervell dels altres animals en-

cara són forca vagues i imprecisos, sí que se sap que la seva

estructura física o, si es vol, la seva anatomia, té molt poc a

veure amb l' estructura física dels ordinadors o, si es vol, el

hardware. La memoria central d'un ordinador es compon

de dos elements: una unitat de procés i un conjunt de posi-

cions de memoria o de caselles on es diposita la informació,

elements que no s'interaccionen excessivament. En canvi,

en el cervell1' element básic és la neurona, la qual rep i com-

bina senyals provinents d'altres neurones. El cervell huma

és, dones, una immensa xarxa de neurones, fortament inter-

connectades.

NEURONA NATURAL

o4;I(on
eos de I~ céHula

Dendrites

NEURONA ARTIFICIALr.=====::::::;--;::::=====;l

Entrades

Sortida

Figura l. Paral-lelisrne entre una neurona animal i una d'arrificial.

Exposició

2. Neurones: connexions.

Una xarxa neuronal consisteix en un conjunt d'elements

processadors interconnectats entre si i disposats en estrats.

Cada element processador o neurona realitza fonamental-

ment tres funcions:

a) Combinació dels inputso entrades. Cada input, Xi' prové

d'un altre element processador, dit j, a través d'una corine-

xió dotada d'un pes que s'anomena Wij. La combinació

d'entrades acostuma a ser una suma ponderada pels pesos

abans definits, El valor resultant d' aquesta suma pot estar

afectat o no per un terme independent que s'anomena wQ.

b) L' inputcombinat és afectat per una funció de transferen-

cia en forma de graó o contínua. En aquest darrer cas, les ex-

pressions algebraiques habiruals són: lineal, sigmotdal, tan-

gent hiperbolica i sinusoidal. L'Apendix 1 les descriu en

detall i n'analitza les aplicacions.

e) El valor sortida obtingut en el pas precedent pot sofrir un

canvi d'escala, encara que en les xarxes utilitzades en el pre-

sent projecte passa d'una manera directa a l' output de l'ele-

ment processador.

Entrades

t--+-q,---. Sortlda

q= I(I)

Figura 2. Principals elements d'una neurona artificial.

3. Estrats i la seva topologia.

Com abans s'ha postulat, una xarxa neuronal esta constituí-

da per un conjunt d'elements processadors interconnectats i

disposats normalment en estrats.

El primer estrat es coneix amb el nom d'estrat d'entrada, ja

que és a través seu que les dades són presentades a la xarxa.

Posteriorment aquestes dades seran processades pels estrats

intermedis o hidden layers, de la forma com s'ha explicat al

punt precedent en descriure les neurones. Una xarxa neuro-

nal sol comportar un o dos estrats intermedis.

EIs resultats del córnput es recullen a 1'estrat de sortida. La

forma com es disposen els elements processadors dins d'un

estrat, juntament amb la distribució relativa d'aquests, con-

figuren la topologia de la xarxa.
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Estrat de sortida

Estrat Intermedl

Estrat d'entrada

Figura 3. Xarxa neuronal i els seus estrats.

4. Un paradigma de xarxa neuronal: el Perceptró.

Un model determinant que il-lustra les possibilitats de les

xarxes neuronals és l'anornenar Perceptró. Es tracta d'una xar-

xa que implernenta els algorismes de classificació, els quals

permeten d'identificar regions de decisió amb formes més o

menys complexes.

Per simplificar el raonament, imagini's que l'individu que s'ha

de classificar es caracteritza només per dos atributs, cada un

deis quals pot variar a l'interval [0,1]. L'estrat d'entrada de la

xarxa tindrá, dones, únicament dues neurones, i el conjunr

d'entrades possibles correspondrá als diversos punts quadrat

urutan.

L'exernple més senzill correspon a la xarxa d'una sola neurona

a l'estrat inrerrnedi, amb una funció de transferencia en graó,

de manera que les úniques sortides possibles siguin + 1 o -l. La

xarxa indicara + 1 si l'individu que s'ha de classificar pertany a

la classe A i -1 si pertany a la classe B.

L'espai de punts possibles quedara separat en dos semiplans de-

lirnitats per la recta de decisió.

En efecte, ja que l'entrada a la neurona ve especificada per

E=wo+w¡. X¡+W2· X2

on Wo és el terme independent, la funció de transferencia

ha de ser aplicada a aquesta quantitat.

q

x2 E = wO + w1 . x1 + w2 . x2

11-----:~----....,

x1 x2 o
x11

Figura 4. El l'erceptr6: xarxa neuronal d'una sola neurona. Capacitar sepa-
radora.

El resultar sera Q=f(E), on:

Q=j(E)=+ 1 qua n E >0. ClasseA.

=-1 quan E <O. Classe B.

En conseqüencia, la línia de separació entre les dues clas-

ses vindrá determinada per I'equació:

Wo + W¡ . X¡ + W2 . X2 = O

tal com es representa a la figura 4.

