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Editorial

Vic, maig de 1994

Miramarges
Butlletí deis Estudis Universitaris de Vic

El present Miramarges, número 20, va en primer lloc de llibres. De llibres
universitaris, en concreto 1 més en concret encara, de llibres en catala per a uni-
versitaris. És un sector que encara ha de fer molt de camí, entre Universitats i
Editorials es fan alguns progressos. Amb EUMO els EUV també hi posen l'es-
patlla per a ernpenyer el carro. Ara, la clau delllibre universitari en catala la te-
nen els estudiants i els professors. Si hi ha demanda, hi ha llibres.

Miramarges, en segon lloc, presenta opinions i reflexions diverses. Des de
1'Escola de Mestres, Merce Torrents evoca el curs del professor Panikkar, Cinta
Sadurní, d'Infermeria, tracta de la clonació, Josep Comas, d'Empresarials,
s'ocupa de la Borsa, Dolors Anton, de la Politecnica, defineix la intel-ligencia ar-
tificial i Lluísa Cotoner, de la FACTI, fa una presentació de l' escritpora Carme
Riera.

A l'apartat informatiu, al costat de les estadístiques i de l' organigrama de
l'Escola d'Inferrneria, destaca la informació sobre els estudiants europeus a Vic,
servida per Fina Guix.

Per últim, els personatges entrevistats per Merce Rocafiguera són dos pesos
forts als EUV i a la Universitat de Barcelona. Tracten justament de la seva funció
de pont entre Vic-Barcelona.
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Llibres en catalá

Que I'edició de llibres en catalá ha anat en

augment és una evidencia. Que I'oferta actual de

llibres en aquesta lIengua sigui suficient, depén

molt del mirador i de si es considera que el mercat

real i potencial per aquests llibres ha de ser un

element determinant en la conformació de I'oferta.

Si ens centrem en el llibre universitari i d'una

manera genérlca, sembla ciar que la presencia del

cata la en les bibliografies de les diverses matérles

d'estudi és més aviat escassa, si no inexistent. Es

pot plantejar I'explicació en termes de mercat

esquifit, de professors amb poca consciencia

lingüística o bé d'editorials poc disposades a

arriscar en un camp amb tan poques perspectives

de guany. Analitzar I'oferta de llibres universitaris

en catalá en termes d'equilibri per disciplines, ens

remet encara a una realitat més crua. Si en el

camp de les humanitats la situació, sense ser

adequada almenys té passament, en el camp

científic i técnlc hi ha un auténtlc erm. A mesura

que ens aproximem a una major especialització,

fins i tot la bibliografia en castellá va minvant i el

predomini de l'anglés esdevé aclaparador.

Més enllá de les practiques de bloqueig de drets

que practiquen algunes editorials de cara a evitar

que una possible edició en cata la pugul entrar en

competencia amb I'edició castellana, feta des de la

consideració que cap catalanoparlant fara

deixadesa de la seva formació per haver de lIegir

en una lIengua aliena que Ii és coneguda, es podria

plantejar la necessitat i la legitimitat de la

intervenció pública per fomentar I'edició i, fins a

quin punt, cal deixar que els drets lingüístics siguin

administrats exclusivament per la lógica del

mercat. Qüestions sobre les quals les opinions de

les persones afectades són ben diverses.

SONDEIG:

Hi ha una oferta prou equilibrada de llibres universitaris en catalá?

Santi Vilaró. Estudianr de 3r de Ma-
gisteri.

Si mirem enrere i avaluem tota
la tasca feta a nivell institucio-
nal, social, etc, des de la transi-
ció espanyola fins a l' actualitat,
podríem afirmar que hi ha una
bona oferta de llibres universi-

tans 1 no universitaris en catalá: pero si tenim en
compte que vivim en un país, la llengua del qual és el
catalá, rotundament hem de dir que no. Val a dir que
totes les recuperacions són lentes i paulatines, i més si
són de caire lingüístic o cultural, pero no hem d' obli-
dar la nostra condició de lectors catalans i reivindicar
els nos tres drets lingüístics.

Marc Olivé. Estudianr d'Empresarials
i Delegat del grup e de 2n curso

Cree que l' equilibri actual és
el producte de dues necessitats
ben diferents. EIs consumidors
cerquen formar-se intel-lectual-
ment i poden llegir indistinta-
ment en catalá o en castella,

com a mínimo EIs editors, per la seva banda, volen
vendre tant com puguin amb els mínims costos.
L'equilibri que jo desitjo no és l'actual, sinó que es tro-
baria en un punt on els editors no s'aprofiressin del seu
avantatge (ningú no renunciara a la seva formació per
no trobar llibres en catala, penso) i atenguessin més els
qui preferim llegir en catala, que som bastants, crec.

3



Miramarges, maíg 1994 Tema

Carles Saborit. Estudiant de 3r de
T elecomunicacions.

Evidentment que no. Pel que fa
a la meya carrera, Telecomuni-
cacions, una de les causes po-
dria ser que la majoria dels
avances importants, investiga-
cions i estudis es realitzen a l' es-

tranger, i molts llibres són en angles, i els que no, són
en castella. A més a més, aquí a les editorials els costa
arriscar-se a publicar en catala, tement que elllibre no
tingui excessiva repercusió social. Per aixo tasques
com la que fa Eumo són molt importants per a la nor-
malització d'una llengua.

Assumpta Fargas. Professora del
Departament de Filologia de l'Escola de
Mestres.

Primer de tot cree que en relació
a qualsevol producte en catala
hauríem de parlar d' oferta «sufi-
cient» o «insuficient», i no d' o-
ferta «prou equilibrada». Pel

que fa a llibres universitaris, cree que en molts casos
no es pot parlar ni d' oferta i, en uns pocs casos, d' ofer-
ta rnolr insuficient. Les raons? Les mateixes que expli-
quen l' oferta també insuficient d' altres productes en
catala: pel-lícules, diaris, revistes ... i un llarg etcétera.

Immaculada Bellafont. Gerent de
la llibreria La Tralla de Vic.

Només en llengua i literatura ca-
talana hi ha un cert equilibrio
L activitat universitaria esta
obligada a recórrer a una extensa
bibliografia específica, que es
troba rnajoriráriament en cas-

tellá, angles i alemany. La causa més propera, I'hem de
buscar en els 40 anys de dictadura, que no van perme-
tre el que ara hauria estat el resultat d'un desenvolupa-
ment normal de la vida académica, de la producció
editorial corresponent i d'un professorat i alumnat co-
herernt amb aquesta ja utópica situació. La situació
actual és molt precaria. El professorat no és, a vegades,
prou conscient per recomanar els pocs llibres que hi ha

en catala. Les editorials no gosen editar més en veure
que els professors no els recomanen prou. Un peix que
es mossega la cua. Caldria voluntarisme i esforc d'uns i
altres per trencar aquesta cadena. S'ha de tenir en
compte que moltes editorials són de fora de Catalunya
o són aquí pero amb una altra mentalitat. Algunes es-
tan sota el domini de grans empreses que dominen els
mitjans de comunicació, i ningú que les conegui o es-
tigui prop seu no pot dir que no tinguin una actitud
de menyspreu i de do mini envers la nostra cultura.

M. Teresa Martín. Directora de la
Biblioteca Popular Jaume Balmes.

Com que les biblioteques popu-
lars treballem amb un fons de
carácter general, no tenim un
coneixement aprofundit de 1'0-
ferta de llibres universitaris en
catalá. De tota manera, creiem

que en general ha augmentat el nombre de títols pu-
blicats, pero quant a llibres tecnics són insuficients. El
motiu són qüestions econórniques.

Miquel Caballeria. Professor de Fí-
sica de l'EUPO.

En els camps de la Ciencia i de
la Tecnica l' oferta de llibres uni-
versitaris en catala practicament
no existeix. Els llibres de text a
nivell dels primers cursos es po-
den trobar gairebé sempre en

castellá i només excepcionalment en catala. A nivell de
cursos superiors i en el cas de les publicacions especia-
litzades, l' angles és la llengua dominant.

Fina Domenech, Professora del De-
partament de Dret de l'Escola d'Empre-
sarials.

En el camp del Dret, i en concret
de Dret Laboral, l' oferta de lli-
bres en catalá és escassa. La raó és
clara, la legislació esta redactada
en castella i la traducció al catalá,

a causa de la dificultar delllenguatge jurídic i de possi-
bles confusions interpretatives de la norma, és mínima.
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Entrevista a Miquel Tuneu, Director
d'Eumo Editorial

Miquel Tuneu: «Si
Eumo no anés lIigada
als EUV, no seria
Eumo»
Eumo Editorial fa quinze anys que dedica bona part

de la seva producció al llibre universitari en cata la.

Per alxó hem demanat al seu director, Miquel

Tuneu, que ens expllqul el present i el futur

d'aquest tipus de publicació.

\
Quines són les característiques delllibre universitari
en llengua catalana? Quines tirades sol tenir? 1quins
continguts?

Les característiques delllibre universitari catala vé-
nen predeterminades pel consum i aquest es limita,
generalment, al llibre recomanat -si no obligatori- a
l' aula. 1 s'editara llibre universitari en la mesura que es

. . . .vengui, encara que SigUi en unes proporclOns que no
tenen res a veure amb el nivell de vendes que es derna-
na a qualsevol altre tipus de llibre.

En la majoria de títols les tirades solen ser tan curtes
com ho permet la tecnologia actual i el preu de venda.
Aquests mínims solen estar en els mil exemplars.

Ara com ara predomina el llibre no gaire extens i
d'autor del país i basicament de les arees d'Humanitats
tot i que darrerament tendeixen a augmentar les ini-
ciatives per la banda de la ciencia. Hi ha rnolt poca tra-
ducció -ja tornem a topar amb els costos- i aixo no és
gens bo, és dar. Fa uns anys que la Generalitat dóna
uns ajuts específics al llibre universitari que poden
modificar lleugerament aquests parametres, pero no
són determinants.

Hi ha poca oferta, o poca demanda?

Hi ha poca oferta i poca demanda.

*Merce Rocafiguera

Miquel Tuneu ésel Director d'Eumo Editorial.

Cap on evoluciona elllibre universitari catalá?

De moment no evoluciona gaire perque és escas i
1'única evolució que pot fer, de moment, va en la di-
recció de créixer i, tot i aixo, no ho fa pas en excés, més
aviat al contrario Més endavant podrem entrar a discu-
tir la qualitat i l'oportunitat dels títols, pero com que
de moment són tan pocs, tothom fa el que pot i com
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pot, i benvinguts siguin tots els esforcos i iniciatives.
Encara no ens podem permetre de ser llepafils.

Quin percentatge de producció Eumo dedica alllibre
universitari?

La proporció ve a ser el cinquanta per cent. Durant
el curs 93-94 vam editar cinquanta-quatre títols -es
poden veure a la Memoria corresponent- i d'aquests,
vint-i-quatre es poden qualificar perfectament de lli-
bre universitari en les diverses arees, Per aquesta línia
editorial no hi hem optat, hi hem nascut. Només cal
recordar que el primer llibre que varern editar, ara fa
quinze anys, és el titular Geología d'Osona que anava
adrecat als mestres en actiu per fornir-los material
didactic d'aquesta materia.

Seria possible que Eumo fes llibres de nivell universi-
tari si no anés lligada als EUV?

Si Eumo no anés lligada als EUV no seria Eumo.
Podria fer llibre universitari, és clar, com pot fer-ne
qualsevol editorial comercial catalana, pero segura-
ment en unes condicions encara més difícils ja que els
lligams i la proximitat amb els Estudis Universitaris de
Vic, a més de facilitar-nos la captació d' originals i de
propostes, genera un clima editorial molt propici a
aquest tipus de llibre.

