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PLANS D'ESTUDIS: PER A QUII PER A QUE SERVEIXEN?

Les Escoles Unlversltárles deis Estudis Universitaris de Vic han co-
menear la implantació deis nous Plans d'Estudis. Aquest curs 92-93 els
inicien Infermeria, Empresarials i Magisteri i el curs vinent ho fará la
Polltécnlca. Aquest és un procés generalitzat a totes les universitats
catalanes, amb ritmes i estratégíes diferents segons les universitats, les
facultats i les escoles.

Que és el que esta en [oc amb la modificació deis Plans d'Estudis [a
existents o amb la creació deis Plans d'Estudis nous de trinca? La res-
posta habitual és molt clara i simple: I'adaptació i I'adequació de les
carreres unlversltárles a les demandes socials actuals, i alxó vol dir:
I'anivellament amb Europa, la creació de nous títols que el mercat de
treball demana, I'augment de carreres de dele curt especialitzades, la
flexibilització de clásslques carreres encarcarades pel pes deis anys,
l'arnpllacló generalltzada d'oferta davant de I'allau d'estudiants que
arriben a la Universitat, etc .

Potser la resposta és clara i simple, pero la realitat és molt més
complexa. Només cal que analltzern cadascun deis aspectes que aca-
bem d'enumerar. O si tan sois analitzéssim detalladament com són els
estudis universitaris, quines són les demandes socials i que vol dir adap-
tació o adequació d'uns als altres.

Efectivament, la implantació deis nous Plans d'Estudis esta carrega-
da de múltiples factors més o menys explícits que hi influeixen. La
llástlrna és que no hi hagi més debat públlc, sobretot abans de la seva
elaboració i no després. Sembla com si fos un tema estrictament acadé-
mic, quan en realítat esta tenyit de poderoses lnfluéncíes i lnterferén-
cies socials, culturals i económlques que només són comentades més
tard quan es detecten -interessadament o no- buits, lIacunes, man-
cances, etc.

Els Plans d'Estudis responen a molts interessos; per exemple: un pla
d'estudis depen de qui ha de donar feina als qui estudien aquell currícu-
lum o un altre. Si el principal agent ofertador de lIocs de treball és
I'administració (les administracions), els Plans d'Estudis tenen unes ea-
racterístiques. Si depén de les directrius de potents col-legts o gremis
professionals, el currículum en tlndrá unes altres; si I'ocupació laboral
depén d'una professió clararnent dibuixada o d'un sector en creació, la
configuració del currículum variara; si no hi ha práctlcarnent mercat, o
hi ha molt atur en aquell camp, el Pla d'Estudis sera d'una manera o
d'una altra.



2 Editorial

Per altra banda, la mateixa Universitat té les seves
necessitats, els seus interessos i les seves funcions. Els
Plans d'Estudis són elaborats a partir de directrius gene-
rals -que a vegades són tantes i tan precises que no
deixen marge de maniobra- i a partir d'aquest mo-
ment entren en [oc els estaments universitaris per man-
tenir en els nous Plans d'Estudis lIur influencia. Una de-
fensa de camps del saber que és també una defensa de
territoris departamentals, d'statu quo, de poder inte-
l-lectual,

Tot és prou conegut com perque calgui estendre-
s'hi més. A la practica, els Plans d'Estudis són el resultat
d'un conjunt de pactes, compensacions i acords que no
solen satisfer ningú pero que tothom accepta, si no hi
ha gaires pérdues, D'altra banda, la implantació és tan
complicada en la majoria de casos -fa anar de corcoll a
secretaries i caps d'estudis- que els aspectes concrets
de carácter técnlc (horaris, reglaments) acaben essent
decisius.

Davant d'aquest panorama que just hem esbossat
hem de concloure que els Plans d'Estudis són I'esten-
dard d'un centre universitari, és a dir, el testimoni de
I'estil, el taranná i la filosofia d'un centre? O simplement
es tracta d'una estructura curricular de la qual no depén
la qualitat docent, ni la formació de I'estudiant i que
simplement és un marc de referencia institucional?

Hi ha un terme mig entre les dues proposicions: els
Plans d'Estudis mostren la tasca que fa un centre univer-
sitari, amb totes les virtuts i defectes. Pero també és •
cert que al capdavall professors i departaments han d'u-
tilitzar els nous curricula per a la millor formació de
I'estudiant; alxó vol dir que alguns d'aquests Plans d'Es-
tudis poden envellir rápldament o que altres poden de-
manar unes estrategíes dldáctlques diferents a les em-
prades flns ara.

La tasca d'elaboració d'un Pla d'Estudis és complexa
i necessárla, i sovint molt ingrata, pero ajuda a replante-
[ar alló que s'está fent, a confirmar alló que va bé i a
reconduir alló que no funciona. És en aquest moment
quan s'inicia la veritable actuació del professor, interve-
nint de manera conscient en la practica ampliant les
virtuts d'un determinat Pla d'Estudis i disminuint-ne els
defectes.