Aquest raonament pot estendre's a n dimensions; alesho-

res la recta de decisió queda substiruida per un hiperpla.

Per rant, i duna forma general, es pot enunciar que si els

inputs presentats a la neurona perranyen a dues classes se-

parables, és a dir, situades respectivament als dos semies-

pais definirs per un hiperplá, una neurona amb funció de

transferencia signe és capas: d'efectuar aquesta separació.

Si s'afegís una altra neurona a l'estrat interrnedi del

Perceptró, també unida a l'estrat de sortida, la topologia

de la xarxa quedaria configurada tal com es mostra a la fi-

gura 5.

q
1I----~---...,

x2

ox1 x2

Figura 5. Xarxa neuronal amb dues neurones. Capacitar separadora.

En l'exemple de dues dimensions abans esrnenrat, cada

neurona efectua una separació de l'espai en dues parrs. La

combinació lineal de les seves sortides, que posteriorment

és tractada per la neurona de sortida, condueix a la realir-

zació de la intersecció deis dos plans. Per tant, es determi-

nen zones convexes en l'espai de decisions. Aquest fet es

mostra a a la figura 5.

Si en comptes de dos elernenrs processadors l' estrat in-

termedi en contingués n, aleshores poden aconseguir-se

separacions com les indicades a la figura 6, és a dir, de-

lirnirades per tants hiperplans com neurones contingui

l'estrat.

Com a cas extrern, tres neurones poden determinar una

zona tan cada dins l' espai de decisions.
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.2

.1 .2

Figura 6. Xarxa neuronal amb n neurones. Capacitar separadora.

El fet dutilirzar dos estrats intermedis en comptes d'un,

amplia qualitativament la capacitar separadora, ja que una

xarxa amb aquesta constitució és capac;:de discriminar una

regió formada per tantes zones, inconnexes entre si, com

neurones contingui el segon estrat intermedio Així ho

mostra la figura 7.

.2

q

.1 .2

Figura 7. Xarxa neuronal arnb dos estrats.

5. Aprenentatge: Retropropagació.

L'aprenentatge d'una xarxa es defineix com el procés da-

daptació deis pesos de les connexions entre neurones a fi

que a cada input que sigui presentat a I'estrat d'entrada, la

xarxa hi faci correspondre l' output correcte. Aquesta con-

dició ha de cornplir-se per a cada una de les presentacions

que conformen el conjunt d'aprenentatge.

Quan es presenta a la xarxa la resposta correcta per a cada

una de les possibles entrades, aquest aprenentatge s'ano-

mena supervisat.

L'aprenentatge per retropropagació simplernenta rnit-

janc;:ant un algorisme iteratiu de gradient que té com a cri-

teri de convergencia la minimització de I'error mínimo-

quadratic entre l' output actual i el desitjat per a cada un

deis inputs utilitzats en l' aprenentatge.

La seqüencia de l'algorisme és com segueix:

a) S'inicialitzen els pesos de les connexions entre neurones

amb valors aleatoris distribuirs segons una llei uniforme.

Aquests valors resulten ser en general menors que els defi-

nitiusque adoptaran aquests mateixos pesos.

b) Es presenten a la xarxa els valors del vector input

i se li especifiquen els valors desirjars a l' output

e) Valent-se per a cada element processador de la funció de

transferencia perrinent, es determinen els outputs:

d) S'utilitza un algorisme recursiu que, partint de les neu-

rones de sortida, arriba fins a l'estrar d'entrada. A cada ni-

vell, la fórmula que permet d'ajustar els pesos és:

on Wij(t) correspon al pes de la connexió des de la j-esirna

neurona fins a la i-esirna, ion (r) representa el comptador

d' iteració de l' algorisme. G és el factor de guany i ej l' error

detectat en el node j. Xi correspon a l' output de I'element

processador i-esirn.

Si la neurona j correspon a un estrat de sortida, aleshores

I'error detectat savalua segons la següent expressió.

Si, en canvi, la neurona pertany a un estrat intermedi,

aleshores:

on k s'estén a totes les neurones precedents de j, és a dir,

amb una connexió acabada a j.
L'apendix 2 conté una dernostració acurada que aquestes

expressions minimitzen I'error quadrátic, tal com s'ha

enunciat a I'inici del capítol.

6. Consulta o recall.

La consulta o recal! d'una xarxa neuronal es la funció mit-

janc;:ant la qualla xarxa processa les dades que li són pre-

sentades a l' estrat d' entrada i en genera una sortida.

Aquesta funció pressuposa un entrenament o procés d'a-

prenentatge.
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La forma més semilla de consulta, que és tarnbé la urilirza-

da en retes les xarxes que s' exposen més endavant, té lloc

quan totes les connexions contingudes en la xarxa uneixen

una neurona amb una altra d'un estrat següent, de forma

que no hi ha bucles ni recursivirats. Aleshores el flux de

cálcul avanc;:a des de l'estrat d'entrada cap al de sortida

sense passar dues vegades per un rnareix element processa-

dor. Aquesta disciplina s'anomenafeedJorward.