Quina relació tenen les dues institucions?

Entre els Estudis Universitaris i Eumo hi ha una re-
lació de família. Són dues institucions germanes i sor-
geixen totes dues de l'impuls i el ferment de l'Escola
Universitaria de Mestres i mai no ens hem distanciat,
al contrari, els camins han estat sempre paral-lels i el
creixement dels uns ha estat la base del creixement dels
altres. D' altra banda, aquest parentiu s'ha mostrat
també molt fructífer i mútuament enriquidor,

Quin lloc ocupa Eumo dins el mercat de llibres uni-
versitaris en catalá?

El primer, sens dubte, pero si la Universitat
Politecnica continua editant amb el ritrne dels darrers
anys és possible que ens en desplaci aviat. Aixo, pero,
seria positiu pel fet que ells centren el seu interés edi-
tor en elllibre científic i tecnológic, la qual cosa aju-

dará a compensar la manca absoluta de materials
d'aquestes branques que pateix la universitat catalana.
En diversitat de temes i rnateries, pero, difícilment ens
guanyara ningú, em sembla que en diversitat conti-
nuarem essent els primers durant anys, encara.

Enguany Eumo celebra el 15e aniversario Que signi-
fica aquesta fita?

Quinze anys signifiquen sobretot joventut, ímpetu
i ganes de viure i tirar endavant i millorar en allo que
es pugui un projecte de futur, i signifiquen també
molts esforcos per ser aquí.

Com es pensa celebrar?

Editant bons llibres.

Merca Rocaflguera
Secretaria de Direcció
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Llengua i ÚS

Fer un ús correcte de la lIengua catalana és alguna

cosa més que no fer faltes d'ortografia ni emprar

paraules lexicament errónles. Jordina Coromina

reclama, en la següent reflexló, un millor

coneixement intern de la lIengua, per aconseguir-ne

un ús social més efectiu.

M' entretenia aquests darrers dies repassant la nova
col-Iecció que ha encetat EUMO Editorial aquesta pri-
mavera: el Projecte Solaris. Es tracta de vuit volums
breus que responen a una voluntat ambiciosa de fer un
treball interdisciplinari entre la narrativa, la ciencia i la
técnica, i rn'ha agradat. Tot plegar, i per una mena d'as-
sociació d'idees d'aquelles curioses que mai no saps ben
bé d' on provenen, m'ha dur a pensar i a discutir una
mica amb mi mateixa tota una serie de coses a l'entorn
de la llengua, sobretot la llengua escrita.

El Projecte Solaris ha sabut trobar el punt dolc en-
tre la narrativa ben escrita i el rigor de la terminologia i
les explicacions tecniques o científiques. Al costat
d' exernples alliconadors com aquest, pero, és curiós
poder comprovar la poca traca que encara tenen, en
general i en aquest país, molts dels professionals de les
diverses disciplines a 1'hora d'escriure en catala. Si te-
niu l' oportunitat d' accedir a alguna area d' assessora-
ment lingüístic us en fareu una idea: els textos origi-
nals dels aurors demanen, massa sovint, una revisió
exhaustiva.

Podríem intentar buscar-ne les causes i ens adona-
ríem que la dificultat no és exactament si se sap o no
com escriure una paraula ortograficarnent o si aquesta
paraula pertany o no al lexic del catala. Qüestions
d'aquesta mena es resolen f'acilment amb un dicciona-
ri. El problema toca més fondo i ateny l'estructura in-
terna de la llengua: el que falla básicament és l' exposi-
ció d'idees, la manera de presentar cada idea lligada i
relacionada amb una altra idea. En general, als textos
els falta domini de la sintaxi, coherencia i adequació a
un registre determinat.

Donant voltes a aquesta constatació i a la reflexió
subsegüent, pensava en les característiques que defi-

*Jordina Coromina

neixen una llengua respecte a una altra, que no són no-
més diferencies d' ortografia o de vocabulari, com ara
mateix deia. Sabem que qualsevol text ha de constituir
una unitat d'informació cohesionada al servei d'una
intenció sobretot comunicativa, i aixo ho aconsegueix
l' emissor a partir dels recursos lingüístics que li dóna
la llengua. 1 cada llengua té uns determinats recursos
lingüístics i estableix una serie de relacions particulars
entre els seus elements. Aquests recursos i el sistema de
relacions particulars, dones, difereixen d'una llengua a
una altra, i cadascuna segueix a 1'hora d' escriure la
'normativa' que marquen les seves propies relacions i
de la manera com ho indiquen els seus propis recursos.
Per aixó és tan important quan aprenem un idioma
nou intentar 'pensar' en aquella llengua aplicant les se-
ves característiques, especificitars i manera de funcio-
nar i no pas voler traduir a partir de la nostra i del nos-
tre funcionament; es tracta de no barrejar els dos
sistemes lingüístics diferents.

Temo que és justament aquí on hi ha la clau del que
passa sovint entre molts dels nostres professionals:
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pensen en una llengua i escnuen en una altra.
Segurament que la majoria han estat escolaritzats en
castella i, per tant, han apres a estructurar-se el pensa-
ment i les idees en un determinat sistema lingüístic,
seguint unes directrius determinades i úniques, i ara,
que escriuen en catala, els fallen els elements essencials
de redacció. És curiós realment poder comprovar que
darrere d'una explicació mal expressada en catala
s'amaguen maneres de dir propiament castellanes; a
dreta llei, en casos com aquest un catalanoparlant no
hauria d' entendre que se li diu, pero no és així, ens en-
tenem per aproximació perque tots tenim coneixe-
ments de l'altra llengua. 1 com que tots ens entenem,
no hi posem remei, i d'aquí ve el mal!, especialment en
textos de prosa científica, que no tolera ni les aproxi-
macions ni la comprensió a mitges.

A més a més, les llengües disposen d'una serie de
registres Iingüístics que varien segons cada situació co-
municativa. Els registres són les diferents varietats de
la llengua segons 1'ús, és a dir, segons el propósit o
l'objecte de la comunicació, segons el mitja a través
del qual té lloc aquesta comunicació (oral o escrit) i se-
gons les relacions existents entre els participants (de
més proximitat o de més llunyania). Evidentment, no
saber manejar aquests registres de forma adequada en-
torpeix i distorsiona el missatge que es vol transmetre,
i aixo també es detecta sovint en els escrits. Tot plegat,
és dar, afecta la intel-ligibilitat dels textos i la daredat
d' ordenació i exposició de les idees i fa perdre el dina-
misme propi d'una redacció ben feta.

La llengua d' aprenentatge, la llengua amb la qual
aprenem a llegir i a escriure i que fem servir en l'estudi
de cada branca de coneixement, és essencial per a la nos-
tra configuració intel-lectual i l'organització que farem
del discurs, per aixo ha de tenir una base sólida i corn-
plexa, perque ens ha de permetre expressar les múltiples
realitats de vida i de pensament. 1 l'aprenentatge
d' aquesta llengua no esta renyit amb l'aprenentatge
d'altres llengües, cosa que ens estimulara les habilitats
cognitives i l'agudesa mental. La qüestió és 'aprendre
bé' la nova llengua per saber-nos explicar després con-
forme al seu funcionament propi i idiosincratic.

Aquesta idea d'haver de passar tot un aprenentatge
si es vol dominar un idioma, curiosament es perd en la
situació de bilingüisme del nostre país, i gosaria afir-
mar que passa sobretot quan es tracta del catala. D'una

banda, a tots ens sembla que dominem totes dues llen-
gües i, d'altra banda, com que la llengua ens és una rea-
litat tan viva i tan próxima, sempre i a tothora tothom
es veu amb cor d' entendre-hi i parlar-neo 1 em sembla
bé tant una cosa com 1'altra, ja que aquestes sensacions
donen coníianca, i ens és vital no deixar de fer ús de les
llengües per por o respecte. Pero, al mateix temps,
aquestes suposicions no són tan certes, perque fan que
no ens adonem que el catala i el castellá malgrat que
provenen d'un tronc comú són llengües diferents, te-
nen un funcionament diferent i les hem d' aprendre to-
tes dues independentment si les volem usar, ja que te-
nen diferencies remarcables d' estructura interna i no
podem transvasar el sistema de l'una a l'altra.

Una gran part de la població catalana ha estat esco-
laritzada en castellá; l'altra, mig i mig, i els altres, que
fan l'educació totalment en catala, encara són a l'esco-
la. Aixo vol dir que la majoria hem estat educats se-
gons les estructures lingüístiques del castellá, pero, al-
hora, som catalanoparlants -de naixement o no- i,
per tant, creiem que ja tenim la feina feta, i la realitat
mostra, en canvi, 1'indisciplinat ús del catala com a
llengua vehicular. En resum: hem de fer l'aprenentatge
de la llengua que desconeixem o de la llengua de la
qual desconeixem gran part del funcionament. Hem
de saber en quina llengua escrivim i hem de tenir ben
dar que el catala té les mateixes possibilitats d' expres-
sió que qualsevol altra llengua.

D'una reflexió he passat a una altra i he anat cabde-
llant tot un entorn sobre la realitat escrita que circula
per aquest país, de la qual he volgut remarcar les defi-
ciencies basiques. Ara veig que no puc defugir la reali-
tat oral de la llengua, perque respon exactament a la
mateixa problemática de la llengua escrita, amb
1'agreujant de la seva espontane'itat. No podem oblidar
que un text escrit passa sempre pel filtre d'una correc-
ció, mentre que un text oral, encara que tarnbé pugui
ser preparat i que hagi estat corregit, sempre té un
marge de llibertat incontrolable. Em refereixo, és dar,
a 1'ús que fan de la llengua els mitjans de comunicació
orals i els professionals de les diverses disciplines que
tenen una projecció pública o social i que la'necessiten
d'una manera especial en la seva professió.

Déu n'hi do escoltar alguns locutors de radio o tele-
visió, i sobretot conferenciants i polítics! Sembla que
no sapiguen quina llengua parlen! 1 els que ens ho es-
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coltem, també sembla que ni ens n'adonem; i no ens
fan riure, com passaria en una societat que tingués re-
alment consciencia de la importancia de la seva llen-
gua. Una situació com aquesta seria impensable en
ambits d'altres llengües de cultura, com ara el francés
o l'angles o, fins i tot, el mateix castellá, perque aver-
gonyiria tothom i no es permetria.

La realitat és aquesta. 1 som tots que hem de posar
fil a l'agulla si volem canviar-la. El procés de norrnalit-
zació lingüística engegat deu anys enrere al nostre país
ha donat prioritat al' extensió del coneixement del ea-
tala i, fonamentalment, a l' escola, a l' ensenyament de
la llengua en el procés d' escolarització obligatoria. Al
costar de la feina que s'esta duent a terme a l' escola,
tarnbé s'esta treballant en el camp de l' educació per a
adults -i aixo no és ni menys valuós ni menys neces-
sari-, ja que en el marc d'aquesta normalització lin-
güística no s'ha d' oblidar la importancia que té el reci-
clatge dels usuaris de la llengua per arribar a fer
'normal' la comunicació. Ara ha arribat el moment
d'insisrir en un nou objectiu de la campanya norrnalit-

De Miramarges estant

Grans lllcons en
poques classes
Durant aquest curs l'Escola de Mestres ha comptat

amb la prestigiosa presencia del Dr. Raimon

Panikkar, el qual va impartir, durant el primer

quadrimestre, un curs de cinc sessions sobre "La

qüestió del saber avui dla-, dins l'asslgnatura de

Filosofia de l'Educació. Merce Torrents, professora

d'aquesta assignatura, fa una reflexió sobre els

continguts del curs que, més que tot, ha estat una

vivencia.

