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Miramarges
Butlletí deis Estudis Universitaris de Vic

Amb l'any nou arriba el primer número de la revista Miramarges del curs 1994-95.
Dins del seu contingut, aquesta vegada forca variat, hi trobareu artieles i entrevistes que
fan referencia a dos aspectes diferents dels EUV i que són les dues cares d'una mateixa mo-
neda. Una cara és el conjunt d'activitats, celebracions i transformacions que es couen en el
si de la cornunirat universitaria; i l'altra són les activitats que durant I'any 95 donaran
presencia exterior als EUV .

Dins la primera tendencia, hi apareix un sondeig realitzat a estudiants, professors i per-
sonal no docent sobre la influencia que exerceixen els EUV a la ciutat de Vic i sobre el seu
futur universitario També hem parlat amb Xavier Alabern del canvi de fesomia del campus,
informació que han ampliat els arquitectes Jacint Raurell i Manuel Anglada en un petit re-
portatge. L'entrevista a Anton Granero fa una revisió dels deu anys de vida d'Eumo Graflc.

Des dels diferents centres, Ramon Rial i Cinto Torrents presenten un artiele sobre les
jornades d'Educació per al Desenvolupament organitzades per l'Escola de Mestres;
Montserrat Vall, de l'Escola d'Infermeria, teoritza sobre la comunicació i l' educació per a
la Salur, i Ronald Puppo, des de la Facultat de Traducció, ens parla del conflicte entre dues
civilitzacions: l' amish i l'americana. En una entrevista, Jaume Carbonell analitza l'irnpacre
deis nous plans d' esrudis, men-
tre que Fina Guix valora I'aug-
ment de la presencia de llengües
estrangeres en aquests plans.

Pel que fa referencia a la pro-
jecció exterior, es publiquen ar-
tieles sobre tres fets importants
per als EUV que s'esdevindran
durant el 1995. En primer lloc,
Merce Rocafiguera ens presenta
la Societat Verdaguer com a or-
ganitzadora de les celebracions
de l'Any del Segle Rornánric,
Toni Susín explica el que i el
com del IV Congrés de Matemática Aplicada, amb seu a Vic, que tindra lloc el setembre
vinent; Enric Casulleras, director del DEGI, ens ofereix un artiele sobre el canvi de nom
del programa Erasmus.

A la secció Informe apareixen els resultats del treball realitzat per tres professors de
l'Escola d'Infermeria sobre els habits tabaquics dels estudiants dels EUV i en el Qui és qui
es presenten els professionals que treballen a l'Editorial Eumo i a Eumo Grafic. Per últim,
el professor d'Economia, Rafael Madariaga, fa una ressenya del llibre Elements Fona-

mentals d'Economia Política d' Alessandro Roncaglia a la secció de Novetats Editorials.
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Tema Miramarges, desembre 1994

La preparació de Vic
com a ciutat
universitaria

Vic ha tlngut históricament una vocació univer-

sitaria del tot inqüestionable. Aquesta voluntat s'ha

materialitzat, des de finals deis anys setanta enea,

en una realitat cada vegada més sólida i més ferma,

tot i que els Estudis Universitaris no s'han convertit,

encara, en universitat en el sentit pie del terme. O'al-

guna manera es pot dir que és un projecte obert, in-

complet, que s'haurá d'arrodonir durant els propers

anys, amb el risc que la dlnámlca d'evolució positiva

assolida fins ara pugul esdevenir, per efecte de I'evo-

lució de la demanda universitaria general, una ten-

dencia regresslva que podrla allunyar, per molt

temps, la fita universitaria que la ciutat té establerta.

Per tal de culminar I'objectiu universitari, a més

de la voluntat de disposar d'un projecte universitari

definit, d'aconseguir recursos suficients, d'aixecar

instaHacions apropiades, de comptar amb professors

i estudiants, cal un context adequat, un entorn recep-

tiu interessat a acollir tot alió que la vida i I'activitat

universitaria representen. Hi ha un segult de condi-

cions objectives que poden facilitar o dificultar enor-

mement I'atractiu i el desenvolupament d'una ciutat

universitaria més enllá de la gran urbs barcelonina:

una bona xarxa de comunicacions, uns mitjans de

transport adequats, una oferta de serveis generals

*Josep Burgaya

amplia i equilibrada, allotjaments satisfactoris, ins-

tal-laclons esportives suficients, equipaments i acti-

vitas culturals, opcions diverses de lIeure ... Peró cal,

sobretot, una actitud receptiva per part deis ciuta-

dans, la consciencia que el projecte universitari re-

presenta alliberar una gran quantitat d'energies en

terrenys diversos, el convenciment, per part de les

institucions, del carácter estratéglc que pot tenir per

a la ciutat i la comarca, el convenciment que es dis-

posa d'un gran potencial per desplegar i la certesa

que és un projecte de tots.

Algunes actituds, algunes dificultats d'encaix i,

fins i tot, alguna disfunció en el desenvolupament

deis Estudis Universitaris podrien induir a pensar que

potser la ciutat encara no es troba a punt, que no

esta suficientment preparada per a acollir la universi-

tato Ho hem plantejat a un segult d'estudiants, pro-

fessors i personal deis EUV, i

aquesta és la seva percepció so-

bre el grau d'adequació de la ciu-

tat a les necessitats unlversltá-

ries.

Josep Burgaya
Professor de l'Escola d'Empresarials

SONDEIG:

Creus que Vic esta preparada com a ciutat universitaria?

Jenina Sillés, esrudianr de Telecornu-
nicacions, és de Navas i resideix durant la
setrnana a Vic.

Sí que ho esta en qüestió d'allot-
jaments per a estudiants, pero
trabo a faltar unes comunica-
cions més adients i regulars amb
la Catalunya interior.

David Font, esrudianr d'Infermeria,
és de Girana i viu a Vic durant la setmana.

Sí, pero crec que el tema dels
transporrs i les comunicacions
amb la costa catalana és dolent.
Cree que també s'hauria de mi-
llorar el servei de biblioteca.
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Miramarges, desembre 1994 Tema

Miquel Franganillo, estudiant d'In-
fermeria, és de Barcelona i resideix a Vic.

En e! meu cas e! tema deis trans-
ports esta solucionat, pero els
meus companys d'altres pans
de Catalunya ho tenen pirjor, El
tema d'habitatges crec que és
suficient. Crec que e! servei de

biblioteca i de fotocopies és pobre, tot i que la gent
que hi treballa la considero bona.

Maria Ripollés, estudiant d'Infer-
meria, és de Casrelló i resideix a Vic.

És e! primer any que estic aquí i
la impressió que tinc és que les
comunicacions són bones en
general (almenys des de Barce-
lona). El tema de I'allotjament
per a estudiants e! trobo forca

cornplet, tant pel que fa a residencies com de pisos.

Raquel Martínez, estudiant d'Ern-
presarials, és de Barcelona i resideix a Vic.

Sóc nova d'aquest any i crec que
les comunicacions amb Barce-
lona són bones, tant en tren
com en cotxe. EIs serveis univer-
sitaris els trobo correctes, igual
que l'oferta d' allotajaments, que
és rnolt variada.

Dr. Ramon Pinyol, Cap d'Estudis
de la Faculrat de Traducció i Inrerpre-
tació. Viu al Bruc i resideix bona pan de
la setrnana a Vic.

Telegraficament diria que hi
manquen equipaments i serveis
culrurals i de lleure. Tinc la im-
pressió, d' altra banda, que una
part de la societat vigatana no

ha acabat d' assumir que Vic és ja una ciutat universita-
ria, tot i que encara té un potencial important per des-
plegar.

M. Antonia Canal, professora de
l'Escola de Mestres. Viu a Girona i va i ve
aVic.

Sóc de fora, pero vine regular-
ment des de fa molts anys.
Recordo l'epoca en que una ciu-
tat universitaria ens semblava
una utopia, i he anat seguint tot

e! procés. Cree que Vic va construint la seva Univer-
sitat, no com qui s'esforca per adaptar-s'hi, sinó com
qui va traient de dintre seu el fruit de les llavors més
profundes que porta. Aquesta és la millor preparació
que té la ciutat i que no s'improvisa: portar molt de bo
a dins i saber trobar les eines per a fer-ho Horir,

Merce Rocafiguera, secretaria. Viu
a Gurb.

Crec que encara no, pero esta en
e! bon camí. D'enca d'aquests
últirns anys he vist com Vic mi-
llorava en qualitat i en quantitat
l'oferta cultural, lúdica i esporri-
va. Cree que e! projecte de «Vic,

ciutat unviersitaria» es cornenca a respirar en I'am-
bient.

M. Dolors Comerma, biblioteca-
ria. Viu a Vic.

Em sembla que encara no de!
tot. La ciutat ha crescut en ser-
veis a mesura que creixia la po-
blació estudiantil. Les entitats

el privades han augmentat l'oferta
) ,

en oci, allotjament, comerc;:...
Pero queda per millorar e!s serveis públics de transport
(urbans i interurbans), d'esports (no hi ha ni una pis-
cina municipal, per exernple) i de cultura (concerts,
teatre, exposicions ... ).
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Entrevista Miramarges, desembre 1994

El Dr. Xavier Alabern parla de les noves
construccions

«Amb la construcció de
I'edifici D el Campus
de Miramarges no pot

... . ...crerxer mes»
El Dr. Xavier Alabern és membre de la Direcció

General i responsable del manteniment deis Estudis

Universitaris de Vic. Aquesta tasca implica el

gestionament i la coordinació de les obres que es

duen a terme als EUV. De les noves construccions

executades durant I'estiu i deis nous projectes que

encara resten per fer, n'hem parlat amb el Dr.

Alabern en aquesta entrevista.

Sobre el nou edifici de la biblioteca, quin criteri s'ha
seguit en la seva construcció?

Una de les mancances més importants que patien
els EUV era l'espai per a aules i departamen ts. És per
aixo que várern construir sobre l'edifici de la biblio-
teca, on hi hem instal-lat e1s departaments de les tres
escoles de la Politecnica. D'aquesta manera hem alli-
berat espai de l'edifici B que s'ha destinar a noves aules
i a departaments de I'Escola d'Empresarials.

Per que nornés s'hi han fet departaments?

Per culpa de les dimensions del terreny. La norma-
tiva diu que quan un espai es dedica a aules, les escales
han de tenir unes dimensions determinades i unes me-
sures de seguretat importants, cosa que era molt difícil
de fer cornplir en aquest nou edificio

Sernbla que ja han cornencat les obres a l' edifici D, al
costat de la biblioteca. Quant de temps trigaran a ser
acabades i a que es destinaran?

L'edifici O es construirá grkies a uns ajuts que
l'Ajuntament ha aconseguit de la Comunitat Econó-

mica Europea. Pero com que l'adjudicació de les obres

* Merce Rocafiguera

Xavicr Alaben: és mcmbrc de la Dirccció General i responsable del rn.mrcni-

mcnr deis EUV

es fa per concurs públic i aquest no s'ha fet fins a pri-
mers de desembre, no podrem comen¡;:ar a edificar fins
l'any vinent. Per ror aixo várern avancar l' extracció de
terres i la cimentació durant l'estiu, per evitar el transit
perillós de camions i el soroll molest als estudiants.