7. Aplicacions.

Aquest apartat s'ha dedicat a exposar aquelles aplicacions

de les xarxes neuronals que en l'actualitar estan sofrint un

desenvolupament més forr. S'han considerat els árnbits

que es descriuen a continuació:

• Conversió de text en conversa: el text transcrit en fone-

mes és presentat a una xarxa neuronal que el «llegeix».

Posteriorment són convertits en so rnirjancant un sintetit-

zador de veu.

• Processament de llenguatge natural, que aborda l'estudi

de les regles delllenguatge.

• Reconeixement de la veu.

• Compressió d'imatge. El nivell d'intensitat dels dife-

rents puntS o pixels en que es pot considerar descomposta

una imatge, ocupa un byte de memoria. Així, suposant

que una imatge tingués 256 x 256 pixels, hom necessitaria

de I'ordre de 65.000 byte s per representar-la digitalmenr.

Atesa la gran velocitar a que cal transmetre-les, de l'ordre

de 10 a 20 per segon, ha calgut desenvolupar unes tecni-

ques de cornpcssió, rnitjancant xarxes neuronals, que per-

metessin la transformació de les imatges prirnitives en

unes altres que no ocupin tanta memoria i a partir de les

quals sigui possi ble la reconstrucció de les originals.

• Reconeixement de carácters. Aquest tipus de desenvolu-

pament comporta la creació de xarxes neuronals que tenen

com a input formes digitalitzades de textos manuscrits.

Després d' ensinistrar la xarxa en diferents tipus d' escrip-

tures manuals, el sistema és capac;: d'interpretar cal-Iigra-

fies que mai no li havien estat presentades previarnent.

• Reconeixement de «patterns» en imatges, que han tro-

bat un gran camp daplicació en el terreny militar. Des de

la identificació d'un avió com a amic o enemic per la seva

forma, fins a la classificació de les dades aportades per un

«Sonar» com la reflexió en una superficie meral-Iica o en

una roca. En aquesta última aplicació, la xarxa estava for-

mada per tres estrats i l'aprenentatge s'havia realitzat mir-

janc;:ant la tecnica de retropropagació. L' estrat de sortida

estava formar per dos elernenrs processadors: si la superfí-

cie era metál-Iica se rr'activava un, i si es tractava d'una ro-

ca, s'activava l'altre. Aquest ripus de reconeixements tam-

bé tenen aplicacions no bel-Iiques en un gran nombre de

camps iridustrials.

• Processament de senyals: Predicció. S'ha demostrat que

un tipus de xarxes basades en l'aprenentatge per retropro-

pagació han aconseguit de millorar les prediccions de se-

ries temporals fetes per meto des convencionals (lineals i

polinórnics). Tot funciona com si l'estrat intermedi fos ea-

pac;:cl'analitzar i aprendre les regles subjacenrs en la gene-

ració de les series. Aquestes xarxes predictives han tingut

una gran importancia en el desenvolupament del present

projecte ja que, convenientment modificades, han estat la

base per a la modelització de la Central Térmica.

• Filtratge de senyals. Les xarxes autoassociatives han do-

nat resultats molr convincenrs en el filtratge de senyals

amb un nivell alt de sorol!. Tal com s'ha exposat anterior-

ment, aquest tipus de xarxes rarnbé va assajar-se en la mo-

delització de la Central Térmica.

En conclusió, s'observa que el tractament que les xarxes

neuronals donen dels comporraments alrarnenr no lineals

les converteixen en una eina idonia per a modelitzacions o

simulacions, ja que és aquí on les tecniques convencionals

tenen lirnitacions més forres.

La simulació amb xarxes neuronals de l'operació de la Cen

tral Térmica té per objecte la predicció de diferents varia-

bles definiróries de l'estat de la central a partir dels seus va-

lors anteriors.

L'análisi d'aquest problema comporra les tres següents

etapes:

- Identificació de les variables rellevants

- Morfologia de la xarxa

- Interacció entre variables

Apendix l. Funció de transferencia

Com s'ha discutir anreriorrnent, les diferenrs entrades que

arriben a un element processador són ponderades pel pes

de la seva connexió i després sumades per tal de generar un

input total que sanornenara I. La funció de transferencia
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duna neurona s'aplica a l'input 1 i dóna lloc a una sortida

Q, que dependra del ripus de funció escollit.

Tot seguir es fa una relació de les funcions de transferencia

més habituals:

a. Funció esglaó (step).

Q = 1 si 1>= O

Q = O SI 1 < O

Els valors que assigna als diferents inputs són exclusiva

ment O o 1. Per tant, és una funció de transferencia espe-

cialment indicada per efectuar tasques de classificació o

fins i tot per limitar zones dins d'espais de decisió.

b. Funció signe.