Si a cornencaments del curs 92-93, des d' aquesta rna-
teixa revista, feiem vots perque -en el nostre camí cap al
saber- «poguéssim comptar amb la guia d'una veu lúci-

zadora: estendre l'ús del catala a tots els ambits de la
societat, perque sense aquest objectiu, l'anterior no
arribara a quallar mai. Un dels ambits privilegiats de
l'ús de la llengua és la universitat. Ús oral i escrit, en
especial pel que fa al registre de la llengua científica. El
professor universitari es guanya la vida fent classes i es-
crivint. La llengua és, dones, el seu instrument profes-
sional quotidia. Si no en té el domini, la seva profes-
sionalitat falla. Malgrat que les institucions hagin de
contribuir a la normalització, són sempre els usuaris o
els professionals de la llengua els primers implicats i
compromesos.

Jordlna Coromlna
Correctora d'Eumo Editorial

* Mercé Torrents

da i responsable que interpel-Ía i esperona», avui podem
deixar constancia de la finor i magnanimitat amb que
aquesta veu s'ha sentir i encara ressona als EUV
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El Dr. Raimon Panikkar impartint el curs «La qüesrió del saber avui dia»,

Una classe és .••

Aquells desitjos es varen fer realitat. En la xarxa
-cada vegada més variada i transitada- de camins del
coneixement que es cursen en aquests Estudis, várern
iniciar el curs 93-94 amb una nova ruta, on el Dr.
Raimon Panikkar ens convidava a «1'esforc comú, a la
reflexió en comú vers 1'aprofundiment del saber». Així
va cornencar la seva primera llicó, aquestes van ser
exactament les seves primeres paraules per definir que
és una classe, «quelcorn -va afegir- de molt més gruix
huma que una conferencia». «1 fer una classe és dirigir
aquest esforc;:reflexiu en cornú».

A partir d'aquell moment, als dos minuts escassos
de cornencar el curs, es va percebre sensiblement un
canvi subtil pero evident: els qui havíem entrat a 1'aula
com a públic anonim, passavern a ser alumnes, tots vo-
luntáriament alumnes, igualment esforcats en un que-
fer comú dirigit per un mestre.

1a fe que era heterogeni aquell públic! Una setante-
na de persones, de les quals poc més de la meitat eren
actuals alumnes dels Estudis: la majoria de 1'Escala de
Magisteri i alguns de la Politecnica i d'Empresarials.
En 1'altra meitat, hi havia un grup d'antics alumnes,
sobretot de les primeres promocions de Magisteri; una
desena de professors actuals de les diverses escoles;
bastants mestres i professors d'Osona, i la resta, gent
de les més variades procedencies i dedicacions profes-
sionals. Tota aquesta diversitat de persones va adquirir

de cop, per la veu convocadora del mestre, una rnatei-
xa característica comuna: ser alumnes del Dr. Pa-
nikkar, en el seu curs sobre «La qüestió del saber avui
dia», professat en la Catedra de Filosofía de l'Edu-
cació.

Poe temps? Cap pressa!

Lorganització de les classes, especialment la sern-
pre difícil distribució del temps, va ser una altra gran
llicó de mestre. Va dividir les sessions en dues parts
d'igual duració, amb una pausa intermedia de set mi-
nuts: La primera part seria per a la seva explicació i la
segona per al col-loqui entre tots. Va demanar, també,
que tres persones fessin d'escribes a cada classe, i que
llegissin els seus resums abans de cornencar la classe se-
güent. Aquests escribes eren persones diferents cada
dia.

La distribució temporal es va respectar escrupulo-
sament, amb una acurada puntualitat, pero, a la vega-
da sense cap imposició, ni cap repetició de normes.
Tot lliscava suaument, amb tota naturalitat. Una
alumna ho va remarcar en 1'últim col-loqui: no havia
vist el professor mirar el rellotge una sola vegada, pero
la seva explicació acabava al moment precís, la pausa
durava els set minuts consensuats, comenc;:ava el
col-loqui puntualment i, sobretot, mai no hi va haver
cap sensació d'apressament ni de neguit, malgrat la
vastitud de la temática proposada a la reflexió en co-
mú ... El Dr. Panikkar va dir: «es pot tenir més o menys
temps per a fer una cosa, aixo no depen de mi. Pero el
que no s'ha de voler tenir mai és pressa, perque aixo sí
que depen només de mi. Una bona actitud del mestre
és: Tinc poc temps? Dones, cappressa!Només així apro-
fitarem el temps que tenim, sigui el que sigui».

És evident que aquesta distribució del temps va to-
talment lligada amb la participació en l' esforc;:i la refle-
xió de tots els membres d'una classe: un temps per par-
lar i un temps per escoltar, un temps per preguntar i
un per respondre i la major o menor possibilitat de fer
totes aquestes accions, tant el mestre com els alumnes.
És només en aquest ús real del temps viscut en comú
que es demostra que hom creu honestament que «el
saber no és mono poli de ningú, que és un procés en el
qual els dos pols -mestre, deixeble- ten en igual irn-
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portáncia, perque ningú ensenya a ningú, pero ningú
s'ensenya sol». Només en la practica es pot demostrar
la bonesa d'una teoria.

El viatge a Ítaca

1 arribem a l'eterna qüestió: Es pot avaluar un curs
d'aquest estil, és possible valorar el saber adquirit -val-
gui l' expressió!- d' aquesta manera?

Si sempre i en qualsevol curs academic, és una
qüestió complexa, difícil i controvertida, aquesta de
l'avaluació, que no sera aquí, en aquest curs? El Dr.
Panikkar, en la seva darrera classe, va dir: «Ara estaria
bé fer la síntesi, el balanc de tot el que se n'ha tret
d'aquest curs, d'allo que hi hem apreso Pero també es
podria fer una altra cosa: esperar cinc, deu anys, i veu-
re quina transformació s'ha operat en tu, en la teva
manera d'aprendre i d'ensenyar, de relacionar-te amb
el saber ... A mi m'agradaria molt que féssiu aquesta se-
gona. És la important».

1 aixÍ, amb la seva habitual senzillesa i com aquell
que diu la cosa més natural del món, ens mostrava
l'únic raser apropiat per mesurar el tros de camí cap al
saber, que amb ell havÍem feto La seva proposta era, ni
més ni rnenys, que el viatge a Ítaca. 1 ja sabem quin és
el consell del poeta en aquest afer:

«Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d'aventures, pIe de coneixenca ... »

Cinc, deu anys? 1 més. EIs que calguin,

«per aprendre i aprendre dels que saben».

Perque només aleshores et rrobaras

«ric de tot el que hauras guanyat fent el carní».

1només aleshores, per la teva propia realització,

«Savi com bé t'has fet amb tanta experiencia,
ja haurás pogut comprendre que volen dir les
Ítaques».

Aquesta fou l'últirna de les grans llicons del mestre:
després de crear, des del primer moment, un ambient
descondicionador i favorable al reflexiu esforc per sa-
ber; amb una serena acceptació del temps disponible
per a tan ampla, extensa i profunda tasca, que va man-
tenir durant totes les sessions, va acabar -sense rebai-
xar nivells ni abaratir somnis- posant a les nostres
mans, la mesura de la nostra propia marxa.

Bona ruta! companys del Curs del Dr. Panikkar.
Bona ruta i bona tasca transformadora!

Merce Torrents
Professora del Oepartament de
Cléncles de l'Educació de l'Escola de
Mestres
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La clonació
d'embrions humans:
aspectes científics,
étlcs i jurídics

La clonació és un tema d'actualitat candent. Tres

especialistes sobre el tema van ser a Vic per parlar

sobre la clonació des del punt de vista científic,

jurídic i ético La professora Cinta Sadurní recull les

idees del debat en el següent article.

El dia 24 de febrer 1'Área d'Infermeria Fonamental
de l'Escola d'Infermeria va organitzar una taula rodo-
na sobre La clonació: aspectes cientifics, etics ijurídics, a
cartee de la Dra. Victoria Camps, Catedrática d'Etica
de la UAB, la Sra. Maite Utgés, Metgessa i Diputada
del Partir dels Socialistes de Catalunya per Lleida i la
Sra. Anna Veiga, Doctora en Ciencies Biologiques i
Cap del Departament de Biologia de l'Institut
Dexeus. L'objectiu de la conferencia era proporcionar
informació sobre la técnica de la donació d' embrions
humans per tal que la societat en general no quedi al
marge del debat dels experts i tingui punts de referen-
cia suficients per poder opinar i justificar les propies
poslClOns.

La primera ponent va ser la Dra. Veiga que va ini-
ciar exposició definint i explicant les diverses tecni-
ques de Reproducció Assistida, dins les quals cal situar
la donació d' embrions humans. En relació a aquestes
tecniques va diferenciar dos grans grups, el primer esta
constituír per aquelles que tenen l'objectiu de fer pos-
sible la reproducció en parelles esterils o que tenen di-
ficultats per aconseguir un ernbaras (subfertils). Dins
aquest grup i segons la causa de l' esterilitat o subferti-
litat hi ha:

1.- La inducció a l' ovulació
2.- La inseminació artificial
3,- La donació d'ovuls
4.- La fecundació «in vivo»
5.- Ellloguer d'úter

*Cinta Sadurní

O' esquerra a dreta: Dra. Anna Veiga, Dra. Victoria Carnps, Sr. Ricard T orrents
i Sra. Maire Urgés.

1.- La inducció a l'ovulació implica sotmetre la pa-
cient a un tractament hormonal a fi que l' ovari desen-
volupi fol-Iícles (continents dels ovuls) perque es pro-
dueixi una ovulació espontania i sera en aquest
moment quan s'indica a la parella que tingui relacions
sexuals, per tal d' afavorir l'ernbarás.

2.- La inseminació artificial consisteix a fer una in-
ducció a l' ovulació i un cop produida, s'insemina la
dona amb esperma de la seva parella o d'un donant.
Aquest últim cas soIs es porta a terme si en el semen de
la parella hi ha una absencia total d' espermatozoides a
la mostra.
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3.- La fecundació artificial implica fer una inducció
a l' ovulació i després d' extreure diferents ovuls a la pa-
cient se'ls fecunda «in vitro». Acabat aquest procés els
embrions són transferits a 1'úter de la pacient.

Si la dona no produeix ovuls es necessita una dona-
ció. S'indueix a l' ovulació una donant i se li extreuen
els ovuls, Després aquests es fecunden amb semen de
1'home de la parella receptora i finalment s'implanten
els embrions a l'úter de la dona receptora. En aquest
cas hi hauria una altra possibilitat que seria realitzar
una fecundació «in vivo» que consisteix en inseminar la
donant amb semen de l'home de la parella receptora.
En cas de produir-se una fecundació s'hauria de proce-
dir al rentat d' embrions en la donant i a la seva extrae-
ció i transferencia a 1'úter de la dona receptora.

5.-L'úter de lloguer. Aquesta possibilitat no esta per-
mesa a nivell legal pero teoricament es podria donar
quan la dona de la parella receptora té ovaris pero no
té úter. La técnica consisteix a induir a l'ovulació a
aquesta dona, extreure-Íi ovuls i realitzar una fecunda-
ció «in vitro» amb semen de la parella. Després s'irn-
planten els embrions a l'úter d'una altra dona esperant
que es porti a terme l' ernbaras.