La nova obra es dedicara a I'Escola Politecnica d'In-
dústries Agraries i Alirnentaries, rot i que tindra espais
comuns amb la resta d'escoles.

La biblioteca hi sortirá guanyant, no és així?

Així és. La biblioteca, a més d'ocupar ellloc actual,
s'arnpliará a tata la planta baixa de I'edifici D. També
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Miramarges, desembre 1994 Entrevista

hi sortira guanyant amb la instal-Iació d'aire acondi-
cionat que, sens dubte, millorara les condicions de tre-
ball dels estudiants.

El financarnent de l' edifici D arura a mitges entre
l'Ajuntament i el FEDER. Ens pot explicar com s'ha
aconseguit aquesta subvenció?

Aquesta subvenció va ser fruit d'unes converses, en
les quals la Fundació Universitaria Balmes va proposar
a l'Ajuntament de Vic que demanés una subvenció a la
CEE, tenint present que ja s'havien concedit ajudes
semblants a diversos edificis dedicats a educació.
L'Ajuntament va acollir bé la proposta i va demanar
I'ajut dins del Pla de Demandes globals per a l'exercici
d'aquest any.

Aquest tipus d'ajuda significa que I'organisme pú-

blic, en aquest cas l'Ajuntament de Vic, aporta la ma-
teixa quantiat que dóna la CEE. De manera que les
dues entitats aportaran 150 milions de pessetes cadas-
cuna, amb un pressupost de 300 milions en total. Per
aconseguir aquests milions l'Ajuntament ha venut
una planta de l' edifici del Sucre a la Generalitat, i els
invertirá en el nou edifici, de manera que aquest con-
tinuara sent patrimoni de la ciutat, pero amb gestió
dels EUV.

Suposem que fer reformes a la Casa Bojons és fors:a
més complicat que fer un edifici nou. Amb quin cri-
teri s'han executat aquestes reformes?

A la Casa Bojons ja várern comen<;:ar a fer la refor-
ma principall'any passat per ubicar-hi el primer curs
de la Facultat de Traducció i Interpretació. La dificul-
tat més gran, dones, la varern trobar Ilavors, ja que
aquest edifici esta format per tres cases antigues amb
tres tipus de nivell de sostres. També es van haver de
respectar els salons anomenats rosa i blau i altres peces
d'interes historie. La reforma d'enguany, duta a terme
a la part de les golfes, ha estat molt més senzilla, tot i
que el volum de l'obra ha estar més gran. La reforma,
pero, encara no s'ha acabat. El pas següent és ocupar
les estances de la Biblioteca Balmes, la qual es tras-
lladrá, sembla que de forma immediata, al convent del
Carme.

Molts estudiants es queixen que el párquing deis
EUV es troba en rnolt males condicions. Que es pen-
sa fer al respecte?

El parquing, tot i que el fan servir els estudiants, no
pertany als Estudis Univesitaris, sinó a l'Ajuntamenr
de Vic. Per tant, no és a les nostres manso El que sí fem
és pressionar perque els arranjaments periodics que es
duen a terme es facin més sovint.

Hi ha previst altres reformes imminents per al nou
curs?

Per aquest curs no hi ha reformes irnportants.
L'únic que cal esmentar és el trasllat de la Ilibreria i
l'aula de dibuix a uns locals de Iloguer al carrer
Miramarges per raons d'espai. De cara a l'any vinent,
el que ens agradaria, i sembla que així sera, és arreglar
les facanes de l'edifici B, tant pel cantó que dóna a
Renfe com pel que dóna als patis interiors, i també
esta previst reparar el paviment del campus, que co-
menea a estar malrnes.

Amb la construcció de l' edifici D, el campus del carrer
Miramarges no permet engrandir-se més. Quina so-
lució es preveu de cara a la creació de noves carreres?

El que sembla més factible és l'ocupació de l'espai
de la Torre dels frares, a prop de la N-152. Allá hi ha
dos solars que l'Ajuntament de Vic té destinats als
EUV, la intervenció dels quals es podria portar a terme
dins del període 95-99. El terreny presenta una zona
amb la casa que porta per nom La Torre deis Frares, la
qual s'ha de respectar i s'ha d' estudiar molt bé a quin ús
es destinara, a més d'un altre solar totalment per edifi-
car. Aquest projecte, pero, depen en bona part de com
quedara el desdoblament de la N-152, que canviara en
alguns aspectes el pla parcial projectat a la zona.

Merce Rocafiguera
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Reportatge Miramarges. desembre 1994

Les noves construccions
del campus deis EUV

Manuel Anglada i Jacint Raurell són els arquitectes

que han projectat la construció deis nous edificis

que a partir d'aquest curs han entrat a formar part

del Campus deis EUV. El Sr. Manuel Anglada és

Doctor en arquitectura i el Sr. Jacint Raurell és arqui-

tecte i professor de l'Escola Polltecnlca, ElIs dos ens

expliquen les característiques técnlques de les no-

ves construccions en el reportatge següent.

Casa Bojons

Les obres d'acondicionament de les plantes la, 2a i
3a de la Casa Bojons, situada al núm. 3 de la Placa
Miquel de Clariana, s'han realitzat per poder acollir la
Facultat de Traducció i Interpretació deIs Estudis
Universitaris de Vic.

La Casa Bojons pren el nom dels qui en foren propie-
taris de 1769 a 1864 i també és coneguda com a Casa
Balmes, ja que hi morí l'il-lustre pensador i íilósofjaume

Balmes. És un immoble format per la unió de tres anti-

*Manuel Anglada
Jacint Raurell

gues cases aixecades durant els segles XVI i XVII, que fo-
ren unificades el segle XVIII quan la família Bojons hi va
establir la seva residencia. Ledifici, entre mitgeres, té
quatre plantes amb dues grans fracanes: la de la Placa
Clariana i la que dóna a un jardí posterior propi damunt
les muralles medievals. Els diferents interiors de les plan-
tes denoten la unió dels tres edificis antics.

Aquesta casa té tots els trets de les residencies senyo-
rials: una entrada gran amb escala i cel obert rematat
amb una cúpula, pis principal amb enteixinat, alcades de
sostres considerables, habitacions amb alcoves decora-

~.. • ~ =
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I

:.[], '
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Miramarges. desembre 1994 Reportatge

des amb pintures de finals de segle passat o principis de

l' actual i una gran galeria amb jardí a la part de migdia.

La intervenció en aquest edifici senyorial presentava

una cornplexitat i, alhora, un atractiu considerable pel

fet d'haver de respectar la tipologia edificatoria existent

i haver de mantenir i restaurar tots els elements arqui-

tectonics, tot i cornptabilitzanr-ho amb la necessária

funcionalitat en la distribució i adequació deIs diferents

espais, per conformar correctament els usos requerits de

l' esmentada Facultat. Calia obtenir, alhora, el maxim

compliment possible -dins de les limitacions propies
d'un edifici antic i rellevant- de la Norma NBE.
CPI.91. Condicions de Protecció contra Incendis, així

com de la Llei de Promoció de l'accessibilitat i Supressió

de Barreres Arquirectoniques.
Les obres realitzades no són estructurals, tret de la

incorporació d'una nova escala adossada a una de les pa-

rets mitgeres de l' edifici, habilitada per poder aconse-

guir una segona evaquació de l' edifici en cas d' emer-

gencia. La formalització d'aquesta escala, amb perfileria

i graonat merallic, respon a la necessitat d' obtenir la

major lleugeresa posible, ja que estructuralment queda

penjada dels sostres superiors i, alhora, respon a la vo-
luntat de respectar de la resta de l' edificio

Les facanes de l' edifici tarnbé s'han renovat , amb un

estucat lliscat de color ocre a la facana principal i amb

un nou pintar a la fac;:ana posterior. A la planta segona

de l' edifici es troben unes estances que conformen el

Museu Balmes, que no s'integren als espais de la Facul-
tat i que poden tenir una accessibilitat propia.

La superfície útil aproximada de la planta primera és
de 502,41m2, la de la planta segona és de 386,40m2 i la

de la planta tercera és de 510, 15m2. La superfície útil to-

tal és, dones, de 1.398,96m2.

Edifici sobre la biblioteca

La construcció d'un edifici aillat compost per tres

plantes, situar al carrer Miquel Maní i PoI, damunt de

la planta en semisoterrani existent que acullla bibliote-

ca dels Estudis Universitaris de Vic es realitza per a ésser

destinat a acollir departaments del professorat deIs
EUV.

La configuració volumetrica de l' edifici esta forta-

ment condicionada per les característiques de la par-

cel-la -estreta i allargada- on es planteja I'edifici, així

com per la normativa urbanística vigent, especialment

en els parametres referents a les separacions mínimes de
l' edifici als Íímits de la parcel-la i a l' ocupació máxima

en superfície de cada planta. Loptimització de la maxi-

ma edificabilitat permesa dóna a l' edifici una forma de

paral-lelepíped, amb un retrangueig a la part posterior

de la planta baixa. La composició de les fac;:anes i el re-

vestiment exterior de la plaqueta cerámica de l' edifici

pretenen aconseguir una imatge global identificariva

del conjunt que formara aquest edifici amb l'edifici «c"
existent i amb l' edifici projectat que ocupara el solar in-

termig entre aquests dos.

La superfície construida a planta baixa és de 208,78

m2 i la de les plantes primera i segona és de 192,58m2
• La

superfície total construida és, dones, de 593,94m2.

Edifici destinat a EIT Indústries Agráries i
Alimen táries

El projecte per a l' edifici destinat a acollir l'Escola
d'Enginyeria Técnica en l' especialitat d'Indústries

Agraries i Alirnentáries dels Estudis Universitaris de Vic

preveu una construcció de dues plantes en sernisoterra-

ni, i damunt d' aquestes plantes una edificació aillada

formada per una planta baixa i dues plantes superiors.

La planta sernisoterrania 2 es preveu destinar-la a la-

boratoris i a sala d' estudis, la planta sernisoterrania 1

encabira l' ampliació de l' actual biblioteca, les plantes

baixa i primera es destinaran a aules i a la planta segona

hi haura departarnents per al professorat.
Aquest edifici perrnetrá comunicar la planta serniso-

terránia 2 de l' edifici «c" amb la projectada, i tarnbé

ampliara considerablement l' espai de la biblioteca aug-

mentant, al hora, la superfície de ventilació i il-Iumina-
ció natural. A nivell de la planta baixa possibilitara l' en-

llac deIs patis dels tres edificis i facilitara una major

comunicació entre aquests edificis.