Q = 1 si 1>= O

Q=-l si 1<0

És una variació de la funció esglaó on els valors assignats als

diferents inputs son + 1 o -1. Aquesta funció també és ido-

nia per efectuar tasques de classificació. En l' exposició ge-

neral, s'han trobat exemples de topologies que permeten de

generar corbes de separació dins d'espais de decisió que no

siguin convexes ni fins i tot connexes.

c. Funció sigmoldal.

Com es veu en el decurs de la memoria i s'exposa en de-

tall a I'altre apendix, la tecnica d'aprenentatge emprada

en les diverses xarxes de la present memoria és la conegu-

da com a retropropagació. La seva filosofia general con-

sisreix en la definició d'una funció d'error que es mini-

mitza modificant els pesos de les connexions. Els valors

d'aquests pesos es determinen mitjancant un algorisme

de gradient.

Aixó requereix una funció de transferencia que tingui la

primera derivada continua, condició que no era satisfeta

per les dues primeres funcions, pero sí per la present i per

les següents.

La funció sigmo"idal té per expressió:

1q = -:----,---------
(1 + exp(-G.I))

on la G significa el factor de guany.

És la variant contÍnua de la funció esglaó. El valor del

guany determina el pendent a la zona de transició i, per

tant, la sensibilitat de la funció. Si el guany és molt alt, es-

devé practicament la funció esglaó.

Aquesta funció de transferencia és amplament usada per

aprenentatges controlats per la tecnica de retropropagació.

Si la xarxa neuronal té per objecre la classificació, aquesta

capacitat de suavitzar el pas del valor O al valor 1, o d'una

classe a l'altra, s'aprofita perque la separació entre les zo-

nes sigui suau o abrupta, a voluntat.

d. Funció tangent hiperbólica.

És la variant contínua i derivable de la funció de trans-

ferencia signe, i té per expressió:

(exp(G.I) - exp(-G.I))
Q=------------------

(exp(G.I) + exp(-G.I))

AqUÍ, novamen , el guany controla el pendent en la zona

de transició i per tant la seva abruptesa.

Ja que la tangent hiperból ica esta definida a l'interval

[-1, 1] sembla adient per tractar problemes on cal rnodelit-

zar increments de variables que es mouen al voltant d'un

valor rnitja. ¡

Tant les funcions de transferencia sigmo'idals com les tan-

gents hiperboliques s'utilitzen amb exit quan s'exigeix a la

xarxa neuronal una tasca de simulació.

e. Funció sinus.

Té per expressió:

Q = sin (G.I)

Si un element procesador té una funció de transferencia d'a-

quest tipus, simulara una funció sinusoidal. Estrats que

conringuin un cert nombre de neurones amb la present fun-

ció poden conduir a análisi tipus Fourier, ja que una funció

matemática pot simular-se com a suma de diferents termes

sinusoidals.

Cal notar que el valor del guany G de cada neurona deter-

mina d'alguna manera l'harrnónic associat a aquella.

Rampa Tang. Hiperb. Sinusoide

Figura 8. Exemple de funcions de transferencia
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f. Funció identitat.

Q=I
Aquest cas molt particular de funció se sol utilitzar en les

neurones d'entrada de la xarxa neuronal, I'única funció de

les quals és rebre els diversos inputs sense, pero. transfor-

mar-los.

Apendix 2: Retropropagació.

Per al desenvolupament maternátic de I'algorisme de re-

tropropagació, es canviara lleugerament la notació empra-

da fins ara, per tal de fer més entenedors els conceptes que

comporta.

Així dones, es defineix com a Ij la suma ponderada dels in-

puts de l' element processador j-esirn. Per la definició de

funció de transferencia, la sortida daquest element pro-

cessador vindrá determinada per la fórmula:

1on f(z) =------- és una funció sigmoidea.
l+exp (-z) I

Suposi's que la xarxa té una funció d'error global E que si-

gui una funció diferenciable. L' error associat a l' element

processador j-esirn de l' estrat generic s vindrá definir per

(s) - BE
e· =---
) B¡(s)

)

on I(s) = d. (s) (s-t )
) l' Wji ,xi

i amb x(s) =f(l(s))
J )

Per tant, aplicanr la regla de derivació de la cadena tin-

drem:

(s) - BE
ej =---,

Bx(s)
J

La variació de I'error que comporta la variació de I'output

de la j-esirna neurona de I'esrrat s, ve determinada per

BE

i substituint a I'expressió de I'error:

to =T (I(s)) d r (s+ I} (s+1))
e) r >: k\ek ,wk)

Si la funció de transferencia és sigmo'idal, l' expressió de la

primera derivada condueix a:

f'(z) = f(z) , [1- f(z)]

1, per tant:

que dóna la fórmula de propagació dels errors a un estrat

inferior, i on k s' estén a tots els elements processadors de

l' estrat s+ 1 con nectats a la j-esima neurona.