El segon grup de recniques que formen part de la
Reproducció Assistida és el resultat de la combinació
de la fecundació artificial i l' enginyeria genetica (tec-
niques de biologia molecular). En formen part el sexat,
a través del qual es pot obtenir descendencia d'un sexe
determinat (s'utilitza en alteracions genetiques lliga-
des al cromosoma X: hemofília, distrofia muscular de
Duchenne, ... ); la transgenia, que consisteix en la
transferencia de gens (en la especie humana tot i que el
projecte genoma evoluciona molt rapidament hi ha
molts aspectes que encara es desconeixen); les quime-
res, que permet l'obtenció d'individus amb quatre
progenitors ja que el procediment consisteix a barrejar
embrions; la partició d'embrions ~a través de la qual es
pot obtenir fins a 4 embrions segons l'estadi en que
s'estigui treballant; i el clonatge d'embrions, que consis-
teix a separar els embrions en diferents cel-lules, ex-
treure'ls el nudi i transferir-lo directament a l' ovul
d'un altre animal al qual se li ha extret el seu propi nu-
di. Aquest ovul té la capacitat de desenvolupar-se com

un embrió normal i per tant es transfereix a una mare
adoptiva i s'obtenen individus identics o clonics.

Per acabar la seva intervenció, la Dra. Veiga va fer la
reflexió següent: «Si l' objectiu del científic és aconse-
guir el maxirn nombre de nens de parelles que tenen
problemes per reproduir-se, la incorporació de tots
aquests procediments s'ha de decidir entre tots i esta-
blir un marc legal adequat»,

La segona ponent, la Sra. Maite Utgés, va co-
menear recordant que el 16 de febrer de 1994 el
Parlament de Catalunya va aprovar una resolució con-
tra la donació d' embrions humans ja que es va consi-
derar que la investigació científica ha de continuar la
seva expansió sempre i quan no entri en contradicció
amb els drets humans. Es van exposar tres raons fona-
mentals per oposar-se a aquesta técnica:

1.- Lesiona el dret a la integritat física i a la propia
identitat generica de l' ésser que ha de néixer i el princi-
pi d'igualtat, en el sentit que tot individu té dret a te-
nir una realitat genetica derivada de l'atzar.

2.- Amenaca la [libertar de les dones, fomenta in-
fantaments a la carta. Tecnicament es podria aconse-
guir que amb un banc de semen i un d' ovuls es «fessin»
nens sense que les dones intervinguessin en aquesta
decisió.

3.- Quan es prefereix donar un embrió i no un al-
tre, en el fons hi ha un esperit de preferencia i, per
tant, de diferencia.

Des del Parlament Europeu també es va rebutjar la
donació d' embrions, sigui quina sigui la seva finalitat,
ja que es va considerar que era una greu violació als
drets humans. Es va demanar als científics que renun-
ciessin voluntáriarnent a les practiques de donació
d' embrions humans, fins i tot abans que es prornul-
gués la lIei.

En la legislació espanyola, concretament la lIei/35
del 22 de novembre de 1988 sobre Tecniques de
Reproducció Assistida, ja es considera la do nació
d' embrions humans com una infracció molt greu.

13



Miramarges, maig 1994 Infermeria

La Sra. Anna Veiga és Doctora en Ciencies Biológiques iCap del Deparramenr
de Biologia de l'Insrirur Dexeus.

Finalment hi va haver la intervenció de la tercera
ponent, la Dra. Camps. D' entrada va subratllar que
qualsevol tema eticament dubtós s'ha de considerar
des de dos punts de vista: l'utilitarista i el dels princi-
pis etics fonamentals.

Quant al primer punt, digué que la clonació d' em-
brions humans no té cap utilitat social, ni cap aplicació
operativa, tant pel que fa als diagnostics com als tracta-
ments. És per aixo que cal rebutjar-la.

En relació als principis etics, va afirmar que tot i
que els drets humans s'han de tenir en compte sempre,
en aquest cas són difícils d' explicar i d'interpretar fi-
losóficamenr, L'ernbrió huma no és una persona feta i,
per tant, tot i que es pot arribar a un consens, científi-
cament mai no es podrá determinar que és una perso-
na. És per aixo que parlar dels drets de l'embrió no és
el mateix que parlar dels drets de la persona.

D'altra banda, la clonació no respecta la identitat
de l'individu: la identitat genetica no equival a la iden-
titat individual. Dos individus, tot i que surtin d'un
mateix ernbrió, des del moment que se'ls situa en un
context social i que tenen dues vides separades mai no
seran identics.

Dit aixó, la Dra. Camps va fer dues propostes:

1.- Que els diferents professionals proporcionin in-
formació científica a l'abast de tothom a través dels
mitjans de comunicació, per tal d' omplir el buit de

formació científica de la població en general i poder
crear una opinió pública sobre aquestes qüestions.

2.- Que es legisli sobre el desenvolupament
d'aquestes tecniques i es creín o es potencim comis-
sions de seguiment sobre Reproducció Assistida. Ara
com ara, Catalunya és la única comunitat autónoma
que té una comissió encarregada d'assessorar el De-
partament de Sanitat en relació a aquesta temática.

Cinta Sadurní
Professora de l'Area Fonaments
d'lnfermeria de I'EUIO.
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Que uneix la Borsa
amb I'economia real?
En aquest article Josep Comas, professor del

Departament d'Economia de I'Escola d'Empresarials,

analitza les conseqüimcies de sobreposició de

l'Economia Financera sobre l'Economia Real en el

complicat món de la borsa.

Quan ens pose m a parlar de borsa, sovint ens ado-
nem que hem topat amb un tema inspirador de moltes
reflexions, comentaris i análisis. En un ambient de jo-
ves estudiants és bastant usual que el tema tingui una
certa dosi d' atracció amb connotacions de risc i aven-
tura, lligades amb el món de la riquesa iel poder.

En termes menys rornántics, el món borsari s'ha de
situar com un element més d'un sistema financer que
ens porta a plantejar l'etern dilema de la relació exis-
tent entre les anomenades «Economía real» i «Econo-
mia financera o especulativa».

Si fem un intent de definir-les per separat, cosa que
no és del tot facil, la primera ens parlaria de processos
de producció i distribució de béns i serveis que tenen
com a finalitat satisfer necessitats humanes. Laltra de-
finiria una serie d'instruments que en principi servei-
xen de suport a aquella economia real perque pugui
funcionar d'una manera més fluida. Així dones, tenim
l'exemple del principal instrument financer, el diner,
gracies al qual les transaccions de tora mena de pro-
ductes es realitzen de forma molt més dinámica. En el
mateix sentir entenern la borsa com un mercat finan-
cer que pot subministrar una nova forma de financa-
ment a empreses productores de béns i serveis. Les
empreses poden créixer i desenvolupar-se més fácil-
ment, ja que la borsa perrnetra posar en contacte
rnolts petits inversors per formar grans masses de capi-
tal i així crear grans empreses o ampliar considerable-
ment les ja existents. També ha de servir com a reflex
del valor de les empreses, en indicar si aquestes estan o
no en un bon momento Aixo ho sabríem amb la cotit-
zació de les accions, pero aquest és un punt bastant
discutit.

*Josep Comas

Borsa: ajut o destrucci6?

Fins aquí tot correcte. El problema pot cornencar
quan aquesta «Econornia financera» es sobreposa a
1'«Economia real», desvirtuant el sentir de molts es-
forcos i moltes hores de treball dedicats a millorar les
condicions de vida humana. Molts recursos es desvia-
ran del sector productiu al sector financer no pas per
recolzar el primer, sinó cercant objectius propis.

A la Borsa sovint es diu que hi trobem un dels mer-
cats més semblants al de competencia perfecta, aquell
on molts compradors i venedors es posen en contacte
per efectuar les seves transaccions i, com que la seva
participació relativa al mercat és perita, no tenen po-
der d'influencia individual en la formació dels preus.
Aixo dificulta les accions especulatives, ja que no es
poden preveure amb certesa els resultats de les ordres
de compra i venda de títols financers. S'acornpleix
sempre aquesta condició en els mercats borsaris?

És difícil de creure en la inexistencia d'una serie
d'agents inversors, posseidors de gran capacitat de

15



Miramarges, maig 1994 Empresarials

compra-venda i d'informació privilegiada, capa<;:os
d'influir significativament en els preus de tot allo amb
que es comercia als mercats financers (accions, divises,
preus de primeres materies fonamentals etc.). Només
cal recordar aquell senyor nord-america d' origen hon-
gares que va ser capa<;:de fer trontollar diverses monedes
del SME a iniciativa propia. Grácies al poder sobre la fi-
xació de preus que atorga la possessió o control de grans
capitals, és facil d'actuar en aquests mercats de manera
especulativa. S'argumenta que les accions especulatives
serveixen per a equilibrar els mercats, perque allí on els
preus són baixos augmentaran les compres, alhora que
disminuiran allá on són alts. Aixo provoca una oscil-la-
ció de preus a l'alca i a la baixa en els dos lloes respecti-
vament, que rendirá a equilibrar-los, tot i entenent el
concepte de «localització» com espacial o temporal.

De tota manera amb el concepte de «poder de rner-
cat» esmentat anteriorment, no és difícil de veure que
una acció especulativa pot també perseguir l' objectiu
d'aconseguir un benefici provocant un desequilibri de
mercat. Un exemple senzill és la típica acció de com-
pra d'un líder inversor amb suficient «poder de mer-
cat», el qual podrá iniciar una important acció de
compra d'un valor de baix preu i provocara una allau
de compres, d'inversions menors, que fará pujar el
preu d'aquest valor. Aixo sera aprofitat pel «líder», el
qual vendrá a un preu considerablement més alt del
que ha comprat. Lógicament el gran beneficiat és qui
primer compra i qui primer ven. Limportant és conei-
xer el moment adequat i el «líder» és qui millor ho co-
neix, ja que és ell qui ho ha provocat tot.

Evidentment, tots aquests moviments de preus de
títols financers no han de respondre a canvis de valor
real de l'actiu que representen. A partir d'aquí es po-
drien descriure tot un seguit d' operacions més subtils
amb tots els instruments financers de nova creació
(Opcions, Futurs, Swaps, etc.), que amplien encara
més les possibilitats especulatives d'aquesta mena. Es
defensa tot aquest nou instrumental quan diem que
pot ajudar a les empreses a cobrir-se del risc especula-
tiu (compres de divises o primeres materies per a ope-
racions a realitzar en un futur assegurant d'aquesta
manera el preu actual). El problema és que el risc espe-
culatiu es veu agreujat pel tipus de «jugades» descrites;
i cobrir-se d'aquest risc suposa costos importants per a
les empreses.

És facil d' observar que aquesta manera d' obtenir
beneficis, provocant l' especulació financera a partir de
situacions de privilegi, és molt llaminera per a grans
masses de capital. En actuar així, poden evitar afrontar
riscos majors com els de crear una indústria, uns pro-
ductes, a acceptar per una demanda que de tant en
tant no és del tot dócil a les manipulacions dels mit-
jans de comunicació, conflictes amb sindicats, norma-
tives de protecció mediambientals etc. Ens trobem en
el cas curiós que una empresa, que esta fent una forta
política de reinversions amb els seus beneficis, veura
com les cotitzacions de les seves accions aniran a la
baixa. Aquestes polítiques són les que més beneficien
el teixit productiu a llarg termini, pero logicament els
interessos dels inversors borsaris no van en aquest sen-
rir sinó en el de l' obtenció de beneficis a curt termini,
provinents del repartiment de dividends (beneficis
destinats a retribuir als accionistes). Podríem també
esmentar el fet que darrerament la gran banca espa-
nyola ha salvat el compte de resultats amb especula-
cions contra la pesseta i no amb una gestió adequada
dels serveis crediticis.