La configuració volumetrica de l' edifici respon a

l'adequació amb la normativa urbanística, al máxirn

aprofitament de l' edificabilitat establerta i a la voluntat

d'aconseguir una coherencia formal entre aquest edifici

projectat i els altres dos existents. El volum resultant té

forma de paral-Íelepíped, amb successius retranqueixos

cap a l'interior de la parcel-Ía derivats del compliment

de les ocupacions rnaxirnes permeses en la superfície de

cada planta establen per la normativa urbanística.
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La composició de les facanes de l' edifici pretén es-

tructurar unitariarnent les obertures, diferenciades agru-
padament en funció de l'orientació i de I'ús interior.

La realització, durant els mesos d' estiu, d'una prime-

ra fase que consisteix en el rebaix general de terres, la

formació de sabares de murs i de pilars, la construcció

de murs de contenció de terres i de recalcos deis fona-

ments del cosrat lateral de la planta que acullla bibliote-

ca, respon a la voluntat d'aconseguir la máxima segure-

tar possible en aquesta execució.
La superfície construida a la planta sernisorerránia 2

és de 5446,99m2
. La de la planta sernisoterránia 1 és de

803, 48m2. La de la planta baixa és de 401 ,52m2. La de

Entrevista a Anton Granero.
10 anys d'Eumo Gráfic

«Hem fet un treball
honest i creatiu i és. ~arxt com pensem
continuar»
El taller de disseny Eumo Grafic ha complert el

dese aniversario Des deis seus inicis, estretament

lligats a I'editorial Eumo, i fins als nostres dies, el

taller ha passat per un procés de creixement

constant i de consolidació dins el mercat del

disseny catará. Anton Granero, que n'és el director,

fa balanc de tota aquesta década.

Que significa per a un taller de disseny de Vic com-

plir el dese aniversari?

Deu anys signifiquen que hem rreballat molr i tam-

bé que encara no som enlloe. De fet, a fora de Barce-

lona hi ha pocs rallers grafics que hagin assolit el grau

de consolidació i de projecció que hem aconseguit

nosalrres. Bona part d'aquesta projecció I'hem aconse-

guida amb el suport deis EUV, que han estat un gran

element dinamirzador a la comarca i al país, i rambé
amb les portades d'Eumo, la seva editorial.

la planta primera és de 302,40m2 i la de la planta segona

és de 20S,32m2. La superfície total construida és, dones,

de 2.262,71 m2
.

Manuel Anglada
Arquitecte

Jacint Raurell
Arquitecte i professor de la Politecnica

* Merce Rocafiguera

AllrOI1 Granero, director d'Fumo Gr:'tflc.

9



Miramarges, desembre 1994 Entrevista

Com neix Eumo Gráfic?

Eumo Gráfic en un principi era el taller de l'Edi-
torial Eumo i reiem tota la imatge dels Estudis Univer-
sitaris de Vic. Al cornencament, al marge de les tas-
ques de disseny de portades i de col-leccions, també
vam cornencar a treballar per encarrecs de fora, en un
primer moment de manera tímida, i més endavant van
anar agafant volada. Aixo va portar els EUV, l'any
1984, a crear Eumo Grafic.

Quins són els exits més significatius que ha aconse-
guit Eumo Grafic durant aquests 10 anys? De quins
treballs estas més content?

Els exits són relatius tot i que són prou importants
perque ajuden a carregar piles per continuar treba-
lIant. Dels premis més importants que hem obtingur
destaquen els dos Laus de bronze, atorgats per
I'Associació de Dissenyadors Cráfics/Foment de les
Arts Decoratives, que són els premis més importants
que es donen actualment a I'Estat espanyol. També va-
rem guanyar, l' abril passat, el primer premi Barcelona
de Grafisme i Comunicació, en els apartats de
Pubicacions, Publicitat i Imatge Corporativa.

Del treball del qual potser estem més contents és el
de la marca de la Biennal de Barcelona de l' any 1989
que ens va servir per obrir les portes d'aquesta ciutat i
un reconeixement dins d'aquest món. També estem
contents del conjunt de treballs realitzats per a l'Edi-
torial Eumo a través de les més de cinc-centes portades
que hem dissenyat, i que han anat formant la imatge
exterior de l'editorial de la qual ens sentim, en certa
manera, responsables.

El disseny normalment implica la idea de disfressa,
de mascara. Creus que és just que s'entengui d' aques-
ta manera?

En absoluto Disseny grafic implica la idea de cornu-
nicació. És un vehicle que serveix per ordenar imatges
i lIetres que reflecteixen l'esperit de qui comunica. És
diferent dissenyar un cartell d'una exposició d'Art
Contemporani, el qual ha d'utilitzar uns registres que
el públic reconeixera més facilment, que no fer un car-
tell per a un concert de múscia classica, del qual el pú-

blic en reconeixerá uns altres. Dit d'una altra manera,
el disseny ha de respirar allo que un vol comunicar a
partir de la composició d'uns colors deterrninats, unes
imatges concretes i unes tipografies ben disposades.

Allo que implica el disseny és també el reconeixe-
ment de la imatge d'una empresa o d'una entitat. En
aixo els EUV han estat pioners en el món universitari,
tot i que darrerament les altres univesitats també te-
nen cura de la seva imatge.

Es pot dir que a Eumo Grafic heu creat escola?

No és aquesta la nostra intenció, i si ho hem fet no
n'hern estat conscients.

Quins són els trets básics que identifiquen els vostres
dissenys?

Els nos tres trets són la sÍntesi, la netedat i el poc
barroquisme, de vegades sembla que tendeixin al mi-
nimalisme. Solem utilitzar uns colors rnolt dererrni-
nats i donem molra importancia a les tipografies.

Com pensa encaixar Eumo Grafic la de cada vinent?

Amb relatiu optimisme. Som conscients que ac-
tualment ja ha passat la moda del disseny superficial,
un disseny que s'ha valorat en excés, i que estem en un
període de resituació cap a una tendencia més cons-
cient i profunda. Fins ara hem fet un treball' honest i
creatiu i és d'aquesta manera com volem continuar tre-
ballant. Penso que la trajecroria que hem portat fins
ara ha estat possible gracies a un treball en equip, que
va des del disseny fins a la producció, passant per la
maquetació; és un procés en el qual tothom hi té algu-
na cosa a dir i del qual tothorn n' és una pe<;:aque hi en-
caixa indispensablement.

Merce Rocafiguera

10



Reportatge Miramarges, desembre 1994

La Societat
Verdaguer i I'any del
Segle Romántlc

L'any 1995 la Societat Verdaguer sera present a tots

els mitjans de comunicació del país. Aquesta entitat,

creada el 1984 amb vocació de difondre estudis so-

bre el poeta de Folgueroles i amb seu als Estudis

Universitaris de Vic, és la impulsora d'un conjunt

d'activitats destinades a celebrar l'Any del Segle

Romantic.

El desembre de 1984, i dins el marc del «Col-loqui
sobre la Renaixenca», es va anunciar la celebració, per
al 1986, del 1r Col-loqui sobre Verdaguer coincidint
amb el centenari de Canigó. Era així com naixia la idea
-aleshores ernbrionaria pero insistent-, d'un col-lectiu
d'estudiosos de crear una plataforma que impulsés la
investigació sobre la literatura del segle XIX i sobre el
seu poeta més important: Jacint Verdaguer.

La Societat Verdaguer va néixer al si de la Fundació
Universitaria Balmes i ha comptat des d'un bon prin-
cipi amb el suport dels Departaments de Filologia
Catalana de les Universitats de Barcelona, Autónoma i
de I'Escola de Mestres «Balmes». L'any 1991 el
Patronat de la Fundació va aprovar els estatuts i el Pie
de la Societat va elegir-ne com a president el Sr. Ricard
Torrents, també Director General dels EUV i destacat
investigador de l' obra i la figura de Verdaguer.

Les vint-i-quatre persones que formen la Societat
Verdaguer, entre les quals hi ha academics i intel-lec-
tuals, són un símbol de la represa de l'interes que han
despertar durant aquests darrers anys l' obra de
Verdaguer i el moviment de la Renaixenca, a partir del
treball iniciat per una generació anterior d' estudiosos
encapcalats per Josep M. de Casacuberta, el qual va
deixar, amb el seu lIegat, una base salida per a la recer-
ca moderna.

Els objectius de la Societat són diversos, tot i que
els podríem englobar en un de sol: fomentar la investi-
gació i canalitzar-ne la difusió. Per aquesta raó, una de

* Merce Rocafiguera
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les activitats més importants es basa en l'elaboració i la

publicació de l'Anuari Verdaguer, coeditat per Eumo

Editorial i I'Ajuntament de Barcelona. La importancia

de I'Anuari és cabdal, ja que ha esdevingut una via de

difusió estable i permanentment oberta als nous tre-

balls i a les útirnes recerques duts a terme pels estudio-

sos tant de dins com de fora la Societat. El seu coritin-

gut no se cenyeix només a la figura de Verdaguer, sinó

que pretén reflectir el marc histórico-cultural, polític i

ideologic de l'epoca. L'estructura de la publicació es

presenta en cinc seccions: estudis sobre la literatura
del s. XIX, especialiment els relacionats amb Verda-

guer, textos i documents inedits o de difícil consulta,

ressenyes, bibliografia verdagueriana apareguda i, per

últirn, la secció de croniques de tota I'activitat que s'ha

dut a terme durant l' any sobre Verdaguer: trobades,

exposicions, conferencies i jornades. El primer Anuari

que va sortir a la llum va ser el de 1986 i fins al rno-

ment es poden comptar vuit números.

Una altra de les activitats que promou la Societat

Verdaguer és la celebració de col-loquis. El primer es

va celebrar el mes d'abril de 1986 per tal de comrne-

morar el centenari de l'obra Canigó; El 2n Col-Ioqui,
celebrat dos anys més rard, va representar la consoli-

dació i va tenir per objectiu l'análisi del volum Patria i

deis aspectes ideologics, sociologics i polítics de la po-

esia patriótica dé la Renaixenca; i per últirn el 3r

Col-loqui, celebrat el novembre de 1991, va tractar

sobre la prosa periodística i de viatges del poeta.
L'últim deis seus grans projectes, i potser un dels

més compromesos, és la publicació de l' Obra Comple-
ta de Verdaguer, en edició crítica. Aquesra és una em-

presa ambiciosa per raó de la magnitud de l'obra, que

tot just es troba en procés de gestació, pero que de cara
al1995 cornencará a treure fruit.