Xavier Roselló
Doctor Enginyer Industrial

Professor de la Universitat Politécnica de Catalunya
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Gestió 93

Dos són els equips que representen l'Escola Universitaria

d'Estudis Empresarials d'Osona en el concurs Gestió 93,

organitzat pel diari Expansión i SC, en el qual hi paricipen

176 eqUlps que provenen dUniversitats, Escoles

d'Empresarials i Empreses de tot l'Estat. Un dels equips,

de «Ernpresarials Vic 88» esta format per ex-alumries

d'Empresarials que continuen els estudis a la Universitar

de Barcelona, i l'altre, «Ernpresarials Vic», esta format per

alumnes de I'EUEEO.

El concurs té tres fases elirninaróries, en les quals els

equips participants competeixen entre si, en grups de vuit

equips, de manera que els dos primers classificats de cada

grup pass en a la fase següent.

Durant les diferents fases del concurs, els participants han

de prendre una serie de decisions que afecten l'activitat

trimestral de l'empresa. Disposen d'un manual on hi tro-

ben rota la informació respecte el seu projecte empresarial:

productes, personal, máquines, costos, mercats, corrdi-

cions de compra i de venda, estats comptables histories,

Experiencies

erc. L'exit depen del coneixement del manual i de la cor-

recta interpretació de les relacions entre les diferents varia-

bles. Els concursants han de prendre aquestes decisions

que afecten totes les arees de l'empresa rnitjancant supOrtS

inforrnatics i l' assessorament dels professors que coordi-

nen els equips, Ramon Roig i Merce Vidal. És a partir

d'un procés de discussió entre ells que decideixen la políti-

ca que dura a terme la seva empresa al llarg del concurs,

adaptanr-la en tot moment a la situació del mercat i a les

reaccions dels competidors.

Per classificar-se i passar a la fase següent, es tenen en

compte les cotitzacions obtingudes al llarg del concurso

Aquestes cotitzacions estan relacionades amb el benefici

obtingut i amb la política financera escollida, a més d'al-

tres facrors: quotes de mercat, expansió de l'empresa, in-

vestigacions i desenvolupament de noves recniques.

En la primera fase del concurs, l'equip «Ernpresarials Vio>

ha quedat primer del seu grup amb una cotització de

1902, que és la vuitena millor cotització dels 176 equips.

L'equip «Empresarials Vic 88» ha obringut el segon lloc

del seu grup amb una cotització de 1615 i, per tant, també

passa a la semifinal.

El dia 25 de maig, ja va cornencar la segona fase del con-

curs, que no acabara fins al 30 de juny i en la qual els

equips hauran de prendre 5 decisions sobre l'activitat tri-

mestral de l'empresa. Els primers classificats de cada grup

passaran a la fase final que es fara a Madrid durant dos dies

del mes de juliol.

És en aquesta fase final, que els tres primers classificats ob-

tindran magnífics premis en meral-Iic i viatges.

La participació en aquest concurs suposa unes despeses

que generalment les aporta alguna empresa. En aquesta

ocasió, aixo no ha estat així ja que les empreses de la co-

marca, per motius de temps o de crisi económica, no han

respost quan se'ls ha demanat la col-Iaboració. L'esponso-

rització, en el cas de l'equip «Empresarials Vio>, l'han as-

sumit els departaments de l'Escola d'Ernpresarials i el de

l'Equip «Empresarials Vic-88» ha anat a cárrec de Conxita

Chumillas, organitzadora del concurso

Merce Vidal
Departament Comptabilitat i Finances de

l'Escola Universitaria d'Estudis Empresarials deis EUV
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Projectes sanitaris al tercer món Experiimcies

El dia 26 d'abril, a l'Aula Magna deis EUV es va fer la pre-

sentació de Medicus Mundi Catalunya a Vic i deis seus

projectes actuals al Sáhara i al Camerún. L' acte va ser or-

ganitzat conjuntament per l'Escola Universitaria d'Infer-

meria (EUrO) i per Medicus Mundi Catalunya.

A la primera part, e! Sr. Stefano Sanfilippo, director de

Medicus Mundi Catalunya, va presentar aquesta

Organització No Governamental (O.N.G), internacional,

fundada a Alemanya e! 1962, reconeguda per a l' Orga-

nització Mundial de la Salut (O.M.S) i que té branques a 7

paises europeus. A l'Estat Espanyol hi ha 16 associacions

rerrirorials, que funcionen autonornarnent i que formen la

«Federación Medicus Mundi España». L'objectiu fona-

mental de Medicus Mundi és contribuir a la millora de la

Salut Pública en e!s paises de! Tercer Món, dins d'una

perspectiva de desenvolupament global, per mitjá de la

gestió, de diversos projectes de suport sanitario És una or-

ganització sense ánirn de lucre i independent, tant confes-

sional com política. Actualment, té projecres a Mexic,

Bolívia, Cap Verd, Angola, Sao Tomé i Príncipe, Burkina

Faso, Algeria i Camerún. Próximarnent, es cornencaran

nous projectes a Tanzánia i a Guinea Equatorial. Medicus

Mundi, juntament amb Metges sense Fronteres, va ser

guardonada amb e! premi Príncep d'Astúries a la

Concordia, e! 31 de maig de 1991.