De tota manera si la borsa ens continua seduint, les
escoles d'análisi borsária ens presenten dues opcions.
La primera diu que es poden fer previsions de com
evolucionara la cotització de les accions per dues vies,
l'una atenent el que valen realment les empreses i l'al-
tra estudiant regularitats d' evolució de les cotitzacions
amb instrumental estadístico Lopció representada per
la segona escola diu que suposar que el veritable valor
de les empreses es vegi reflectit en les cotitzacions és
molt suposar, i les regularitats estadístiques no existei-
xen en el món borsari. Ens vindria a dir, en altres pa-
raules, que invertir en borsa és una possibilitat afegida
a les que ens ofereixen altres fonts com la «Loro 6/49»,
el sorteig extraordinari de Nadal o les travesses; fora
que disposem d'informació privilegiada.

Josep Comas
Professor d'Economia deis EUV
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El SART, la plataforma
de recerca deis EUV
El Servei d'Assaig i Recerca Tecnologica (SART) és

una institució de recerca totalment consolidada als

Estudis Universitaris de Vic. Va néixer el 1990,

directament lligada a l'Escola d'Agronoms, arran

d'un conveni entre el Consell Comarcal i la Fundació

Universitaria Balmes, per dur a terme el

desenvolupament d'un Pla Pilot per a la Gestió de

purins porcins a la comarca d'Osona. Avui les línies

de recerca del SART estan dividides en quatre árees:

Indústries agroaümentárles, Sois i adobs, Residus

ramaders i Aigües. En I'article següent, els

responsables de cada área exposen les diferents

activitats investigadores del SART.

Indústries Agroalimentáries

La secció d'indústries agroalimentaries té l' origen
en un conveni de l' any 1991, pel qual el SART va pas-
sar a actuar com a laboratori de control de la denorni-
nació de qualitat «Llonganissa de Vio>. Aquest control
s'ha dut a terme durant dos anys i ha consistit en uns
mostratges periodics a les plantes de fabricació de la
llonganissa, una analisi dels pararnentres fisico-quí-
mies adients i un estudi estadístic dels resultats.

Gracies a aquest conveni, es va dotar el SART de la
infraestructura necessaria per a l' analisi d' aliments i es
van posar a punt un conjunt de tecniques analítiques
que han perrnes d' ampliar l' oferta a altres productes.
Així dones, s'han portat a terme convenis de col-labo-
ració amb indústries lácties de la comarca per a l'anali-
si dels seus productes; amb unes salines per al control
de la sal de cuina obtinguda en el seu procés industrial;
i amb una empresa dedicada a la fabricació d'aliments
pre-cuinats per al control rnicrobiologic de les seves u.
nees de producció.

Actualment el SART esta acreditat pel Laboratori
Agrari de la Generalitat i segueix un programa de con-
trol de qualitat extern de la mateixa Generalitat de
Catalunya.

*Equip de col·laboradors del SART

El Sart está acreditat com a laboratori agrari de la Generalitat de Catalunya.

En el present curs s'ha posat en marxa una línia de
recerca que té com a objectiu, a més de la formació
dels estudiants en aquest camp, l' estudi dels mecanis-
mes mol-leculars implicats en la conservació de fruites
i verdures.

Sóls iadobs

A la secció de sols i adobs s'han posat a punt les tec-
niques d'analisi que permeten de determinar els para-
metres físico-químics que caracteritzen els sols.
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D'una banda es realitzen análisis de mostres arlla-
des: sols, compost, substrats, etc ... , de procedencia di-
versa (particulars, empreses o entitats), D'altra banda,
s'han establert convenis amb empreses per tal de por-
tar a terme controls i estudis d' algunes de les seves ac-
tivitats. En aquest sentir es va establir un conveni amb
l'empresa FERVOSA S.A., per fer la caracterització
del producte final, el seguiment i la optimització del
procés productiu d'una planta industrial dedicada a la
fabricació de compost. Laltre conveni amb el qual
s'esta treballant actualment és el que s'ha establert
amb l' escorxador d'Avinyó per al control dels sols irri-
gats amb aigua residual procedent de l' escorxador.
Aquest estudi consta de dues fases. En la primera s'ha
realitzat 1'estudi exhaustiu de les característiques físi-
co-quírniques dels sols abans de regar i de les aigües re-
siduals de l' escorxador utilitzades per regar-lo. A la se-
gona es realitza un control analític periodic de les
aigües residuals uditzades per regar (mensual), de l' ai-
gua que s'infiltra (trimestral) i de les característiques
dels sols (semestral). Aquest seguiment permet de
coneixer l' evolució que segueix el sol en rractar-lo amb
aquestes aigües residuals.

Residus ramaders

La Fundació Universitaria Balmes (FUB), a través
de 1'Escola Universitaria Politecnica d'Osona, va creu-
re interessant encetar una línia de recerca sobre temes
mediambientals. En aquest sentir va signar-se un con-
veni amb el Consell Comarcal d'Osona per desenvo-
lupar, a partir de l' 1 de setembre de 1990, el Pla Pilot
per a la Gestió dels purins porcins a la comarca
d'Osona. Aquest Pla era promogut i financat per la
Junta de Sanejament i el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca (DARP), i inicialment es preveia
una duració de tres anys

Després de la presentació de 1'informe dels estudis
realitzats, el Consell Comarcal d'Osona va donar per
finalitzat el Pla Pilot d'Osona l' abril de 1992, per pas-
sar a un Pla d'Execució de diferents línies d'actuació
dirigides per la Conselleria de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya. De totes maneres, l'equip
tecnic d' aquesta secció ha continuat treballant com a
línia de recerca interna en estudis centrats en el conei-
xement dels purins porcins, el seu tractament i la seva

gestió. A més a més, també ha col-laborat amb les em-
preses Tecnologia i Depuració Ambiental, S.L. (TDA)
i Mecaniques Segalés en el testatge de filtres i centrffu-
gues per al tractament físic d'aquests purins.

Actualment es realitzen estudis sobre l'airejació
forcada dels purins porcins, subvencionats per segon
any pel DARp, i sobre els efectes dels coadjuvants mi-
crobiologics en els purins de porc, en conveni amb el
Consell Comarcal d'Osona. A part, es continua la re-
cerca interna, centrada fonamentalment en la digestió
metanogenica i els tractaments de nitrificació =desni-
trificació dels purins porcins.

Aigües

La secció d'Aigües del SART té com a objectius fo-
namentals l' estudi i la recerca en temes de tractament i
reutilització d' aigües i, en segon lloc, oferir a l'exterior
un servei de caracterització i assessorament en els
camps de les aigües residualsi potables.

Les tasques desenvolupades fins al moment que es
porten ara a terme es situen en:

-Analisis físico-químiques i microbiologiques de
mostres d'aigües.

- Mostratge i control analític per al seguiment de
depuradores industrials. Assessorament dels canvis de
les condicions operacionals d' aquestes depuradores.

-Seguiment i control de diferents plantes potabilit-
zadores d' abastament d' aigua a diferents poblacions.

-Estudis de «jar-test» per a l'optimització del trae-
tament físico-químico

-Estudis pilot per al tractament biologic d'aigües
residuals amb fangs activats.

-Estudis pilot per al tractament biologic d' aigües
residuals per nitrificació-desnitrificació.

- Estudis de l'efecte de diferents coadjuvants mi-
crobiologics en l' eficiencia del tractament biológic
d'aigües residuals amb fangs activats aerobics.

-Estudis per a la reutilització d'aigües residuals.

Els sectors en els quals s'han realitzat aquests estu-
dis d' aigües residuals han estat escorxadors, papereres i
adoberies, a part d' altres indústries agroalimenráries i,
en el cas d' aigües potables, diferents embassaments i
pous del nostre país.
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Que és la lntel-Ilgéncla
artificial?
El proxim curs l'Escola d'Intormátlca deis EUV

comeneará a impartir I'assignatura d'lntroducció a la

lntel-Ilgéncla Artificial. La professora, Oolors Anton,

presenta de forma global els trets báslcs d'aquesta

la nova disciplina que, si bé és fonamental en el món
de la lnformátlea, també té una gran transcendéncla

social.

Si busquem definicions per a la inrel-Iigencia artifi-
cial, en podem trobar moltes, pero cal destacar-ne
dues que ens poden donar una definició global:

La primera parlaria d'aconseguir que els computa-
dors facin una cosa que fins ara feien millor les perso-
nes. La segona seria produir máquines intel-ligents a
partir de la programació de cornputadors, que realitzin
tasques com raonament, aprenentatge ... entre d'altres.

En la primera definició, la informació necessaria
per tal que un computador pugui simular una actitud
humana s'anomena coneixement, mentre que l'área de
la intelligencia artificial que s'ocupa de la manipula-
ció i interpretació del coneixement s'anomena repre-
sentació del coneixement. Si ens fixem ara en la segona
definició, un sistema és intel-ligent si compleix les se-
güents característiques:

* Operar en temps real, és a dir, que respongui d'una
manera immediata.

* Usar abstraccions simbóliques.

* Explotar grans quantitats de coneixement.

* Ser tolerant amb possibles errors, situacions deseo-
negudes o imprevistes.

* Aprendre de l' entorno

* Capacitat de comunicar-se amb llenguatge natural.

La preocupació més gran dins d'aquest camp és la
de quantificar i qualificar l' entorno Cal dir que aquesta
preocupació ha centrat bona part de l'acrivitat cientí-
fica i filosófica a partir d'Aristótil. Per tant, l' aspecte

*M. Dolors Anton

més important seria el coneixement i la seva represen-
tació.

Trobaríem diferents tipus de sistemes basats en el
coneixement, que els dassificaríem de la manera se-
güent:

"Sistemes experts: Pretenen resoldre problemes es-
pecífis i complexos d'un determinat camp, que habi-
tualment són resolts pels humans. Són problemes que
requereixen una gran quantitat d'informació 1 una
mecánica de solució determinada.

*Sistemes gestors basats en el coneixement: Adqui-
reixen coneixements i els estructuren de forma correc-
ta en una base de dades.

"Sistemes intel-ligents de desenvolupament de softwa-
re: lligat amb les eines CASE (Computer Aided
Software Engineering) que són una combinació de
programes i metodologies que serveixen per autorna-
titzar i ajudar en la mesura que sigui possible, l'ano-
menat ciele de vida del software, nom amb el qual es
coneix el procés de disseny, construcció i explotació
d'una aplicació. Llavors es tracta d'afegir a aquestes ei-
nes un component basat en el coneixement que millo-
ri substancialment les seves prestacions.

*Sistemes lligats de coneixement: on el que importa
és la interrelació en el coneixement i el vehide de
transmissió. Indouria la integració de textos, imatges,
sons, dad es i coneixement. Són bases de dades alta-
ment sofisticades i logicamenr interrelacionades (HY-
PERMEDIA).
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"Sistemes tutors intel-ligents: que són el resultat de
l'aplicació de la intel-Iigencia artificial en el camp de
l'educació. Són sistemes computacionals que perme-
ten de realitzar de manera intel-ligenr les tasques
d'aprenentatge dels alumnes en certs temes.

De la classificació dels diferents sistemes basats en
coneixements es pot delimitar el radi d'acció que abra-
<fala intel-Iigencia artificial en el món quotidia. Aquest
radi es basa, principalment en les activitats següents:
Jocs (Escacs), demostració de teoremes, resolució de
problemes, percepció en la robótica (visió, parla), com-

Carme Riera: Del mar
al blau
El proppassat 22 de marc vam tenir la visita de

I'escriptora Carme Riera, per iniciativa de la

Facultat de Traducció i Interpretació, dins de la

campanya «L'escrlptor del mes», organitzada per la

Institució de les Lletres Catalanes.