L'Any del Segle del Rornántic

L'any 1995 s'escaura el cent cinquante aniversari

del naixement d'algunes personalitats cabdals de la

Renaixenca com: Jacint Verdaguer, Angel Cuirnera i

Oolors Monserda, entre altres, i també es cornplira el

centenari de la mort de Josep Yxart i Serafí Pitarra. És

per aixo que la Societat Verdaguer, en col-laboració

amb institucions privades i publiques, ha impulsat un

conjunt d'activitats que, repartides durant tot l'any,

aniran encaminades a celebrar aquestes efemerides i a

aprofundir en els estudis sobre el Romanticisme i la

Renaixerica.
L'Any del Segle Rornántic comprará amb quatre

col-loquis. El primer, amb seu a Vilanova i la Geltrú,

anira dedicat al moviment del Romantcisme i tindra

lloc del 2 al 4 de febrer; el segon se celebrara a Vic i a

Folgueroles i estudiara l' obra li teraria deis deu darrers

anys de Jacint Verdaguer; el tercer, que tindra lloc a El

Vendrell, se centrara en Angel Guimera i el teatre del

segle XIX ; i per últim el quart, que tindra lloc a

Tarragona i tractará de Josep Yxart i el seu temps. El

fet que cada col-loqui se celebri en llocs i en epoques

diferents té per objecriu donar una dimensió temporal
i territorial a l'Any del Segle Rornántic. Barcelona

també hi tindra un paper destacat, ja que sera la seu de
la inauguració i la clausura, a carrec dels Srs. Arthur

Terry i Claudio Magris, respectivament. També ofe-

rira acrivitats diverses adrecades al públic en general,

com la primera gran exposició sobre Romanticisrne

que es fa a Catalunya, al Palau Robert, concerts de

música romántica i diverses obres teatrals d'autors del

s. XIX. Per donar una projecció més divulgativa i edu-

cativa a tot aquest desplegament, s'ha engegat una

campanya de sensibilització escolar a tots els centres

d'ensenyament primari i secundario Per últim, esta

previst que durant tot l'any apareguin llibres especia-

litzats i divulgatius, números monografics de perio-

dics, catalegs de les exposicions i productes áudio-vi-

suals.

Merce Rocafiguera
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Vic prepara el IV
Congrés de
Matematica Aplicada
per al setembre vinent

Deis dies 18 al 22 de setembre de 1995 els Estudis

Universitaris de Vic seran la seu del XIV Congrés

d'Equacions Diferencials i Aplicacions {CEDYA)j IV

Congrés de Matematica Aplicada, un important esde-

veniment académico-nacional en el qual es donaran

cita uns dos-cents inteHectuals entre rnatemátlcs,

enginyers i científics de disciplines diferents. El Dr.

Antoni Susín, Cap del Departament de Matematica

Aplicada de I'EUPO i membre del Comité

Organitzador del Congrés, ens ho explica en I'article

següent.

El XIV Congrés d'Equacions Diferencials i Aplica-
cions (CEDYA)/IV Congrés de Matemática Aplicada
és una reunió periódica -actualment amb carácter bia-
nual- que pretén servir de punt de trobada dels invesri-
gadors espanyols que treballen en temes de Matemática
Aplicada, Per a l'actual edició d'aquesta reunió hem
contactat amb cientítics espanyols que treballen en uni-
versitats estrangeres amb el proposit de reforcar el con-
tacte entre aquests investigadors i els que acrualment
treballen al nosrre país. Creiem que és altarnent conve-
nient afavorir aquest tipus de trobades, ja que és una de
les maneres més senzilles i narurals per tal que grups
d'investigació espanyols puguin contactar amb grups
estrangers, tant a nivell de compartir informació, me-
todes de treball, etc., com a nivell de realitzar treballs
d'investigació conjuntament, projectes, etc.

Un altre punt que creiem important és el fet que a
Espanya no existeix una comunitat científica com la
d'Estats Units o la d'altres paisos europeus. Amb aixo
volem dir que el nivell de comunicació existent entre
els grups nacionals de diferents ciutats és molt més
baix que en altres paises. Aquesta raó és la que ens fa
creure en la necessitat d'un congrés d'aquestes caracte-

*Antoni Susín

XIV
CEDYA

IV CONGRÉS DE
MATEMATICA APLICADA

ESTUDIS UNIVERSITARIS DE VIC

DEL 18 AL 22 DE SETEMBRE DE 1995

IV Congrés de Matemática Aplicada

rístiques; d'una banda, és un punt de trobada comú
on tots aquests grups poden exposar els seus treballs i,
de l'altra, aquesta posada en comú facilita enorme-
ment l'inici de col-laboracions entre grups de diferents
universitats.

En últim lloc, aquest congrés també pretén servir
de connexió amb la indústria. En aquest sentir s'ha
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planificar una sessió sobre el tema, amb el propósit

d' augmentar, en la mesura que sigui possible la inter-

relació entre la investigació teórica i les aplicacions. És

una opinió generalitzada que no hi ha contactes sufi-
cients entre els investigadors i la industria. La nostra

prentensió és donar a coneixer alguns problemes in-

dustrials als assistents amb la finalitat de motivar la in-

vestigació en aquestes direccions i la comunicació amb

la indústria.

Entre els temes principals que incloura el Congrés

podem ci tar:

l. Equacions Diferencials Ordinaries. Sistemes Dina-

mies.

2. Equacions en Derivades Parcials.
3. Control i Optimització.

4. Modelat i Simulació Numérica en els camps:

- Termodinámica

- Mecánica de Fluids
- Física del Solid
- Elasticitat i Plasticitat

-CADiCAM
- etc.

L'organització de tot aquest desplegament anirá a

cárrec dels Estudis Universitaris de Vic, juntament

amb la Universitat Politecnica de Catalunya i la

Universitat de Barcelona. Per a aquesta finalirat han

quedat configurats un Comité Organitzador, format

per professors representants dels tres centres organit-

zadors, i un Comité Executiu, format per Jaume

Puntí, Roben Vendrell, Montserrat Vilalta i Antoni

Susín, administrador i professors dels EUV respectiva-

mento Aquests comités són els responsables, entre

altres coses, de fer les tasques de divulgació entre la co-
munitat matemática i científica en general, de con-

tactar amb els diferents convidats, d'aconseguir ajuts i

infrastructures necessaris per a la realització dels dife-

rents actes que es duran a terme, etc.

Per altra banda hi ha el Comité Científic, format

per set professors dels centres següents: Universitat de

Barcelona, Universitat Politecnica de Catalunya, Uni-

versidad Complutense de Madrid, University ofTexas

at Austin, Universidad de Granada, Universitat

Autónoma de Barcelona i Universidad de Santiago de

Com pos tela, els q uals s' encarregaran de donar el visr-

i-plau al contingut científic de les comunicacions.

Dels conferenciants que ja han acceptat de venir al

congrés cal destacar la presencia del Dr. Jean C. Yocoz,

de la Université d'Orsay, el qual ha rebut recentment

la Medalla Fields, el guardó més important que exis-

teix actualment en la recerca de la Matemática. També

hi han estat convidats els professors següents: Alfredo

Bermúdez (Universidad de Santiago de Cornpostela),

Henk W. Broer (University of Groningen), Xavier

Cabré (Instirute for Advanced Studies, Princeton),

Carme Calderer (Pensylvania State Universiry), Angel

Calsina (Université de Paris VI), Enrique Fernández

Cara (Universidad de Sevilla), Alain Checiner (Uni-

versité de Paris VII), Bernold Fiedler (Frie Universitat,

Berlín), Ernest Fontich (Universitat de Barcelona),

Francesc Giralt (Universitat Rovira i Virgili), Hans R.

Jauslin (Université de Bourgogne), Amable Liñan

(Universidad Politénica de Madrid), Jacques L. Lions

(Col-lege de France), Jean L. Marwhin (Université

Carholique de Louvain), Ken Morgan (University
College Swansea), Manuel Núñez (Universidad de

Valladolid), Ricard Pérez-Marco (Université de Paris-

Sud), José Ángel Rodríguez (Universidad de Oviedo),

Jesús María Sanz-Serra (Universidad de Valladolid),

André Vanderbauwhede (University of Gent), i Juan

Luis Vázquez (Universidad Autónoma de Madrid).

Tots ells pronunciaran una conferencia plenaria o bé
per encarrec durant el Congrés.

És molt irnportant i significatiu que un acte d'a-

questes característiques se celebri als Estudis Univer-

sitaris de Vic. En primer lloc, perque demostren que

tenen una infrastructura prou potenr per acollir-lo, i

en segon lloc, perque gracies al prestigi deis conferen-

ciants i a la transcendencia que genera el col-loqui, els

Estudis Universitaris podran, si més no, absorbir-ne

l'essencia. Cree que el XIV CEDYA/IV Congrés de

Matemática aplicada sera una bona ocasió per donar-

nos a coneixer,

Antoni Susín
Cap del Departament de Matemática
Aplicada de I'EUPO i membre del
Comité Organitzador del XIV CEDYA/IV
Congrés de Matemática Aplicada.
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El conflicte Nord-Sud i
I'educació
L'escola de Mestres va organltzar a mitjan novembre

«La Setmana de la cooperacló- per tal de debatre i

aprofundir temes que afecten l'Educació per al

Desenvolupament. Dos professors de I'escola, Cinto

Torrents i Ramon Rial, com a membres de I'equip or-

ganitzador d'aquestes jornades, fan una crónica deis

actes que es van celebrar i aprofundeixen en I'evolu-

ció del desenvolupament i les relacions nord-sud.

L'Educació per al Desenvolupament s'origina a
partir deis 60 en el marc de l'incrernent de la coopera-
ció dels paises rics (el Nord) envers els países pobres
(el Sud), amb l'objecriu de sensibilitzar la població so-
bre la necessitat de respectar els drets humans i aten-
dre els problemes de desenvolupament de 2/3 parts de
la humanitat.

Durant la década dels 70, i grácies a l'irnpuls de les
nombroses ONGD (Organitzacions no Governamen-
tals per al Desenvoluparnent) recolzades per les agencies
oficials, l'educació per al desenvolupament va cornencar
a ser considerada com un arnbit informatiu concret di-
rigit als joves i al sistema educa tiu especialment.

A partir dels anys 80, ja amb autonomia i especiíici-
tat propies, aquest enfocament va ser incorporat pro-
gressivament al currículum escolar de diversos paises.
A casa nostra, els temes relacionats amb el conflicte
Nord-Sud ha anat ocupant un 1I0c de forma més o
menys convencional dins dels contingurs de l'Area de
Ciencies Socials, i també últimarnent en el marc dels
«eixos transversals» que proposa la LOGSE, especial-
ment en els que fan referencia a l'educació per la pau,
els drets humans i el medi ambient.

Durant aquests anys ha anat evolucionant també el
concepte de «desenvoluparnenr», considerat inicial-
ment només com a sinonim del progrés econórnic as-
solit pels países del Nord i al qual havien de tendir els
del Sud passant per les mateixes etapes i seguint el ma-
teix model.