Acre seguit, prengué la paraula e! Sr. Ange! Torres, far-

maceutic, professor de l'EUrO i, juntament amb e! Sr.

Caries Codina, responsable de! Projecte d'Assistericia

Farmacéutica per als Refugiats de! Poble Saharaui, a

Tindouf (Algeria). Va destacar que, en general, e! poble

Saharaui ha tingut un desenvolupament destacat quant a

l'atenció sanitaria, que ha permes l'actual estat de salut ac-

ceptable de la població refugiada. No obstant aixo, tenen

seriosos problernes, tant per falta de personal alrament

qualificat, com per la pobresa en equips de diagnostic, i en

e! subministrament estable de medicaments. Es tracta de

redefinir, amb aquest projecre, e! circuit general de! medi-

cament i millorar les infrastructures necessaries per a ga-

rantir la circulació deis medicaments i la producció local

d'alguns. El Ministeri de Salut Pública Saharaui és Í'enti-

tat col-laboradora local que, juntament amb Medicus

Mundi Catalunya, formen la Comissió de Seguiment de!

Projecte, que tindra una durada de tres anys prorrogables.

La població afavorida sera d'uns 165.000 habitants.

A la segona part, la Sra. Luci Nsolambang, cap d'inferme-

ria, i la Dra. Victoria López, darrera metgessa cooperant
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enviada per Medicus Mundi, van fer la presentació de

l'Hospital de Nogvayang, al Camerún. Van destacar els

canvis recents que ha sofert aquest centre en el darrer any i

les dificultats que pateixen en l'árnbit de la seva gestió du-

rant aquest procés de transformació de nivell assistencial

hospitalari en un Centre de Salut i d'Atenció Primaria, in-

tegrat en un projecte més ampli de desenvolupament agrí-

cola i sanitario Així mateix, van descriure les diferents es-

tances de I'hospital, la composició i les funcions del

personal, l'organització de la feina diaria a I'hospital i als

poblats. Aquest Hospital és, históricarnent, el primer pro-

jecte que Medicus Mundi Espanya va fundar al Tercer

Món, l'any 1966, i parlar avui de Ngovayang és parlar dels

26 anys d'historia de Medicus Mundi. Actualment la res-

ponsabilitat del centre ha passat a AGROV1CA (ONGH

frnacesa), amb la col-laboració del Bisbat local d'Ebolowa

i de Medicus Mundi Catalunya, que financa part de les

despeses de personal, manteniment i formació de recursos

humans. La població afavorida és d'uns 20.000 habitants,

Les conferencies van ser un hit per la qualitat humana

dels/Ies ponents, pels continguts, per la quantitat de pú-

blic assistent més de 200 persones) i per l'interes mostrat

Una experiencia d'Educació
Intercultural

El passat dia 19 de maig amb motiu de l' estada entre nos al-

tres del grup d'esrudiants del Goldsmisth's College de la

Universitat de Londres, la professora Evelyn Gregory, peda-

goga i psicolingüista, va pronunciar la conferencia

«Aprenentatge de la lIengua anglesa dels nens de Bangladesh

residents a Londres». Amb aquesta conferencia es va insistir

una mica més en el tema de I'aprenentatge de segones llen-

gües per part d'infants immigrants, en aquest cas de l'apre-

nentatge de l'angles dels nens de Bangladesh que viuen en

un barri del nord-est londinenc .

La conferencia es va distribuir en tres parts. En primer 1I0c,

es va fer una breu introducció per tal de situar geografica-

ment la provinencia d'aquesrs infants i llurs famílies. En la

segona part es van comentar les previsions i provisions que

els anglesos han elaborat per fer front a aquest repte educa-

cional. En l'última pan de la conferencia es comenta un pro-

jecte concret d' acostament de les dues cultures ideat per

Mrs. Gregory i un grup intercultural de mares ideat per

per tothom. Hi va haver moments en que l'audiencia fou

sorpresa per alguna imatge o comentari dels ponents, com

per exernple, quan la Sra. Lucie explicava la vida dura de la

dona africana i la decisió que ella mateixa va prendre de

posar un cartell al seu hort anunciant que «qui no treballa,

no rnenja», en al-lusió a l'abús que cometen molts homes

de viure a costa del treball de les dones. En el col-Ioqui, el

públic va preguntar sobre com ajudar a aquesta gent de la

manera més efectiva, el paper de la infermeria a Medicus

Mundi, les possibilirats d'obtenir beques de formació,

d'assistir als cursos de Medicina Tropical o de cooperar en

projecte, etc,

L'exposició i l'estand de Medicus Mundi Catalunya, ins-

ral-lada a l'Aula C9, juntament a la de Mans unides i In-

termón aportada pel departament de Ciencies Socials de

l'Escola de Mestres, tingué molta cocurrencia i s'esgotaren

les existencies dels dossiers informatius i els llibres.