Després de la presentació, rigorosa i acurada, de la
professora Maica Bernal, del Departament de Catala
de la Facultat, Carme Riera ens va parlar de la seva tra-
jectoria, emmarcada sota el títol suggestiu i sintetitza-
dor «Del mar al blau», la qual, ara per ara, s'inscriu en-
tre aquestes dues fites de la seva producció literaria: Te
deix, amor, la mar com a penyora (obra que va obtenir
el premi «Recull» de Blanes, l'any 1974, i que compta
amb més de 30 edicions) i Dins el darrer blau (guardo-
nat amb el premi «[osep Pla» d'enguany).

Entre els límits d'aquestes dues obres, la narrativa
de Carme Riera s'ha desenvolupat gairebé sempre sen-
se perdre de vista la perspectiva marina, potser motiva-
da per la seva condició d'illenca, la qual cosa li permet
d'utilitzar aparentment la mar com a principalleitmo-
tiv. Escric «aparentment» perque, al meu entendre,
aquest motiu conductor en possibilita un altre de més
transcendent per a comprendre el sentit general envers
el quall'escriptora projecta, cada vegada amb major

prensió delllenguatge natural, resolució de problemes
experts: matemática simbólica, diagnosi médica (MY-

CIN), analisi química i disseny
en enginyeria (ICASE).

M. Oolors Anton
Professora del Departament de
Llenguatges i Sistemes lnformátics de
l'Escola Potltécntca

* l.luisa Cotoner

uv
Estudie Universitaria deVI·c

Carrne Riera duranr la conferencia celebrada als EUV.

intensitat, les seves obres. Estic fent referencia al tema
del viatge, el qual de manera recurrent vertebra la pe-
ripecia vital dels seus personatges. Així, en Te deix,
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amor. .. , el viatge d' estudis fa possible l'epifania amo-
rosa; mentre que a Una primavera per a Domenico
Guarini (prerni «Prudenci Bertrana», 1980), el viatge
exterior d'Isabel-Clara, amb el proposit d'investigar
l'acte d'un boig que ha esguerrat el quadre de
Botticelli, es converteix en l' excusa del viatge interior
de la protagonista, que es pro posa d' esbrinar quins són
els vertaders mecanismes constitutius de la seva perso-
nalitat com a periodista, com a amant i, sobretot, com
a dona capas: d' assumir la maternitat. També a Joc de
miralls l'acció cornenca amb el viatge de Pablo
Corbalán a Barcelona que, a la vegada, determina el
viatge de Teresa cap a un món desconegut, ple de pa-
ranys i de mentides, on finalment desapareixera engo-
lida per una violencia que ha aconseguit de descobrir
oculta darrere les persones-rnascares que l' envolten. A
Dins el darrer blau , el viatge es projecta encara en una
dimensió més pregona, perque es presenta com l'única
possibilitat d' alliberament personal i col-Iectiu, encar-
na/simbolitza, en conseqüencia, l' objectiu final ina-
bastable vers el qual tendeix inevitablement la persona
humana; representa la meta fallida i fracassada, pero
que s'allunya sempre, amagant-se dins el darrer blau
de la mar infinita, muda i solitaria.

Més enlla d'aquest motiu, al meu entendre fona-
mental perque metaforitza el viatge de la vida de ea-
dascú de nosaltres, l' obra de l' autora manifesta una
evolució guiada per la voluntat d'aprofundir en dues
vessants: a) el repte d' assolir tecniques narratives cada
vega da més complexes; i b) la depuració d'un llenguat-
ge que, sense perdre l'aparent espontaneítat d'un estil
nascut, paritariarnent, de l' efusió lírica i del seu revers,
la ironia, ha anat enriquint-se amb un [exic cada vega-
da més rigorós i subtil, que en aquesta darrera obra ha
portat l'autora a treure del text tots aquells termes que
no poguessin ser localitzats en els documents de finals
del segle XVII, quan es va produir la tragedia dels úl-
tims jueus cremats per la Inquisició, representant i
símbol de tots els fanatismes de qualsevol mena.

A més a més, aquesta recerca lingüística ha possibi-
litat que cadascun dels personatges -més de 40- parli
amb uns trets tan característics que perrnetin de dis-
tingir-Io dels restants. Estic pensant, per posar només
uns quants exernples reveladors, en el discurs farcit de
verbola del pare Amengual, darrere el qual s'hi amaga
un cervell petit, incapac de veure més enlla de la seva

propia i ridícula ambició personal; o en la parla pica-
llosa i indecisa de Costura, plena dels temorencs cir-
cumloquis del malsí. Són aquestes acurades elabora-
cions lingüístiques les que ens permetran de
reconeixer la veu clara i valenta de 'La Coixa', la ma-
lenco ni osa ironia d' en Valls, les paraules del qual van
buidant-se d' esperans:a a mesura que es van omplint
de l' amargor espessa d'un agnosticisme que tan sols
pot ser assaborit per ell mateix. O el to intel-Iigent i
despreocupat del cavaller Sebastia Palou, que se sap
protegit pel sol fet de pertányer a una classe social ales-
hores gairebé intocable.

Quant a l' altra vessant, la técnica narrativa de
Riera, encetada des de la perspectiva unilateral de la
primera persona, que empra ja en els primers llibres,
on el «JO»se situa en el moment crític de l'acorniada-
ment de l' adolescencia, o s'amaga, temorenc, darrere
els monolegs inreriors d'unes dones alienades fins a la
bogeria per una societat arrelada sota la llei dels més
forts, ha anat assolint altres perspectives més pluralis-
tes, fins arribar a aquesta última novel-la, on els perso-
natges viuen completament deslligats de l'autora, és a
dir, de l' ésser que els ha donat la vida i la paraula. El
tractament narratiu des de la tercera persona ornnis-
cient ha perrnes de crear la distancia suficienr que per-
met que els personatges puguin experimentar les pro-
pies vivencies sense necessitat de crear de bell antuvi
cornplicitats amb el lector. L'univers del discurs ja no
s'emmarca dins el camp referencial dels lectors, sinó
tot al contrari, l'autora ens aboca vers un món alié,
desconegut, distant en l' espai i en el temps, que ens
atrau i ens horroritza alhora, perque sentim que en
aquelles vides, que conternplem com si fossin dins
d'una peixera, s'hi troben les misterioses pulsions i els
enigmes més terribles del nostre món actual, de la nos-
tra propia vida.

Llu'isa Cotoner
Professora de la Facultat de Traducció i
Interpretació

21



Miramarges. maig 1994 Idlomes

Europeus als EUV,
una bona experiencia
No us heu preguntat mai que pensen els alumnes

estrangers del DEGI quan arriben als Estudis

Universitaris de Vic? Que opinen sobre la lIengua,

els costums, la Universitat? Totes aquestes

impressions les recull Fina Guix en I'article

següent, sorglt d'una conversa amb vuit deis

alumnes del DEGI, procedents d'Alemanya, Fran~a,

Holanda i Portugal.

Quan l'Escola d'Empresarials dels EUV va signar
1'acord per dur a terme el programa DEGI -i ja fa uns
quants anys, d'aixo- tothom era conscient que l'aporta-
ció que suposaria 1'arribada dels alumnes estrangers so-
mouria alguna cosa no solament al si del col-lectiu uni-
versitari sinó també del teixit social en general.

Recordo un text de Josep Pla sobre la Universitat
d'Uppsala -ciutat sueca amb forca similituds amb Vic,
per cert- que parla «dels diversos cossos d'edificis de les
Facultats repartits per la ciutat, les nacions dels estu-
diants», i de la incidencia de tot plegar en aquella perita
capital.

Certament, la presencia d' aquests estudiants entre
nosaltres, curs rere curs, no ha passat gens desapercebu-
da. Tanmateix, no tothom haura tingut 1'oportunitat
d'intercanviar-hi vivencies i opinions, de saber com ha
estat el seu procés d'adaptació. És per aixo que he tingut
una llarga conversa amb vuit d' ells, els aspectes més in-
teressants de la qual reprodueixo tot seguit.

Des d'un bon principi, els alumnes del DEGI varen
manifestar la manca d'informació detallada que tenien
sobre els EUV i l'entorn socio-cultural on s'ubica, fet
que es pot fer extensiu a d' altres aspectes. Així dones, cal
buscar l'elecció de Vic en un ventall de motius prou di-
versos, que anirien, per exemple, des de l'oportunitat
d'aprendre el castellá fins al fet que es tractava de l'únic
lloc on quedaven places disponibles.

La ciutat de Vic els sorpren agradablement a tots
malgrat la paradoxa que els uns la trobin més gran i d' al-
tres més petita del que s'imaginaven o els havien dir,
Tots assenteixen amb la Carolyn: «És un lloc idoni per
viure-hi un any en la nostra situació».

*Josefina Guix

Estudiants del DEGI. curs 1993-1994.

En José Manuel i en Domingos Manuel es mostren
impressionats per la magestuositat i bellesa de la Placa
Major: «Ens agrada anar-hi per llegir el diari i parlar amb
la gent. .. quan fa un bon sol, aixo sf!», 1és que els portu-
guesos troben que aquí el clima hivernal és duríssim.

EIs estudiants centreuropeus admeten que han can-
viat alguns costums alimentaris: mentre a les noies ho-
landeses els agraden les olives, la llonganissa i la botifar-
ra, 1'alemany sent una especial predilecció per les
gambes. D'altra banda, els costa d'entendre que la gent
es trobi per anar a menjar i s'estigui una o dues hores a
taula, quan als seus paises tarden un quart d'hora per
dinar o sopar. Per als francesos i portuguesos el tipus
d' alimentació no ha suposat un gran canvi. Hi ha una-
nimitat, pero, pel que fa als horaris dels apats: «Sopern
massa tard».
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Ellleure és considerat com un aspecte complemen-
tari de la seva vida d' estudiants, tot i que la compagina-
ció no sempre és fácil. «Al principi teníem moltes ganes
de descobrir-ho tot, pero ara disposem de molt poc
ternps». EIs caps de setmana els solen aprofitar per des-
cansar, practicar algun esport de tant en tant i, evident-
ment, estudiar. Tot i aixo, els agradaria poder viatjar si
disposessin de cotxe i hores lliures.

Encara que alguns s'estimen més assistir als cursets
de balls de saló que no pas a la «rnarxa dels dijous», la
majoria acostuma a freqüentar les festes per als estu-
diants. Desitjarien que es comencessin més d'hora, pero
les troben divertides.

Un dels «descobriments» que, d' entrada, els trasbal-
sa de manera més significativa és la situació sociolin-
güística: ningú no s'imaginava la vigoria de 1'ús de la
llengua catalana, tant fora com dins dels EUY. En
Ludovic i en Christophe afirmen: «Ens pensávern que el
catala només el parlava la gent gran». La immediata
constatació que el catala és la llengua habitual de cornu-
nicació els ha portat a refer-se de la sorpresa inicial i a
superar, de mica en mica, alguns malentesos, com el fet
que els seus companys formulessin preguntes en catala a
classe o que, fins i tot s'arribessin a «fer pesats» en els rei-

terats intents d' explicar-los tot allo referent a aquest fet
diferencial. L'Olga insisteix: «]o creia que d'aquests te-
mes només en parlava la gent de l'edat dels meus pares, i
que els joves no se'n preocupaven».