Acrualment, i en la perspectiva de la construcció
global del món contemporani, sembla més encerrat

*Cinto Torrents
Ramon Rial

EUV
lversttans de vre

Les acrivirats de «La Sctmana de Coopcració».

parlar de «desenvolupament endogen» i de «desenvo-
lupament sostenible». Aquests conceptes es fonamen-
ten en el principi universalment reconegur de la lIiure
autodetermincació dels pobles, en el fet que no exis-
teix una sola orientació del «progrés» sinó diverses, i
que els aven<;:oscientífics i tecnologics no són patri-
moni d'un sol poble sinó de la humanitat sencera i
també en el fet que l'extensió del model de desenvolu-
pament del Nord al Sud és incompatible amb una ges-
tió ambiental del planeta correcta,

Partint d' aquest punt de vista es critica, dones, el
dirigisme que sovint representen les iniciatives de coo-
peració plantejades només des d'una perspectiva occi-
dental, aplicades moltes vegades amb mentalitat neo-
colonialista i que agreugen encara més les relacions de
dependencia del Sud respecte del Nord.
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En un món cada vegada més interdependent i afee-

tat per qüestions d' escala planeraria, l'educació es tro-
ba davant de! repte de donar una resposta als actual s
problemes ecologics, socials, polítics, econórnics i cul-
turals des d'una perspectiva global, amb plantejaments
que qüestionin e! model de desenvolupament vigent i
promoguin una nova manera de comprendre i actuar
sobre la interre!ació dialectica entre e! Nord i e! Sud.

La Setmana de Cooperació a l'Escola de Mestres

Durant la setmana de! 14 al 18 de novembre
I'Escola de Mestres ha ce!ebrat «la Setmana de
Cooperació». Han estar uns dies de trencament de la
rutina de les classes per incloure un e!ement prou inte-
ressant: reflexionar entorn de com és possible la coo-
peració amb e!s paises de! Tercer Món, especialment
des de la perspectiva de l' educació.

Lorganització d'aquesta setmana va ser iniciativa
deIs professors de la mateixa escola de Mestres, con-
vencuts que l' educació ha de ser integral i que, per tal
que sigui així, no n'hi ha prou amb impartir les assig-
natures de! pla d' estudis, sinó que cal que ens acostu-
mem tots plegats a reflexionar sobre l'entorn proper i
Ílunya en e! qual estem immersos.

La Setmana va ser també una manera de treballar
un dels eixos transversals del currículum, en concret
l'eix de 1'«Educació per al desenvolupament».

Les activitats van consistir en tres acres: una exposi-
ció idos debats repetits matí i tarda. D'una banda,
l'exposició volia mostrar materials escolars preparats
per a l' educació pe! desenvolupament. EIs estudiants i
visitants en general van poder tenir a les mans vídeos,
quaderns de treball, revistes i llibres destinats als dife-
rents nivells educatius: infantil, primaria i secundaria.
D'aquesta exposició n'ha quedat un fons de materials
que poden ser un bon banc de recursos per a mestres i
estudiants. Aquests materials han quedat depositats al
Departament de Ciencies i Ciencies Social s de
I'Escola, el qual es fara responsable d'arxivar-lo, cedir-
lo en préstec a les persones interessades i augmentar-
ne e! fans.

Una segona activitat va consistir en e! debat:
«Projectes de Cooperació al Tercer Món» plantejat des
d'una triple perspectiva: la d'Intermón, entitat dedica-
da especialment a l'e!aboració de materials escolars i

que té molt present la integració d'aquesta temática en
e! currículum escolar, alhora que treballa en projectes
concrets de cooperació; la deIs Minyons Escoltes i
Guies Sant Jordi de Catalunya, que varen aportar al
debat l'experiencia d'una entitat dedicada a projectes
de cooperació des de la perspectiva de l' educació no
formal; i, finalment, la de I'organització SETEM, que
va aportar propostes concretes de col-laboració per
part de joves i estudiants.

La tercera activitat que completava la setmana va
ser l'exposició «Experiencia de practiques a les escales
de Nicaragua» a carrec d'un professor i alumnes de
l'Escola de Mestres de la Universitat de Barcelona». Va
ser la narracció d'una experiencia profundament inte-
ressant i innovadora, la qual va ajudar a completar i a
fomentar e! projecte d'una colla d' estudiants de tercer
de Magisteri que durant e!s mesas de gener i febrer re-
alitzaran les seves practiques a El Salvador.

Arnés d'aquestes activitats, programades per pro-
fessors de l' escala, cal afegir-hi la iniciativa deIs matei-

xos estudiants de l'Escola aportant e!s cartells anuncia-
dors de les activitats i realitzant una «cantada de
cancons de cooperació».

Des de I'equip de professors que ha dut a terme
aquesta iniciativa valorem la realització de la setmana
de manera molt positiva i pensem que en un futur im-
mediat cal continuar aquest camí de desverllament i
de reflexió en més temes que ens són propers i ens
afecten directament com a ciutadans i professionals
dedicats al camp de I'educació. És per aixo que ja s'está
preparant una propera setmana dedicada al tema de la
Diversitat Cultural, un eix transversal de! currículum
que ens és ben proper i al qual creiem que valla pena
dedicar-hi un espai de debat i de trebal!.

Cinto Torrents Ramon Rial
Professors del Departament
de Ciéncies Socials de l'Escola de Mestres
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Adéu, Erasmus.
Hola, Socrates
La Comunitat Europea ha donat el nom d'Erasmus als

intercanvis d'estudians deis diferents paises del vell

continent. El fet que a partir del 1995 els Erasmus

passin a dir-se sócrates és objecte de ser tractat en el

següent article. El Sr. Enric Casulleras, nou director

del DEGI i de les Relacions Internacionals deis EUV,

ens ho explica.

Poc s'ho devia pensar Desideri Erasme, més cone-
gut com Erasme de Rotterdam, que un dia centenars
d' estudiants xirois i bell ugadissos se la camparien per
Europa posant-se el seu nom a la boca, 1casualment és
justament a Rotterdam on cada any es repeteix més ve-
gades aquesta frase: «hola, vinc de Vic, sóc un Eras-
mus», dita a tall de presentació, en un treballat angles
amb accent de Curb. No sé amb quin criteri els parla-
mentaris d'Estrasburg van pensar en el celebre llatinis-
ta per a batejar un programa de mobilitat d'estudianrs.
Suposo que en tot cas devia ser més per les ganes de có-
rrer món que el filosof va mostrar en vida que pel
carácter pietós que es despren de la seva obra, Erasme
va escriure un llibre, De contemptu mundí epístola, que
fa I'elogi de la vida monástica. No estic segur que sigui
la prosa més adient per a descriure l'ambient que es viu
en una residencia d' estudianrs estrangers de vint anys.
«L'Elogi de la follia» seria un títol més apropiar per a
l'ocasió, si bé el tipus de bogeria de que Erasme parla
en aquest lIibre -que va escriure a Londres quan vivia a
casa de Thomas More- és més la d'un personatge com
en «Pedra de Toc», el xirnple filosof de Shakespeare de
l'obra «Al vostre gust», que no pas la sorollosa follia
etílica d'una nit de gresca. A hores d'ara, ni el mor
«erasmus» va associat a la pietat paulina i cristocentri-
ca de que I'interfecte féu gala, ni les ciutats on aterris-
sen els estudiants són tan levíriques com en aquells
temps de picabaralles entre catolics i protestants.

Després de passar-se la vida amunt i avall, estu-
diant i escrivint a Holanda, Franca, Italia i Anglaterra,
Erasme de Ronerdam ana a raure a Basilea, agerma-

*Enric Casulleras

Erusmc de Rorrcrd.un

nant aquestes dues ciutats. Basilea i Rotterdarn són el
comenc;ament i el final del Rin navegable, les aigües
del qual desfilen en mig de castells imponents i mullen
els peus de la sirena de Lorelei, una rossa perillosa a
qui rots els navegants havien de rendir tribut d'amor.

Dones bé, el programa Erasmus s'extingeix amb
l'any 94. A partir d'ara, la mobilitat d'estudiants euro-
peus sera apadrinada per Socrates, que no consta pas
que fos cap gran viatger, pero sí un extraordinari dialo-
gant. Potser amb aquest canvi ráctic el Parlament
Europeu vol posar l'accent més en el dialeg dels uni-
versitaris que en el quilometratge del currículum. No
és pas mala idea. Quan la deformació professional ens
empenya pensar en Europa en termes d'un mercat de
tres-cents milions de consumidors, a estudiar les fases
de convergencia cap a la unió monetaria i a discutir els
avantatges i els inconvenients de la mobilitat i del ea-
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pital, que algú ens recordi que la noció d'Europa tarn-

bé va associada a la convivencia i al dialeg amb altres

cultures no ens fara cap mal. El fet de rebre alumnes

d'aspecte nordic, cabells rossos i ulls blaus, que ens di-

guin «hola, vinc del Rin, sóc un socratic», potser a més

de fer-nos somriure, ens predisposara a la conversa

amb l'esperir més humil. Quan Socrates conversava

amb els seus amics, conduía el col-loqui amb tanta

traca, que els interlocutors sempre acabaven reconei-

xent I'error propi (momenr de la ironía) i descobrint la

veritat. O' aquest descobriment, quan es produia,

Socrates en deia moment maieutic, és a dir, instant de

veure la lIum, de fer el pan inrel-lecrual. Possiblement,

feia servir aquesta expressió inílurt pel fet de ser ell ma-

teix fill d'una lIevadora. Ara, seguint els seus passos, en

un bon dialeg socratic tots tenim ocasió d'alliberar-

nos deis nostres prejudicis, reconeixer la nostra ig-

norancia (ironia) i intentar que el moment maieutic

sigui un exit, és a dir, un reeixit pan intel-lectual, Si el

dialeg es produeix entre contenulians de diferents par-

sos, parlant en algun idioma poc familiar, cal filar

Dret i comunitat:
el cas deis Amish
En una decisió histórica de Tribunal suprem deis

EUA, els drets de la comunitat -en aquest cas de la

comunitat amish- resulten més fonamentals que la

suposada raó d'Estat. Ens explica el cas -Yorder v.

Winsonsin, 1972» el professor de Civilització i

Cultura Anglosaxona Ronald Puppo, autor del llibre

Independencia i unió d'Estats Units d'Américe,

(1993).

Sols els bárbars no tenen curiositat de saber d'on vénen;
com han anat a parar alta on sán, cap on sembla que van
i si realment volen anar-hi, i, si és que hi volen anar; per
que; i si no, per que no.

Aquestes paraules del íilósof letó Sir Isaiah Berlin

més d'una vega da m'han infós anims davant la incerte-

molt prim i procurar no equivocar-se en el genere; al-

trament, ens arrisquem que el resultar sigui més aviat

irrisori: una bona parida intel-lecrual.
Els membres de la cornunitat universitaria, i totes

les persones que ens sentim atretes per la convivencia

intercultural, acomiadem amb sentiment un Erasmus

que ens ha deixat moments i amics de molt grat re-

cord, i saludem efusivament aquest Socrates dialogant

i agut que ja arriba i que, per cert , a més de parlar totes

les lIengües d'arnbit estatal deis paises cornunitaris,

tarnbé parlara en caralá. Tenim morius per estar doble-

ment satisfets.