Aquesta exposició va romandre oberta fins el 30 d'abril.

Montserrat Vall i Mayans
Departament Mare i Salut

de l'Escola Universitaria d'lnfermeria Osona deis EUV

Experléncles

aconseguir així una millor integració d' aquests infants a les

escoles.

Gregory comenca comentant que el Regne Unir sempre ha

estat un país que ha rebut immigrants. Pero cal distingir-ne

dos grups : d'una banda els immigrants polírics provinents

de patsos de l'Europa de l'Est, Grecia, Xipre, i Africa. De

l'altra hi ha també els immigrants que busquen una millora

económica, millora que sovint sol consistir en unes condi-

cions de vida més dignes. Dins d'aquest segon grup s'han

d'incloure els grups provinents d'ex-colonies angleses -

Bangladesh, Índia,Hong-Hong, Illes del Carib, entre al-

tres--'-:'que a causa del seu passaport angles decidiren buscar

aquesta millora al Regne Unir, millora que actualment esta

més restringida davant les lleis d'immigració vigents.

Aquests grups d'immigrants s'ocuparen de feines que els an-

glesos no volien fer i s'anaren instal-lant en barris que arnb el

temps s'han convertir en autentics gerthos.

El cas dels immigrants banglís que ens ocupa forma pan d'a-
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quest segon grupo Viuen en un barri del nord-esr de Londres

considerat un gettho que des de sempre ha acollit imrni-

grants. Econórnicarnenr subsisteixen de la confecció de pe-

ces de vestir en forma d' economia submergida i molts, pero,

no tenen feina. Contrasta aquesta pobresa, la varietat de

llengües que tenen i el seu total desconeixement de l'angles,

Els infants d'aquesr barri, dones, van a l'escola anglesa sense

saber angles i, a més, l'escola no coneix les seves llengües, as-

pectes tots aquests que no ajuden gens en el procés d'integra-

ció d'aquests infants.

Segons la procedencia geografica d'aquests nens Mrs.

Gregory féu notar que per a ells l'aprenentatge de la llengua

anglesa és un més dels molts aprenentatges linguístics que

aquests infants han de fer: molts d'ells tenen un dialecte oral

que és el xileti, l'escola del vespre la fan en bengalí oficial, te-

nen l' angles a l' escola ordinaria i, a més, per qüestions reli-

gioses aprenen árab. Altres tenen el punjabi com a llengua

oral que també escriuen, aprenen l'urdú com a llengua culta

i com a llengua de l'escola del vespre, i a més aprenen tarnbé

l'angles i l'arab ... Tota aquesta casuística s'agreuja quan se-

gons Mrs. Gregory hi ha escoles el 100% de les quals estan

formades per immigrants d'aquesta procedencia, amb una

plantilla ílotant de professors tots ells anglesos (la majoria no

s'hi esta més d'un any), un total desconeixement de les llen-

gües d'aquesrs alumnes, i una baixa consideració de l'escola

anglesa per part d'aquestes famílies que opinen que allá els

infants hi van a divertir-se mentre que és a «l'escola del ves-

pre» on realment aprenen, amb les seves respectives llengües

i amb professors del seu país. Convé afegir a ror aixo que el

currículum nacional angles obliga els alumnes de 7 anys del

Regne Unit a fer unes proves de nivell els resultats de les

quals surten publicats per escoles en els budletins oficials

d'educació. La qüestió que apunta Mrs. Gregory, dones, és

com poden fer nens que fa pocs mesos han arribat a

Anglaterra aquests exarnens? Una altra qüesitó és definir que

fa el sistema educatiu angles per a aquests nens. Hi ha dos

professors per aula, pero aquests professors no coneixen la

llengua d'aquests nens i l'aprenentatge que aquests poden fer

de l'angles i de la resta de materies fetes rarnbé en angles és

gairebé nul, si més no, molt lent.

Davant d' aquesta siruació, Mrs. Gregory va comentar el pro-

jecte que ella i un grup de mares estan portant a terrne.

~quest grup esta format per mares bengalís que saben parlar

j escriure la seva llengua i mares de nens anglesos. Juntes han

elaborat material bilingüe -fet amb les respectives llengües

i l'angles-s- per tal que els alumnes puguin llegir i escoltar

contes populars del seu país amb les dues llengües. Aquest

projecte és ja un primer pas per tal d'aconseguir aquest acos-

tament entre aquests dos móns, pero aquest acostament és

molt difícil de realitzar ja que, segons Mrs. Gregory, la inte-

gració d'aquesrs infants no s'ha aconseguit i ha de canviar

una mica més en el sistema educatiu angles perque aquests

canvis siguin una realitat en un futur no gaire llunya.