Antoni Tort i Bardolet
Director de l'Escola Universitaria

de Mestres Balmes

-
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CIENCIES EMPRESARIALS: AIRES NOUS PER A UNA
DIPLOMATURA YELLA

Els estudiants d'empresarials quan finalitzin la carrera ja no es
diplomaran en estudis empresarials, sinó en cíéncíes empresarials.
Darrere d'un enunciat simple s'amaga, com gairebé sempre, un in-
tens debat; en aquest cas, posicions aferrissades sobre el carácter
professional o científic que es pretén donar a la carrera. L'enfoca-
ment professional té com a pressupóslt báslc la impartició d'uns
coneixements técnlcs especialitzats per a I'aplicació immediata, val a
dir, en les empreses o en les seves árees funcionals. L'enfocament
científic té com a pressupóslt báslc el coneixement universalista i
globalitzador, amb un termini d'aplicació més incert, entre d'altres
coses perque les teories no sempre són aplicables.

Pero tampoc no és necessari que ens n'anem per les branques. La
trajectórla del disseny i la implantació del Nou Pla d'Estudis (NPE)
recorda la frase del vell aristócrata de la novela 11Gattopardo: «can-
viem-ho tot perqué tot contlnuí igual».

La resistencia o la por al canvi és una actitud molt estudiada per
la literatura sccíológíca. Pero no ens trobem, en aquest cas, davant
d'alguna cosa més o menys semblant a la resistencia o a la por.
L'actitud de professors i estudiants rnés aviat es pot resumir amb un
altre concepte, proper a la indiferencia. I aquest resultat és preocu-
pant si la pretensió real deis que portaren el pes del debat del NPE
era aconseguir un canvi profundo

Repassem alguns deis pressupóslts inicials: carácter científic, op-
tativitat i fiexibilitat curricular, capacitació per a la resolució de
problemes (practiques) més que acumulació de coneixements (teo-
ria), interrelació de rnatérles i ciclicitat, entesa com a flexlbllltat en la
incorporació a segons cicles des de primers cicles.

Vegem ara els resultats. El carácter científic, a pesar del títol de la
carrera que finalment ha prevalgut, ha quedat relegat al d'especialis-
ta, si més no així ho expressa amb rotunditat el BOE: base curricular
espedalltzada; titulats amb coneixements práctks, capacitat, actitud
personal, domini deis ldlornes; especialista versátil; elements pensats,
tots ells, per dotar I'alumne d'avantatges competitius en la professió
i en el mercat laboral.

l.'optatlvltat i la fiexibilitat curriculars, pensades en principi per a
un ensenyament «a la carta», han estat retallades fortament per les
oblígatóríes del BOE, les d'Universitat i els itineraris acadernlcs i,
finalment, només suposen un 25 % deis crédíts necessaris per obte-
nir el diploma.

Sobre totes aquestes qüestions, i sobre la resta de que tractarem
seguidament, pesa una restricció important constituida pel mateix
procés de redacció del NPE. La discussió de les qüestions generals, la
filosofia del pla, va comptar amb uns terminis lIargs, práctlcarnent
tres anys; la concreció i I'organització del pla per les universitats i
escoles, almenys en el nostre cas, va ser d'avui per derná, Problema

que incidí fortament en el fet que la realitat pre-existent (professo-
rat, lnstal-lacions, problernátiques específiques) Iimités necessárla-
ment el canvi. Així la ciclicitat ha quedat limitada per la massificació
en els segons cicles de les branques d'economia i d'empresa. L'opta-
tivitat, la fiexibilitat i la interrelació de rnatérles han quedat poster-
gades pels recursos reals de les Escoles.

De tota manera, amb més fred o amb més calor, el NPE ja el
tenim aquí. Abans parlava d'ndlíerencla, pero s'ha de matisar; da-
vant d'un procés imposat per ínstáncies més o meys lIunyanes, certa-
ment els objectius finals no han motivat ningú. Ara bé, la concreció i
I'organització a nivell d'Escola, a pesar de la improvisació que com-
porta la manca de temps, ha generat un debat i un treball, per part
de professors i alumnes, d'una intensitat i d'un rigor molt lIoables, el
qual ens ha perrnés dotar-nos d'objectlus més propers i factibles. Els
resumeixo seguidament.

S'han incrementat el nombre d'itineraris (especialitats) per tal
d'abarcar el rnáxirn d'árees importants de les empreses: Finances i
Comptabilitat, Marketing, Relacions Internacionals i Recursos Hu-
mans per facilitar I'accés deis alumnes al mercat de treball.

Les matéríes relacionades clarament amb I'empresa reben més
atendó; la diplomatura s'ha compactat i els diplomats estaran infor-
mats de totes les funcions empresarials. Per altra banda, no s'ha
renunciat a la impartició d'uns coneixements globals que reafirmin el
carácter humanístic de la carrera i la funció social de l'Escola en
I'entorn comarcal, i, així mateix, es dóna importancia a coneixe-
ments molt reclamats des del món de I'empresa: idiomes, tníormátl-
ea, practiques en empresa i estades a I'estranger, que en altres casos
no passen de ser una declaració d'intencions. Des d'un altre punt de
vista s'ha procurat reduir al rnáxlrn I'impacte negatiu de la transició
de I'antic pla al nou, el nivell d'adaptabilitat de les assignatures és
óptlm i s'han posat en marxa tutories destinades als alumnes amb
assignatures del vell pla.