Enric Casulleras
Director del Programa DEGI i de les
Relacions Internacionals deis EUV

*Ronald PUPPO

sa: ¿Per que estudiar Civilització? i, en el meu cas: ¿Per

que estudiar Civilització Anglosaxona? Cert, les barba-
ritats a que al-Íudeix Berlin també es donen en epoques

d' alló més civilitzades; pero la forca civilitzadora sap re-
coneixer, de tant en tant, elllindar del seu propi vestí-

bul, i a vegades, per un tomb peculiar en el curs deis es-

deveniments, la civilització -conscient de les seves
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limitacions- rebutja el barbarisme, i serena, preocupa-
da i solidaria, fa costat a les minories que més obstina-
dament defugen la forca centrípeta civilitzadora. Ras i
curt: la civilització, a vegades, es mostra civilitzada.

Així d' esperancador va ser el resultat d'un cas deci-
siu que l' any 1972 va tractar el Tribunal Suprem dels
EUA.

Perque és aquí -davant dels nou magistrats d'últi-
ma apel.lació- que les lleis han de resistir la prova de la
constitucionalitat, és a dir, s'han de mostrar compati-
bles amb els drets o bé enunciats a la Constitució o bé
establerts pel mateix Tribunal a base de precedents. 1
els drets en qüestió no soIs es prediquen d'individus si-
nó també -corn en aquest cas queda pales- de cornuni-
tats.

El cas en qüestió, que escomet el dificultós proble-
ma dels drets de la comunitat (a diferencia dels -no
tan polemics- drets individuals) oposa la reivindicació
d'una comunitat amish a l'autoritat de I'Estat; en
aquest cas l' estat de Wisconsin, una lIei del qual exi-
geix l'escolaritat obligatoria fins al' edat de setze anys.

EIs primers amish (c. 1690), seguidors de Jacob
Amman, havien estat objecte -com d'altres grups
mennonites- de persecucions a Surssa i a altres países
d'Europa, i finalment es varen establir a Pensilvánia,
colonia anglesa amb garantia de llibertat de conscien-
cia religiosa per a qualsevol creient.

Avui, hi ha uns 50.000 amish que viuen en cornu-
nitats totalment hornogenies i autosuficienrs. Les se-
ves creences s'originen en el sermó de la muntanya, es
neguen a portar armes i es dediquen fonamentalment
al conreu; arnés, reburgen les maquines i la tecnica
moderna, tot valorant la família, la casa, la comunitat i
la seva fe; són excel-lents agricultors i artesans, i viuen i
prosperen des de fa dos segles i escaig a disset estats di-
ferents dels EUA -la majoria a Pennsilvánia, Ohio,
Indiana i Wisconsin. Creuen en l'ensenyament i opi-
nen que els seus fills han d'aprendre a llegir, escriure i
fer calculs aritmetics. Pero no són partidaris de l' en-
senyament escolar a partir del 8e curs (és a dir, a partir
de l'edat de catorze anys): alleguen que la casa i els
camps són les millors aules, i eduquen els joves per ser
bons agricultors i bons ciuradans. De fet, els joves
amish estan sovint més ben preparats per a la vida
d' adul t als seus 16 o 17 anys que no pas els seus con-
temporanis als col-legis i instituts.

En el cas anomenat Wisconsin V. Yoder -Frida
Yoder era un dels tres alumnes els pares dels quals ha-
vien disputar la lIei- l' estat de Wisconsin va adduir
que els interessos irrecusables de I'Estat anul-laven el
dret de la comunitat amish a educar els seus fills se-
gons la seva practica i llarga tradició. Pero la decisió
dels magistrats va ser unánime: per una votació de 7-
01 el Tribunal Suprem va decidir a favor del dret dels
amish a educar les seves filles i fills a casa, on no hi ha-
via perill que els valors de la comunitat fossin objecte
de burla, de menyspreu o d'una lenta perdua per culpa
de les iníluencies materialistes, consumistes, cornpeti-
tivistes i intel-lectualistes que des de l'escola i des de
l'urbs podien posar en joc la vida de la comunitat.

Tanmateix, són dignes d' esment les reserves que,
tot i defensar els drets de la comunitat, alguns mern-
bres del Tribunal van expressar a l'hora de redactar la
seva opinió: Que passa =preguntá justice Byron
White- si un jove amish vol ser físic nuclear? o ballarí?
o programador inforrnátic? La garantia del «lliure
acompliment del ritus» anunciada a la Primera Esme-
na =cláusula en que el Tribunal va basar la seva deci-
sió- posa l'emfasi sobre el dret de la comunitat amish a
prosperar enmig d'una civilització que li és virtual-
ment aliena. Pero la seva comunitat esta formada tarn-
bé per individus, que són tarnbé portadors de drets -ni
que siguin menors d'edat- que, en última instancia,
també han de recórrer als tribunals a I'hora de fer res-
pectar aquests drets.

La decisió del Tribunal em sembla bona ... i les re-
serves també. Tal vegada m' atreviria a observar que
alla on no es custodien els drets dels individus i de les
comunitats que la constitueixen, la civilització -ja sia
anglosaxona, o neollatina- es torna insostenible, ina-
guantable, patrimoni de barbars.

1, Dos deis magistrats -J usrice H ugo Black i J usrice John Harlan- s'ha-
vien mort poc abans i encara no havien esrar subsrituus.

Ronald Puppo
Professor de Civilització i Cultura
Anglos axona. Facultat de Traducció i
Interpretació d'Osona
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Comunicació i
Educació per a la
salut: reflexions
teórlques

El tema de la comunicació és problernátic, complex
contradictori, sobretot en la nostra societat actual,

quan el desenvolupament tecnologic de la comunica-
ció mediada sembla que pot estar afectant la condició
humana, la interacció comunitaria, la relació interper-
sonal i el comportament individual i/o social.

En efecte, la comunicació esta considerada com
una característica essencial d' organització de la socie-
tat humana i tot el que implica la seva cultura: regles,
codis, llenguatge, expectatives, «rols» .. En la societat
actual, la presencia de la relevisió i altres mirjans de co-
municació de masses juguen un paper molt important
en l'organització de les vides dels éssers humans. No
obstant aixo, els especialistes en investigació sobre co-
municació encara no comprenen plenament I'impacte
que aquests rnitjans estan causant sobre els aspectes
psicologics, morals, econornics, polítics, creatius, cul-
turals, saludables i educatius de la vida de I'individu
comú.

Aquest tipus de comunicació mediada no és I'única
forma de comunicar-se (valgui la redundancia). Efec-
tivament, en la nostra societat existeix la comunicació
sense mitjans, sobretot en cultures de tradició oral que
solen acompanyar-se d' algunes representacions pre-
medials, com les representacions pictoriques, els ta-
tuatges, les dances, els rituals estilirzats i d'altres.

S'ha dit que la comunicació és una realitat multidi-
mensional que inrervé en disciplines com I'educació o
la salut i que pot ser abordada des d'una gran diversitat
d'aspectes i d'enfocaments. La relació entre la cornu-
nicació i l'educació és estreta, ja que no pot existir
I'una sense l'alrra.

La implicació de la comunicació mediada tracto de
vincular-la, aquí, a la teoria i a la praxis de l'educacó
sanitaria, ja que aquest camp és objecte d'estudi d'una
investigació futura. Des d' aquesta perspectiva, seria
interessant estudiar el flux d'informació que aporten
els mitjans de comunicació de masses a partir dels es-

*Montserrat Vall

tils de vida quotidians en els individus i de la repercu-
sió en la seva salut, i la influencia del seu model de
contingut en les creences, actituds i conductes saluda-
bles dels seus públics , per dir-ne alguns.

EIs suposits basics, postulats, paradigmes o models
generals que tracten el tema de la comuncació media-
da són diversos. EIs agruparé per disciplines, que co-
rresponen a diferents ambits del saber. M'ha semblat
interessant l'aportació de DE FLEUR1 BALL(1986), que
centren la seva atenció en la comunicació de masses
pero que, corn es veura, han jugat sempre un paper
major en Educació per a la Salut (EpS) i en la seva pro-
moció. Són els següents:

1) Socio logia i Antropologia. EIs paradigmes més
importanrs provinents d'aquest camp són: a) el Funcio-
nalisme estructural; b) I'Evolucionisme social; e) el mo-
del de conRicte social i d) I'Interaccionisme sirnbolic.

2) Psicologia i Psicologia social. EIs paradigmes
més importants són: a) I'enfocament neurobiológic,
b) les teories conductistes de I'aprenentatge; e) les for-
mulacions psicoanalítiques i d) l'orientació cognitiva.

Anem ara a especificar-ho més en l'árnbit concret
de I'Educació per a la Salut. En aquest sentir, SERRANO
(1989) considera que existeixen quatre models d'EpS:
l) I'informatiu; 2) el motivacional; 3) l'econórnico-
ecologic i 4) la parricipació i el compromís. L'autora
s'auroclassifica en el darrer.

ROCHON (I 991) deixa cIar que per saber d' on es ve
abans de saber on es va cal coneixer les bases reoriques
de I'EpS, que són: les ciencies de la salut, de la conduc-
ta, de I'educació i de la comunicació. Aquesta última,
comprendre com es comuniquen les persones a través
de l'estudi de variables de la font, del missatge, els ar-
tefactes (<<sorolls»),del mitja i les diferents formes de
rebre el missatge. Aquestes variables són eines d'análisi
i d'intervenció útils quan s'utilitza qualsevol metode

, d'aprenentatge. Aquest autor elabora un model propi
.flexible a partir d' aquestes bases teoriques, inspirant-
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se en particular en cinc teories o models: la teoria de
l' adopció de Rogers, la teoria de les necessitats de
Maslow, el diagnostic educacional de Precede, el mo-
del d' aprenentage de Cagné i la teoria del canvi de
Kelman.

El paper de 1'EpS se situa en el camp de la promo-
ció de la salut i en el de la prevenció i tractament dels
problernes. Els projectes d'EpS tant poden anar diri-
gits als responsables (governamentals, d'hopitals, d'in-
dústries, etc), com als tecnics dels serveis de salut, com
a la població (general, sectoritzada, comunitats, grups
i individus). Per alguns autors, el paper de 1'EpS con-
sisteix a facilitar l' aprenentatge de conductes que ens
perrnetin millorar la salut. Aixo pot implicar haver
d' emprar recniques destinades a convencer, pero espe-
cialment a persuadir, com la publicitat (salvant algu-
nes diferencies),

Si he destacat la comunicació mediada és perque,
avui, en sectors professionals de 1'Educació per a la
Salut, es considera com una forma de comunicar efi-
cacrnent missatges de promoció de la salut, essent su-
perior l'irnpacte si es combinen també amb aproxima-
cions individuals i col-lectives. El creixent desenvolu-
pament dels mitjans de comunicació i de la
informática creen noves oportunitats d' atendre grans
grups de població diana, utilitzant els mitjans d'una
manera més individual i interactiva. Aquest va ser,
precisament, el tema de la tercera Conferencia Euro-
pea sobre els Mitjans de Comunicació de Masses en
EpS, celebrada a Amsterdam (1993),

Un exemple de complementarietat entre les cam-
panyes rnediátiques nacionals i les accions sobre el ter-
reny ens el proporciona el Comité Francés d'EpS
(CFES), el qual desenvolupa, des de fa uns 20 anys,
campanyes nacionals sobre els grans temes de salut
(tabaquisme, alcoholisme, sida, drogues, accidents,
auromedicació.v.). La televisió i els cartells han consti-
tuít els dos mitjans més potents per a comunicar. En la
majoria dels casos aquestes iniciatives han anat acom-
panyades d'accions sobre el terreny (visites domicilia-
ries, educació a les escoles, etc.) que han pres el relleu i
han retorcat el missatge per una gestió específicament
educativa de I'impacte de la comunicació. Els efectes
d'aquesta complementarietat han mostrat un aug-
ment de la sensibilització del públic, bona compren-
sió, una alta memorització, forta adhesió als missatges
i rambé una mulriplicació de les iniciatives locals.