A hores d'ara ja consideren de manera forca positiva
la urilitat dels seus coneixements de catala: en l'actuali-
tat, per establir relacions socials; en un futur, per a la se-
va activitat professional. Arran d'algunes anecdotes es-
devingudes en alguns cornercos vigatans, veuen que la
gent els valora i agraeix l'esforc;:que realitzen. La Carla i
1'Olga, per exernple, diuen, tot rient: «Avegades parlem
en catala entre nosaltres, com a joc». D'altra banda, en
José M. i en Domingo M. afirmen no haver tingut cap
dificultar a 1'hora d' aprendre el castella, tant a classe com
al carrer: «Dernanem si ens poden parlar en castella».

Lógicament, l'altre gran tema de conversa gira al vol-
tant dels estudis. Per en Thore, el nostre sistema educa-
tiu no difereix gaire de l'alemany pel que fa al tipus de
classes, el nombre d' alumnes, etc. En canvi, les estu-
diants holandeses s'han trobat amb un sistema molt
diferent. Així, la Rosemarye explica: «A Holanda les clas-
ses no són tan teoriques com aquí. Consisteixen básica-
ment a resoldre problemes d'índole diversa i a discutir-

ne els metodes més adients per resoldre'ls. Per tant, quan
et presentes a l'examen n'has fet molts, fins i tot aquells
d' examens d' anys anteriors». L'Olga afegeix: «Aquí ente-
nem la teoria, la sabem, pero ens fa falta la practica per
tenir més possibilitats d'exit el dia de l'exarnen».

Tots estan d'acord que hi ha una gran diferencia en-
tre els professors dels EUV i els de les seves universitats
d'origen. En destaquen principalment la joventut, fet
que valoren molt positivament, perque permet una co-
municació més Huida. La manera de vestir, més infor-
mal, tampoc no els passa desapercebuda: «Allá tots els
professors van amb americana i corbata». 1 constaten,
amb no menys sorpresa, que són els alumnes els que
vesteixen molt formalment i condueixen cotxes rnolt
bons. «Aixo ens va xocar molt des del principio EIs estu-
diants francesos que tenen cotxe porten un Dos Cavalls,
en canvi, aquí veus rnolts models de gamma alta», co-
menten en Ludovic i en Christophe.

En José M. i en Domingos M. destaquen la idio-
sincrácia dels nostres alumnes: «Assisteixen regular-
ment a les classes, prenen forc;:aapunts, la biblioteca és
molt plena ... Pero els resultats no sempre es correspo-
nen amb aquesta actitud». També han observat, com a
costum generalitzat, que es va de casa a 1'aula i de 1'aula
a casa. Troben a faltar, en definitiva, una mica més de vi-
da académica.

Reprenent la referencia inicial, no voldria acabar
sense tornar a fer esment de la riquesa que ha de suposar
per a tots nosaltres -i ja els incloc a ellr- aquesta aporta-
ció mútua, minsa quantitativament pero d'indubtable
válua des d'un punt de vista qualitatiu. El director gene-
ral dels EUY, Ricard Torrents, glossa amb detall l'es-
tructura originaria -i desitjable tothora- de la institució
universi tária: «Uniuersitas facultatum per alsprofessors i
Universitas nationum per als estudiants. Universitat de
cienciesIprofessors i Universitat de nacions /estudiants».

Joseflna Gulx I Soldevlla
Directora de I'Escola d'ldiomes

El meu agra'iment per la seva col-laboració als estudianrs: José Manuel Costa, Do-
mingos Manuel Meirelles Monreiro de Caravalho, Ludovic Leraillé, Chisrophe Guillenot,
Caria Bakker, Oiga van Gaans, Carolyn Landburg, Rosemary Zuidgeesr i Thorne Ncll.
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Més de dos mil
titulats als EUV
Des de la creació deis Estudis Universitaris de Vic

el curs 1977-78, ja han obtingut el títol acadérnlc

2.297 alumnes. «Dades» ens mostra quina ha estat

I'evolució deis titulats fins al setembre de 1993,

desglossats per carreres i de forma conjunta.

D'altra banda, l'organlgrama ens presenta, aquest

cop, els professors de l'Escola d'lnfermeria.

Magisteri

1979-80 103
1980-81 54
1981-82 87
1982-83 96
1983-84 117
1984-85 94
1985-86 100
1986-87 101
1987-88 86
1988-89 115
1989-90 68
1990-91 32
1991-92 40
1992-93 75

o 50 100 150

Infermeria

1983-84 42
1984-85 41'

1985-86 32
1986-87 38
1987-88 38
1988-89 44

1989-90 46

1990-91 40

1991-92 53
1992-93 55

o 20 40 60

Total: 1468. Mitjana de titulats per prornoció: 104 Total: 429. Mitjana de titulats per promoció: 43

Empresarials Informática

1989-90

1990-91

1991-92

1991-92

o 5

._;;~ ;~ .. : Q:l:Qxl115
I ~

10 15
1992-93

1992-93

O 50 100 150 Total diplornars: 26. Mitjana de diplomats per promoció: 13

Total: 373. Mitjana de titulats per promoció: 93
Agrónorns 1992-93: 1 titular

El grafic següent ens mostra l' evolució conjunta de tots els titulats en totes les carreres desglossats per anys:

Total titulats de 1979-1993: 2.297
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Organigrama de l'Escola Universitaria dlnfermeria

Sra. Anna Bonafont

Sra. Cinta Sadurní

Primer Curs

Directora

Sra. Montserrat Faro

Cap d'Estudis

Sra. Montserrat Vilalta

Secretaria

Sr. Jaume Puntí

Administrador

Sra. Montserrat Faro

Segon Curs

COORDINADORS

Sra. Pilar Tur6n

Tercer Curs i Practiques

Sra. Lourdes Albiac

Salut Pública

Sra. Teresa Lleopart

Infermeria Psicosocial

PROFESSORS DE L'AREA D'INFERMERIA FONAMENT AL 1MEDICO-QUIRÚRGICA

Sra. Lourdes Albiac

Sra. Montserrat Faro

Sra. M. Carme Crivillés Sra. Fina Danés

Sra. Teresa Lleopart

Sr. Enric Caralt

Sr. T oni Galofré

Sr. Florencio Cardosa

Sr. Pere Garcia
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Sra. Monrserrat Lorenzo

Sr. Josep Romeu

Sr. Jaume Sola

Sra. Maria Amenedo

Sr. Joan Mir

Sra. Eva Rovira

Sra. Pilar Soler

Sr. Marc Vidal

Sr. Josep Molera

Sra. Anna Rovira

Sr. Joan Tell

Sra. Montserrat Vivet

Sr. Josep Pérez

Sra. Cinta Sadurní

Sr. Angel Torres

Sr. Miquel Ylla

PROFESSORS DE L'AREA DE SALUT PÚBLICA 1SALUT MENTAL

Sra. Lourdes Albiac Sra. Anna Bonafont Sr. J. Caries Casas

Sr. Adjurori Redorta

Sra. Cristina Sánchez

Sr. Jordi T ortres

Sr. Manel D. Comas
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Sr. Jordi Espina

Sr. Josep Malo

Sr. Josep Santaereu

Sr. Lluís Enrie Florensa

Sra. Carme Raurell

Sr. Jaume Sola

Sra. Rosa Valcareel

Sra. Agnes Morató
Cap de Secretaria General

Sr. Sebastia Juneosa

Sr. Josep Romeu

Sra. Pilar Soler

Sra. Montserrat Vall

SECRETARIA

Sra. Elisabet Vila
Cap de Secretaria

Sra. Teresa Lleopart

Sra. Rosa Rosean

Sr. Angel Torres

Sr. Jordi Verdaguer

Sra. Elisabet Ylla
Secretaria de Direcció

Sr. Joan López

Sr. Josep M. Roma

Sra. Pilar T urón
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Entrevista al Dr. Salvador Reguant

La Universitat de Vic
té I'obligació de ser
~ .uruca

El Dr. Salvador Reguant és delegat de la

Universitat de Barcelona als EUV i el Dr. Antoni

Mirambell és el vocal, també de la Universitat de

Barcelona, al patronat de l'Escola d'Empresarials.

Amb ells hem volgut fer una xerrada per saber com

són les relacions entre la Universitat de Barcelona

i els Estudis Universitaris de Vic i també per

conélxer la seva tasca com a portaveus entre les

dues entitats unlversttáríes.

El Dr. Salvador Reguant és Catedrátic de Geologia
de la Universitat de Barcelona i va ser el primer
Director de l'Escola de Mestres. Des de la seva
condició de Delegat de la UB, el Dr. Reguant ha
tingut una activitat molt lligada i compromesa amb
la trajectória dels Estudis Universitaris de Vic.

Com ha estat la relació entre la Universitat de
Barcelona i els EUV des dels seus orígens i fins avui?

Jo he estat present en tota la historia dels EUV, tant
perque era i sóc professor de la Universitat de Bar-
celona i des d' aquesta condició he assumit les diverses
funcions que se m'han demanat als EUV, com pel fet
que hi sóc des del cornencament. Vaig ser el primer
Director de 1'Escola de Mestres per exigencies legals i,
més tard, he estat i sóc vocal i delegat de la Universitat
de Barcelona, per a les carreres dels EUV adscrites a
aquesta Universitat. Conec molt bé, dones, totes les
vicissituds de la relació mútua entre els EUV i la UB,
les quals no s'han separat mai d'una comprensió i aju-
da per pan de la UB i d'una lleialtat i correcció exqui-
sida per pan dels EUV Evidentment la historia de de-
tall és complexa, tant per l'expansió extraordinaria
dels EUV, com pel fet que, essent un tema quantitati-
vament menor en la complexa estructura d'una uni-

* Mercé Rocafiguera

El Dr. Salvador Reguant és el Delegat de la UB als EUV.

versitat com la UB amb 65.000 estudiants i més de
3.000 professors, les qüestions importants només
s'han plantejat d'una manera episodica, és a dir, quan
hi ha hagut canvis en la legislació o quan hi ha hagut
nous centres en projecte i en realització als EUV.
Aquest tipus de coses són per forca «originals» i cada
cas s'ha hagut de plantejar d' acord amb la seva origina-
litat.

En l'epoca primera va ser particularrnent irnpor-
tant la dedicació i interés que van manifestar el primer
delegat de la UB, Dr. Miquel Siguan i el vocal, Dr.
Manuel Guzmán, que van permetre arrencar amb bon
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peu el primer centre, 1'Escola de Mestres. Ells van ser
persones importants en la difusió del missatge que els
EUV (en aquest cas, Escola de Mestres) funcionaven
bé i que era bo i important que s'establissin relacions
de mutu acord i cooperació amb la propia Escola de
Mestres de la UB i amb les altres de Catalunya en un
pla de perfecta igualtat. Tots dos eren persones de
prestigi en ambits on, molt en particular, el missatge
havia d'arribar d'una manera serios a i auténtica.

En l' epoca d' expansió, el senti t pragrnatic i les mos-
tres d'apreci que el fins fa poc Rector de la UB, Dr.
Josep M. Bricall, va demostrar sempre envers els EUY,
van ser decisius per orientar adequadament aquesta
mateixa expansió i per donar ánims als responsables
dels EUV en la difícil tasca d' obrir-se camí cap a la
Universitat legalment privada, en un país on els cen-
tres privats practicament no existeixen o són plantejats
en el veritable sentir de privat i no com una exigencia
de servei per a una ciutat a través del patrocini munici-
pal. En l'últim centre creat, la Facultat de Traducció i
Interpretació, 1'acolliment per part del Dr. Bricall i la
encertada i decisiva actuació de l' actual Rector Dr.
Antoni Caparrós, llavors encara Vice-rector, no seran
mai prou agraIts pels EUV.