Teresa Puntí i Jubany
E.U. de Mestres "Balmes"
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Florentino Pla

Tot just comenyava l'any, en Florentino deixava de ser el

vigilant dels Estudis Universitaris de Vic. Després de 8

anys de treballar aquí, avui en Florentino ens explica els

seus records.

Quan va ser que va venir a treballar als EUV?

Jo vaig venir a parar a aquí perque treballava a la SEAT,

que va ser l'empresa que va comprar l'antiga fabrica de

l'Hivissa, on avui hi ha els Estudis Universitaris de Vic.

Quan ens várem traslladar, l'amo em va demanar que fes

d'encarregat i llavors em vaig instal-

lar a viure a aquí.

Al cap de vuit anys, la Seat es va haver

de vendre la Hivissa i llavors van venir

els senyors de la Fundació Univer-

sitaria Balmes que els va agradar l'edi-

fici, i l'Ajuntament de Vic el va com-

prar. Em van demanar si em volia

quedar i jo, que ja em sabia tots els ra-

cons, vaig dir que sí.

Entrevista

principi teníem les alarmes molt mal posades i es dispara-

ven com si res. Algunes vegades havien entrat lladres, pero

sempre quan sentien l'alarma marxaven. Son n'hi havia

que tenia dos gossos que eren un parell de "fenornenos" i

quan els veien els lladres fugien corrents.

Em recordo una vegada que era dissabte. Tan bon punt vaig

connectar les alarmes, !ai coi! es van disparar. Jo que agafo

els gossos, ben convencut que hi havia lladres, i me'n vaig

anar a donar el volt. Va resultar que era una professora

d'empresarials que s'havia quedat a treballar. No has vist

mai una dona tan esberada com aquella. Per por dels gossos

es va tancar a dintre el seu despatx i no gosava pas sortir,

El feien enfadar gaire els alumnes?

No, jo era molt considerat i em sembla que tenia un

bon carácter, M'agradava ser atent i fer content a tot-

hom. Que s'havia d'anar a la llibreria, patapam! amb el

temps de dir-ho jo ja hi era.

Hi quan nevava?

Oh!, quan nevava i els alumnes feien guerres de neu, jo

patia perque no trenquessin els vidres!

Amb qui s'avenia més, amb les alumnes o amb els

alumnes?

Jo mavenia amb tothorn. M'hi sabia fer. Gairebé els

vaig arribar a considerar com a fills meus.

1 ara que ja no treballa aquí, que és el que troba a faltar

més?

Florentino Pla :

"M'agradava ser

atent, i fer content

a tothom"

Al principi ho vaig trobar a faltar molt. Has

de pensar que jo estava acostumat a l'arn-

bient que hi havia aquí, i és dar, a casa em

vaig trobar sol i amb la feina feta. Si no s'ha-

gués mort la meya dona no hauria passat res,

perque hauríem viscut tots dos com reis.

L'horne que es queda sol és com un arbre

sense fulles.

Com ha canviat tot, oi?

1 tant si ha canviat aixo. Llavors tot eren naus. Hi tení-

em més de 300 cotxes!

Que li empipava més de fer quan estava treballant

aquí als Estudis?

El que rn'ernpipava més era la nit quan m'havia de llevar. Al

Que fa en aquests moments en Florentino?

Ara em dedico a ajudar el meu fill a arreglar televisors.

També tinc un hort magnífic on hi passo rnolt bones esto-

nes. M'agradaria que vegéssiu la quantitat de roses que

tinc i la olor que fan!

Moltes gracies, Florentino, i fins sempre.

Merce Rocafiguera
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Novetats d'Eumo Editorial

SENDERI
Quaderns d'Educació ética

«Senderi» és una collecció de quaderns d'educació ética adrecada principalment

als nois i noies entre 12 i 16 anys, com a alumnes de secundaria o membres d'as-

sociacions cíviques. Una proposta que neix de la voluntat de posar en mans deis

joves i deis seus educadors i educadores una eina que faciliti la reflexió sobre pro-

blemes controvertits.

«Senderi» també vol ser una aportació al camÍ iniciat per la Reforma Educativa.

La sensibilitat pels temes morals o de valor s'ha cornencat a posar de manifest en

els dissenys curriculars, tant en la consideració deis contingus referits a «actituds,

valors i norrnes» propis de qualsevol área curricular, com en eI tractament sis-

ternátic i transversal que mereixen eIs continguts erics.

Cadascun deis temes tractats a «Senderi» es presenta en dos quaderns diferen-

ciats: l'un dirigit als alumnes i l'altre als educadors. Tots contenen una presenta-

ció deI tema, pero eI nucli deI quadern eI formen les propostes de treball i les

guies didactiques corresponents. L'aplicació de les diferents activitats pot ser

molt flexible d'acord amb l'edat i e!s interessos que es vulguin tenir en compte.
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4.- Nois/Noies.

Seminari d'Educació per a la Pau de l'Associació Pro Drets Humans.

5.- Problemes etics de la ciencia i de la tecnologia.
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