Les campanyes mediatiques juguen un paper im-
pulsor inicial i un paper d' ensinistrament limi tat, tot i
que també semblen dererrninants per a l'evolució de
comportaments i actituds de la població. És el cas
d'Estats Units, que grkies a les contracampanyes als
anuncis de cigarretes, se'n va disminuir drásricamenr
el consumo No obstant aixó, no són més que una perita
part del conjunt d'accions de sensibilització i d'infor-
mació dutes a terme per nombrosos actors en l'árnbit
local: animadors, educadors, ensenyants, sanitaris, etc.

Normalment calen de tres a cinc anys o més per ob-
servar canvis de comportaments de salut, depenent de
la cornplexitat i de la sinergia amb d' al tres mesures o
metodes (relacions personals ... ). Hem de tenir-ho pre-
sent!

Les campanyes locals són més eficaces que les na-
cionals, ja que els missatges es poden adequar a les cre-
ences, regles culturals, prejudicis, humor, maneres de
pensar, habits, edats, procedencia social i llengua del
públic d'un lloc concreto En definitiva, les imatges
transmeses pels mitjans poden ser més facilment des-
codificades i faciliten la participació activa dels usua-
ris, especialment si són ajudats (facilitats o anirnats)
per tal que els utilitzin convenientment.

Els nens i joves occidentals de la nostra cultura del
present han estat modelats pels mitjans de masses au-
dio-visuals quant als gustos, habits perceptius i pro-
cessos mentals. Per adequar-se a les noves capacitats de
comprensió d'aquests grups diana, 1'EpS ha d'integrar
les noves tecnologies.

Per últirn, penso que tant els professionals de l'edu-
cació, com els de la salut, els dels mitjans de comuni-
cació i la societat en general han de responsabilitzar-se
dels límits de la informació i/o comunicació mediada,
evitant jugar amb sentiments, emocions o contamina-
ció publicitaria, en temes tan delicats com els del pro-
cés salut-malaltia. En definitiva, han de contribuir a
l'EpS.

Montserrat Vall
Professora de I'Área de Salut
Comunitaria de l'Escola d'lnfermeria
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Els idiomes dins els
nous Plans d'Estudis
La directora de l'Escola d'ldiomes, Fina Guix, fa una

anállsl del paper que prenen els idiomes en els nous

plans d'estudis. Un deis factors més importants que

analitza és que els nous plans d'estudi potenciln

I'aprenentatge de lIengües estrangeres a nivell uni-
versitari.

L'Escola d'Idiomes dels EUV ha seguit amb especial
interés els can vis introduits a les diferents escoles com a
conseqüencia de l'entrada en vigor dels nous plans
d' estudis. Tot i aixo, no hi ha tingut una paticipació di-
recta a causa, principalment, de la seva idiosincrácia,

No hi ha dubte que alguns ensenyaments han anat
quedant obsolets o desfasats i que cal substituir-los o bé
reformar-ne el marc reoric i la metodologia més adient.
Per tant, és evident que la transformació dels plans
d' estudis ha de ser una oferta valida que sigui capas: de
satsifer tant les demandes social s com l'interes i els ob-
jectius dels estudiants, que, al cap i a la fi, seran els fu-
turs professionals.

Actualment sembla del tot imprescindible una for-
mació en llengües estrangeres per a la immensa majo-
ria, si no la totalitat, dels estudiants universitaris: no
només per a un major aprofitament acadernic, sinó so-
bretot per al seu fmur desenvolupament en el món la-
boral. Malauradament, i per diferents motius, aquesta
necessitat no se sol contemplar, amb l'assiduirat que se-
ria desitjable , en molts dels plans d' estudis elaborats al
nostre país, contráriament al que s'esdevé a les univer-
sitats europees de més renom, on aquest ripus de for-
mació lingüística té una importancia no gens menys-
preable en qualsevol currículum de qualsevol carrera,
fins i tot en les anomenades recniques» o de «ciencies».

Malgrat que hi ha hagut una devallada important
del nombre de credirs d'idioma en les diferents carreres
deis EUV, aixo no ha impedit que es fes una reflexió i
una análisi seriosa de dos aspectes basics que cal ense-
nyar davant de qualsevol reforma. El primér és que cal
ensenyar als alumnes que tenen l'assignatura de llengua
estrangera en els seus nous plans d' estudis. Les necessi-
tats lingüístiques especifiques són diferents, per exem-

*Josefina Guix

pie, per a un alumne d'Agronomia que per a un d'In-
fermeria.

L'altre aspecte important, un cop preses les deci-
sions del que cal ensenyar , és com ensenyar-ho. Si faig
esment d'aquest aspecte és perque crec que requereix
més atenció a nivell universitari, i aquest és un bon mo-
ment per fer-ho, si no volem que els nous plans d' estu-
dis es converteixin únicament en una reorganització de
temaris. És important, doncs, reflexionar sobre el pa-
per del professor o de l'alumne dins de l'aula, així com
sobre l' organització de la classe. És lícit que el professor
continui sent únicament un transmisssor d'informa-
ció, i l'alumne un mer recopilador d'apunts? Així ma-
teix, cal continuar amb el model tan teoric dels nostres
ensenyaments o, al contrari, seria més convenient se-
guir, en aquest cas concret, un model més anglosaxó,
on la practica és fonamental i la participació dels alum-
nes a classe és del tot imprescindible?

Dir aixo, la impressió general és que s'ha estat poc
innovador, que la implantació dels nous plan s d' estudis
potser no ha jugat amb totes les possibilitats que ofe-
rien els credits obligatoris d'universitat o els de lliure
elecció. Aquests, en definitiva, podrien acabar de do-
nar el distintiu de qualitat i autonomia que tota
Universitat busca davant del repte, no gaire llunya, en

que es valorara de manera decisi-
va el lloc on els estudiants han
cursat els seus estudis,

Fina Guix i Soldevila
Directora de I'Escola d'ldiomes
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Entrevista a Jaume Carbonell
,

«Es un error que la
lógica especialista
hagl triomfat per sobre
de la generallsta-
Jaume Carbonell és pedagog, periodista i soclóleg, a

més de ser professor de I'assignatura de Sociologia

de l'Educació a l'Escola de Mestres Balmes. Amb ell

hem analitzat el perqué i el com de la reforma deis

plans d'estudi i també hem parlat sobre el seu nou

llibre L'escola: entre la utopia i la realitat editat per

Eumo.

Quins factors indiquen quan uns plans d' estudis han
quedat obsolets i s'han de reformar?

Ja des de sempre en aquest país hi ha hagur el mal
costum de fer grans reformes cada vint anys aproxima-
darnent. Aixó vol dir que cada cop que hi ha una refor-
ma s'ha de canviar tot, des dels continguts fins a les me-
todologies. A mi em sembla que aixo no funciona massa
i cree que els plans d' estudis s'haurien de renovar con s-
tantment. Amb tot aixo hi ha un problema afegit: el
canvi cultural que estem vivint, que no sabem cap on va,
i el fet que el coneixement avanci molt de pressa fan que
no es puguin preveure uns plans d' estudis que durin
tants anys, Aquest sentir d'imprevisió i de canvi obliga a
pensar en un sirerna que, a partir d'uns contingurs ba-
sics, permeti la possibilitat d' establir mecanismes cor-
rectius molt més flexibles, Aquest és un dels problemes
principals que pateix la Universitat. La manca de meca-
nismes d' agilitat i de flexibilitat la converteix en un ens
tancat, burocrátic i jo diria que obsolet. Un altre proble-
ma que arrossega és el secular divorci amb la societat.

Qui decideix quan s'han de canviar?

Hi ha diferents mecanismes. D'una banda l'Estat, a
través del Ministeri d'Educació i Ciencia, que es reserva
les cornpetencies de l'homologació dels plans d' estudi i
dicta lleis generals, com són la LOGSE o la LRU, A par-

* Mercé Rocafiguera

Jaume Carbonell, professor de Sociología de I'Educació a l'Escola de Mesrrcs

tir d'aquí, les Comunitats Autonomes poden fer ade-
quacions propies al seu territori, generant-se una pugna
entre els dos poders per assolir més competencies. El ter-
cer poder seria la propia autonomia universitaria de ca-
da centre.

Quina lógica segueixen els nous plans d' estudis en lí-
nies generals?

Jo en destacaria com a mínim dues. La primera vin-
dria donada per aquelles noves necessitats socials, cultu-
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rals i econorniques que l'Estat preveu en el futur -a par-
tir d'uns estudis prospectius-, basanr-se en la demanda
de má d' obra, És a dir, que l'Estat investiga per preveure
si, d'aquí a uns anys, seran més necessaris un tipus de
llicenciats que no uns altres o bé si hi han d'haver nous
especialistes. En definitiva, són els canvis econornics els
que provoquen la reforma, tot i que a vegades el feno-
men de les modes també pot influir en el procés de can-
v!.

En segon lloc, hi ha una altra logica clara que són els
poders corporatius de la Universitat o de l'Ensenya-
mento Seria un poder corporatiu el conjunt de catedra-
tics d'una determinada materia que fa pressió per man-
tenir el seu estatus, com tarnbé ho serien els nous lobbies
ascedents que intenten guanyar quotes de poder respo-
nent a determinats interessos socials.

Quins avantatges i inconvenients tenen en comparació
als plans d' estudis anteriors?

Penso que ha primat la lógica de l'especialització per
sobre de la visió generalista i aixo és un error. Un alumne
d'Educació Especial, per exernple, abans d' especialitzar-
se amb nens deficients, ha d' adquirir una base sólida cul-
tural i una visió rigorosa sobre el nen, l'escola i la socie-
tato Després ja vindra l'especilaització. També critico
que no s'hagi dut a terme una análisi profunda dels con-
tinguts basics del mestre de cara al S. XXI. No s'ha ana-
litzat quines necessitats són prioritaries i quines se-
cundaries i aixo provoca una acumulació i una dispersió
excessiva de coneixemenrs. Tampoc no em sembla del
tot correcte la manera com s'ha organitzat el sistema de
quadrimestres i d' optatives. Crec que hi manca el supon
de les tutories que orientin I'alumne en el seu itinerari
acadernic i el gui'in en la recerca, tal com fan els paises
anglosaxons.