Dins, dones, d'aquesta tónica general cal compren-
dre quina ha estat la relació entre la UB i els EUV

Creu que s'haurien d' eixamplar més les relacions?
Com?

Les relacions s'haurien d' eixamplar i estrenyer,
Eixamplar perque les relacions entre universitats sem-
pre enriqueixen les dues parts de la relació. Estrenyer
perque encara que, en un cert sentit, els EUV tenen
prou consistencia per ser autonorns i aquesta és una
opinió compartida tant per la UB com pels EUV, hi
hauria d'haver la Universitat de Vic. També és cert que
les relacions amb la UB pequen, per raons estructu-
rals, de ser excessivament administratives, almenys en
alguns aspectes.

Prescindint de si parlem d' eixamplar o estrenyer,
que aquí gairebé són sinonims en molts aspectes, els
dos punts on cal incidir en la mesura del possible és en
la col-laboració conjunta en projectes de recerca i d'in-
tercanvi de professors. Aquest últim punt topa amb
una dificultar d' ordre legal en el sistema d'universitat
d'aquest país. No acostuma a haver-hi cap professor
que sigui mig any professor de la Universitat de, per

exemple, Barcelona i mig any de la de Madrid i, menys
encara de la Unviersitat de Londres o Varsovia. Aquest
fet es produeix perque no hi ha mecanismes ordinaris
que ho facilitin. En aquest punt, en teoria aixo sera
més possible mentre els centres de Vic siguin adscrits a
la UB. Hi ha, pero, múltiples dificultars en les quals
caldria pensar-hi sense desmai. En la recerca cree que
hi ha algunes petites experiencies en aquest sentit,
pero hi ha molt a fer i cree que no és tan difícil com
potser es veu des de Vic.

Quin paper ha de tenir la Universitat de Vic en el
mapa territorial de Catalunya?

Aquest és un tema que, malgrat la seva aparens:a in-
nocent, és enormement complicat i permetria fer llar-
gues reflexions, i no en l'ambit restringit de la Uni-
versitat de Vic, sinó en l'ámbit de totes les Universitats
catalanes, i més enllá d'aquestes fronteres. Per un can-
tó la Universitat de Vic té una legitimació clara en el
mapa territorial de Catalunya per raons de servei. La
Universitat és una «necessitat» per a una majoria cada
vegada més amplia de ciutadans i la proximitat ge-
ografica facilita I'acornpliment d'aquesta necessitat.
També és un bressol i un focus de cultura que ha de ser
repartida com més igualirariament millor sobre el te-
rritori catala.

Per molts altres aspectes, pero, la Universitat de
Vic, o qualsevol altra, tenen l' obligació de ser «úni-
ques» i, per consegüent, ha de ser un lloc on s'hi va no
per raons de proximitat geografica o per estalvi eco no-
mic, sinó perque en elles hi ha alguna cosa que no es
troba en altres universitats. En aquest sentit, 1'excés de
localisme de professors i alumnes és una situació, so-
vint, empobridora. L'estructura actual de la Universtat
espanyola i, encara més, de la catalana, no afavoreix
gaire la barreja d' estudiants i professors d'ambits cul-
turals diversos. Tampoc no ho afavoreix la tradició de
la Universitat «napoleonica». Tant a Franca com a Es-
panya i, suposo que també a Italia, per ser catedra tic
cal ser del país. Almenys fins fa poc era rigorosament
així. A nivell d'Europa comunitaria, i fins ara més
aviat de cara als estudiants, es fan petits intents d'in-
ternacionalització amb programes del tipus «Erasmus»
o altres, en un dels quals participa l'Escola d'Em-
presarials de Vic. No obstant, aixo és poco Que jo di-
gui que és poc, no vol dir que jo sapiga com s'ha de fer
perque sigui més. Simplement vull cridar l' atenció
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que, per la seva propia naturalesa, la formació univer-
sitaria busca sempre la comprensió i 1'aiguabarreig de
les diverses cultures que hi ha en el món, així com
l'aprofitament i l'assimilació constant de les aporta-
cions que els diversos ámbits del coneixement es fan
en cada moment per tot arreu. Aixo es facilita amb el
contacte continuat en el campus amb gent diversa.

Hi hauria molt a dir i a afegir com he dit al princi-
pi, pero correm sempre el perill de no ser prou dife-
rents: els centres universitais tendeixen, forcars sovint
pels imperatius legals, a ser clonics: i correm també el
perill de ser provincians o poc internacionals o univer-
sals, tant en el coneixement (és a dir en el desconeixe-
ment), fet per sort relativament menys freqüent, com
en l'actitud mental, sobretot en aquesta Europa amb
tantes tendencies cap a les identitats i les separacions i
tan poques cap a les universalitats i a les perspectives

Entrevista al Dr. Antoni Mirambell

«La relació entre UB
i EUV, a més de ser
la primera que es va
establir, és molt
fluida i satisfactoria»
El Dr. Antoni Mirambell és catedrátic de Dret Civil a
la Universitat de Barcelona i des de 1987 exerceix de
vocal de la UB a l'Escola Universitaria d'Estudis
Empresarials.

Quina és la seva tasca com a delegat de la Universitat
de Barcelona?

En realitat la meya tasca no és la de delegat de la
Universitat de Barcelona, cárrec que ocupa el Dr.
Salvador Reguant, sinó la de vocal del Patronat de
1'Escola Universitaria d'Estudis Empresarials d'Osona
per nomenament del Sr. Rector amb data de 25 de
juny de 1987. Aquest Patronat té assignada legalment

integrado res. Sovint no creem un pensament europeu
occidental, com a mínim, sinó que estem sotmesos a
un pensament d'un país més potent que ens imposa
uns models i unes maneres de pensar perque no hem
lluitat contra la nostra «debilitar» amb una constant
interacció entre el nostre pensament i els dels altres
paises i cultures.

Com es valora des de les altes instáncies academiques
de la Universitat de Barcelona el procés evolutiu dels
EUV?

Poca cosa puc dir, després del que he dit a la prime-
ra pregunta. EIs EUV són, cree jo, vistos amb simpatia
i, fins i tot, amb una certa admiració per aquestes altes
instáncies perque a mi em consta i cree que és una afir-
mació que no seria desmentida si aquesta pregunta es
fes a aquestes altes instáncies directament.

la regulació del funcionament de 1'Escola com a centre
adscrit a la Universitat de Barcelona i, per tant, com a
integrant del Patronat procuro col-laborar en el bon
funcionament de l'Escola.

Creu que hi ha una relació prou fluida entre la
Universitat de Barcelona i els EUV?

La relació entre la UB i els EUV se centra en la rela-
ció d'adscripció, de manera que els ensenyaments de
magisteri, empresarials i traducció i interpretació
s'imparteixen amb l'autorització de la UB i sota el seu
control.

Aquesta relació d'adscripció es concreta en el con-
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Antoni Mirambell és vocal de la UB a l'Escola d'Empresarials.

veni de col-laboració subscrit entre la UB i la FUB i es
desenvolupa per mitja del delegat de la UB i la direc-
ció dels EUV Des del meu punt de vista, cree que es
pot afirmar que la relació entre la UB i els EUV, a més
de ser la primera que es va establir, és molt fluida i sa-
tisfactoria.

Quin paper hi juga la Universitat de Barcelona dins
l'Escola d'Empresarials? Quin és el grau d'influen-
cia?

La relació concreta entre la UB i 1'EUEEO passa
pel fet que aquest centre s'integra en la Comissió
Universitaria corresponent, la qual és presidida pel
Vice-rector de cooperació exterior i estudis propis, Dr.
Manuel Trias i Folch. Aquesta comissió coordina les
activitats de totes les institucions adscrites a la UB. En
l'aspecte economic, la UB té coneixement del pressu-
post i de la memoria anuals de 1'EUEEO, ja que han
de ser elaborats i presentats per la FUB com a ens titu-
lar, com tarnbé de la liquidació del pressupost amb el
corresponent dictamen d'auditoria.

Aquesta relació descrita és la prevista als Estatuts de
la UB actualment vigents. Amb tot, es podria estudiar
un model de relació més específic, en el sentit que ca-
da centre adscrit depengués directament de la Divisió
de la UB corresponent, en funció de l' ensenyament
que imparteix. Aixó implicaria, per exemple, que
l'EUEEO dependria de la Divisió 11 que, a més de

Dret i Econórniques, té 1'ensenyament d'empresarials.
Un model com aquest proporcionaria una col-labora-
ció més estreta, pero podria presentar també alguns
inconvenients que caldria considerar detingudament.

Com valora el fet que la futura Universitat de Vic
prevegi una facultat de Dret?

Aquesta previsió l'haig de valorar molt posltlva-
ment, almenys per dues raons: hi ha demanda social
d'aquests estudis i la facultar de Dret de la UB encara
esta massificada i, a més, la consolidació d'una Uni-
versitat a Vic seria un factor important d' equilibri ter-
ritorial i de desenvolupament econórnic.

Aixo no obstanr, cree que cal considerar, també,
que aquesta previsió fa plantejar problemes seriosos de
cara a aconseguir, més enllá de qüestions de titularitat
pública o privada, un professorat professional, qualifi-
cat i experimentar.

Merce Rocaflguera
Secretaria de Direcció
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Projecte Solaris
Novel·les clentlñco-tecnológlques per a un

ensenyament interdisciplinari.

Que és el Projecte Solaris

• Una col-lecció de novel-les amb base científica o
tecnológica, curtes i de facil lectura pensades per
avancar cap a un ensenyament interdisciplinari.

• Un pas per superar la dicotomia ciencia/humanis-
me com a branques separades del saber.

• Un esforc de tria dels conceptes de ciencia o tecno-
logia, llibre per llibre segons el grau de presencia en
l' entorn quotidia del lector.

• Unes novel-les en que la trama literaria i els contin-
guts científico-tecnologics estan totalment integrats
i són practicament indestriables.

Q , ,
ue no es

• Llibres d'historia de la ciencia o de la tecnologia.
• Manuals de divulgació científica o tecnológica.

• Llibres de ciencia o tecnologia recreatives.
• Novelles de ciencia-ficció.
•Aixo no obstant, les novel-les del Projecte poden
contenir algunes d' aquestes característiques.

Apín
capon
zapun
arnanlcá
(1134)

Eumo Editorial

Objectius

• Facilitar o reforcar 1'aprenentatge de temes cientí-
fics o tecnologics a partir de la lectura de narracions
literáries amb arguments atractius.

• Esdevenir material de suport per als professors de
Secundaria de les are es de Ciencies Experimentals,
Matemática, Tecnologia, Ciencies Socials i Llengua.
Les novel-les poden emprar-se de forma aillada per
a una assignatura o de manera interdisciplinaria.

• Avancar cap a l' educació integral dels nois i noies,
prioritzant aquells temes emmarcats en els ano me-
nats «eixos transversals» en el nou sistema educatiu:
salut, medi ambient, sexisme, pau, consum, racisme ...

•Afavorir el dialeg entre el jove lector i el professor
amb el suport de les guies didactiques que comple-
menten cada volum del Projecte Solaris.

•Ajudar el professor en les actuacions dirigides a la
diversitat de nivells dins l' aula.

• Facilitar l'autoaprenentatge dels nois/es. Aquestes
novel-les són molt adequades també per a ser llegi-
des en períodes de vacances escolars.

UlIs de
pantera

Noem
bactjlísl
-.. •••\ •••••_rhtrtl
_ •••,Ifollflt~
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