Creu que la reforma deis plans d' estudis ha arribat a
bonahora?

Com he dit abans mai no és tard ni mai no és d'hora
si partirn de la idea que els plans d' estudis haurien d' es-
tar en procés conrinu d'evolució. Aquest és un tema que
no em preocupa. El que sí que em preocupa és que la
Universitat arrossegui tanres inercies de funcionament,
que no generi competencia intel-lectual ni un treball en
equip i que tothom vagi a defensar la seva paradeta i el
seu propi currículum personal. Hi manca visió de con-

junto Crec que els canvis haurien d'anar cap a convertir
la Universitat en una fórmula més democrática i més fle-
xible que permetés la participació de la societat civil.

En el seu llibre L'Escola: entre la utopia i la realitat diu
que les reformes estan abocades al fracaso Com veu la
reforma de l' ensenyament universitari?

Quan afirmo que les reformes estan abocades al fracas
ho faig en dos sentits. En primer lloc, les reformes estan
pensades de dalt a baix i no d'una manera horitzontal i
democrática. És per aixo que hi sol haver una separació
entre la planificació -propostes dels experts- i la realitat
quotidiana de l'aula. Bona pan del problema es deu al fet
que es formulin grans objectius, que solen ser idees molt
boniques en que tothorn hi esta d'acord, que un cop pas-
sen a la realitat quotidiana es descuiden els elements ba-
sics per tirar-los endavant. Un d'aquesrs elements basics
seria la formació de professors, per exemple. D' altra ban-
da, el que hauria de fet l'Estat és crear les condicions fa-
vorables per tal que siguin les própies escoles i les propies
universitats les que tinguin estímuls perque elles matei-
xes inicim processos de canvi i de reforma.

L'altre factor del fracas és el retardo Des que es co-
men<;:aa discutir una reforma, es comen<;:aa experimetar
i fins que no es generalitza, solen passar rnolrs anys i ja
comencen obsoletes. Avui dia, els paises més desenvolu-
pats ja no adopten el sistema de grans reformes sinó que
tenen una política educativa des de l'Estat que incideix
d'una manera constant i sostinguda sobre el canvi en
l'ensenyament.

Creu possible la utopia en l' ensenyament universitari o
creu que continuarem agafats a la realitat?

Jo penso que els professionals de l'educació, com els
de totes les professions que tenen a veure amb la cultura
i les relacions humanes, han de pensar constantment
amb la utopia. El problema esta en que la Universitat, i
l'Escola en general, no pot canviar massa si no hi ha mo-
viments de pressió externa o de renovació social. Sí que
pot, pero, generar debat públic, crear opinió i prendre el
pols a la societat, i aixó ho fa poe. En la utopia la
Universitat hauria de ser un dinamitzador social i cultu-
ral, pero de moment resta massa preocupada en els seus
propis problemes de reproducció, d' esta tus, de catego-
ries i de lluites de poder interno

Merce Rocafiguera
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Informe:

Un dia sense fum als
EUV. Utopia o realitat
La secció Informe presenta aquesta vegada un tre-

ball efectuat I'any passat per l'Escola d'lnfermeria

dirigit pels professors Joan Caries Cases, Anna

Rovira i Lourdes Albiac, sobre els háblts tabáquícs

deis alumnes deis EUV. Per a la realització d'aquest

treball es va efectuar una enquesta entre els alum-

nes de les escoles de Mestres, Infermeria,

El dia 31 de maig de 1994 va ser fixat per l'Orga-
nirzació Mundial de la Salut com a Dia Mundial Anti-
tabac. Per aquest motiu l'Escola Universitaria d'In-
fermeria, adherint-se a la campanya iniciada per
l'Hospiral General de Vic, va enginyar el projecte
d'«Un dia sense fum als EUV". Durant tot el dia es
convidava els alumnes, professors i personal no docent
a col-laborar en el projecte d'apagar la cigarreta abans
d'entrar al recinte dels EUV. També la campanya ana-
va recolzada d'un desplegament informatiu important
a partir de vídeos i rríprics sobre els metodes vigents
per deixar de fumar.

Una altra fira important que es va marcar l'Escola
d'Infermeria dins de la campanya va ser la realització
de l'estudi sobre l'habit tabáquic en el marc dels EUV.
Aquest esrudi ha servit per fer una avaluació inicial
d' aquest habit i per poder, més endavant, esrudiar-ne
l'evolució. Les dades que es van obtenir les expliquen a
continuació els professors Anna Rovira, Joan Caries
Cases i Lourdes Albiac.

Metodologia

Del total de 2.895 alumnes que hi havia el curs
passat als EUV, es va escollir una mostra representati-
va de 514 individus de les escoles de Mestres,
Infermeria, Emprearials i Politecnica, als quals es va
demanar que contestessin una enquesta sobre l'habit
de fumar.

*Joan Caries Cases
Anna Rovira

Lourdes Albiac

Empresarials i Polltécnlca, amb I'objectiu d'estudiar

I'evolució d'aquest hábit durant els próxlms anys.

Per altra banda, la secció "Qui és qul» ens presenta

els professionals que formen Eumo Editorial i Eumo

Grafic, amb motiu de la celebració del15e i 10e ani-

versari respectivament.

Resultats

Del total d'alumnes enquestats hi ha un 55,1 % de no
fumadors i un 27,4% de fumadors, tal com indica el
grafic l.

Hábit de fumar deis estudiants
Estudts Urnversrtens de VIC. 1994

Ex-fumadors
5%

Fumadors
27%

No fumadors
55%

Ocasionals

13%

Comparant l'habir rabaquic de les diferents escoles,
destaca, per una banda, que la proporció de fumadors
(39,9%) de l'escola d'Infermeria és lleugerament més
elevada que en altres escoles, seguida de la d'Empresa-
rials amb un 32,5%. Els alumnes de I'Escola Politecni-
ca són els menys fumadors. (Taula 2)
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Taula2

Habit/Escola Magisteri Infermeria Empresarials Poli técnica
n. % n. % n. % n. %

FUMADORS 29 26,6 25 33,9 53 32,5 34 21,1
NO FUMADORS 61 58,0 37 45,7 84 51,5 101 62,7
OCASIONALS 8 7,3 18 22,2 17 10,4 22 13,7
EX-FUMADORS 11 10,1 1 1,2 9 5,5 4 2,5

Total 109 88 163 161

Respecte l' edat en Í'hábit tabáquic cal remarcar que
l'edat promig dels ex-fumadors és de 26,3 anys. (Taula
3)

Taula3
Edat respecte hábir tabáquic

FUMADORS

NO FUMADORS

FUMADORS OCASIONALS

EX-FUMADORS

21,6 anys
20,9
20,5
26,3

Del total d'individus fumadors un 81,1 % han
aconseguit deixar de fumar en alguna ocasió.
El 89,2% considera que el fum de la seva cigarreta és
perjudicial per als altres, davant un 4,3% que creuen
que el seu fum no perjudica ningú.

Els no fumadors i ex-fumadors quan se'ls demana
sobre si es fuma més o menys en espais tancats i si els
molesta el fum dels altres responen:
Un 24, 1 diuen que sí pero no els molesta.
Un 49,8% diuen que sí els molesta, pero no ho diuen.
Un 20,4% ho diuen quan els molesta
i només un 5% opina que la gent fuma menys en es-
palS tancats.

Conclusions

De totes les dades exposades que hem apuntat fins ara,
es desprenen les conclusions següents:

- Comparant 1'índex de l'habit rabáquic de la població
general (30%) amb el dels EUV ( 27%), podem es-
perar que sigui un habit a la baixa. Cal remarcar,
pero, que hi ha un 12,6% de fumadors ocasionals
que poden esdevenir fumadors actius. En l'análisi de
les dades es pot observar que hi ha poca relació amb
el fet de tenir més o menys coneixements respecte la

"Un dia scnsc fum als EUV »,

conducta tabaquica, ja que el percentatge més elevat
de fumadors es dóna entre els alumnes de 1'Escola
d'Infermeria.

- Respecte al sexe no hi ha diferencies significatives
entre homes i dones fumadores.

- Una dada important que cal comentar, encara que
els percentatges totals siguin baixos, és el fet que hi
hagi individus que creuen que el fum del tabac no és
perjudicial per als altres i que un nombre elevat de
fumadors passius no reivindiquin el seu dret.

-Aquesr estudi tarnbé anava dirigir als professors dels
EUV, pero per manca d' enquesres contestades no es
van poder obtenir resultats suficients sobre aquest
hábit en els docents.

Joan Caries Cases
Anna Rovira
Lourdes Albiac
Professors de l'Escola d'lnfermeria
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Elements fonamentals
d'Economia Política
Alessandro Roncaglia

Vic: Eumo Editorial, 1994

La formació básica que han rebut els economistes
de! nostre país ha estat marcada pels manuals d'intro-
ducció a l' economia fets als Estats Units des d'una
perspectiva exclusivament marginalista. Ceconomia
es presentava com una «ciencia» amb pretensions
d'explicar-ho quasi tot i amb un instrumental imrnu-
table i, sobretot, on e! passat no existia. No era fins als
úlrims cursos de la llicenciatura que amb els mode!s
keynesians cornencaven a poder entendre algunes co-
ses de! món real. Abans, l' economia semblava una me-
na d' escolástica irrellevant, plena de suposits reduc-
tors i de condiconals encadenats.

El panorama es complica per la ve!ociat amb la
qual s'incorporen problernátiques noves amb que
queden arraconats temes d'actualitat. Ceconomista
professional, des de la universitat, des de les empreses,
des deIs organismes públics i internacionals en e!s
quals treballa, ha dilluminar e!s nous problemes que
van sorgint. Si l'instrumental és curt i discutible hi ha
el perill d'intentar entendre qualsevol qüestió apli-
cant-hi els metodes coneguts, escudar-se en formalit-
zacions poc justificades i en principis d'auroritat i
vendre com a productes acabats meres hipo tesis ini-
cials. El rerefons polític de qualsevol intervenció
económica es pot amagar, pero no es pot deixar de
banda. En aquest context, les dues aportacions més
importants de! manual d'Alessandro Roncaglia són:
d'una banda, la de presentar les diferents teories
econórniques com a productes histories que són, i de
l' alrra la de donar una visió no tan cada, no unidirec-
cional, deixant clar que no hi ha fins ara una veritat
omnicomprensible sobre l'economia. Totes les apor-
tacions teoriques estan sotmeses a crítiques i l' econo-
mia és una ciencia immadura; hi ha molt poques lleis
econorniques acceptades per tots e!s economistes.

* Rafa Madariaga

Elements
fonamentals
d-economia
política

Alessandro Roncaglia
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