Queda pendent un repte molt important, que requerirá un ter-
mini de temps més Ilarg per assolir-Io, centrat en els continguts i en
la docencia d'aquests continguts. Si no volem caure en veleitats
gatopardesques el nostre objectiu principal ha de ser trobar un ense-
nyament diferencial basat en la qualitat deis continguts i de la docen-
cia. Assumir el repte requereix un triple esforc de I'escola, que ha
de proporcionar objectius encoratjadors i dotar deis recursos d'ln-
frastructura necessaris (cursos pedagógks, instal·lacions, material
áudlo-vlsual); deis professors, que han d'assumir com a prioritari el
seu reciclatge docent, sense oblidar la imaginació i la voluntat neces-
sáries per portar a bon terme les practiques i els programes d'avalua-
ció continuada; deis alumnes, que han de contribuir amb la se va
participació viva a fer realitat, amb independencia deis can vis de
nom i de títols, una bona Escola.

Pere Jódar
Cap d'Estudis d'Empresarials
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UN PLA D'ESTUDIS ORIENTAT A LA SALUT DE LA
COMUNITAT I A L'ATENCIÓ INTEGRAL CAP A

L'INDIVIDU

L'aparició I'any 1983 de la llel de Reforma Universitaria fa que
s'iniciin una serie de canvis en totes les universitats de l'Estat espa-
nyol. Pero no és fins a I'any 1987 quan comenca realment la reforma
deis ensenyaments universitaris; aquesta reforma su posa que la tota-
litat de les carreres uníversltárles ha de revisar els Plans d'Estudis,
tant pel que fa a la durada com als continguts.

L'any 1977, la disciplina d'lnfemeria s'integra a la Universitat i
s'elaboren unes Directrius Generals de Plans d'Estudis que activen
una serie de processos innovadors que donen lIoc a un conjunt
d'ensenyaments i de plantejaments conceptuals que possibiliten un
gran desenvolupament teórlco-acadérnlc de la disciplina d'lnferme-
ria. Segurament la situació deis nostres estudis era diferent en rela-
ció a la d'altres disciplines que des de feia molts anys no havien
modificat els Plans d'Estudis, malgrat que una crítica feta sovint era
que aquests havien estat elaborats molt lIuny del medi on es desen-
volupa el professional d'lnfermeria.

Tant les escoles d'lnfermeria com les Institucions de Salut, rece-
neixen la necessitat d'un treball conjunt orientat cap a la formació
de professionals d'infermeria que donin res posta als can vis genrals
produits en la societat. La implantació del nou Pla d'Estudis ha per-

mes passar d'una practica educativa organitzada al voltant d'un cos
de coneixements amb I'única flnalítat d'aconseguir un professional
curatiu i individualista, a una orientació del procés formatiu al vol-
tant d'un eix representat per la salut de la comunitat i I'atenció
integral a I'individu. Aquesta és per mi la gran innovació que aporta
aquest Pla d'Estudis. Per altra banda, la introducció d'assignatures
com metodologia de la investigació, ética i legislació, administració
en els serveis d'infermeria, estudis instrumentals (idioma i informát}
ea), entre d'altres, ajudaran a dotar d'un corpus teórico-
metodológíc la Infermeria, de manera que aquesta adquireixi defini-
tivament un estat professional.

Aquest nou Pla d'Estudis també representa un canvi pel que fa a
I'organització deis cursos en quatrimestres, la matriculació per cré-
dits -la drrega lectiva global de la diplomatura en Infermeria és de
220 credits-, la responsabilitat que pren I'estudiant respecte de la
configuració del seu currículum -assignatures optatives i de lIiure
elecció- i la temporització deis seus estudis.

Les Escoles d'lnfermeria amb aquest nou pla, no només assumei-
xen responsabilitats educatives, sinó que han de contribuir a la for-
mació d'un professional d'infermeria capa~ de contribuir a la trans-
formació qualitativa de I'atenció d'infermeria.

Montserrat Faro
Cap d'Estudis d'lnfermeria

'~
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DE MIRAMARGES ESTANT

També a Miramarges ha arribar, com a qualsevol ambient educa-
tiu, tot I'enrenou d'una Reforma que abasta des de l'Escola Infantil
fins a la Universitat i s'estrena aquest curs acadérnlc 92-93. Les Ileis
estan fetes i aprovades, les etapes escolars ben delimitades i els res-
pectius currículums prou dissenyats. Experts i institucions ens om-
plen el calendari amb ofertes de cursos, cursets i jornades de Forma-
ció permanent sobre la Reforma. Les editorials ens carreguen amb
una allau de textos, manuals, materials de suport i de complements
que van conformant un mercat que sembla el de Calaf. A l'ámblt
docent es respira una mena d'embafament, d'angoixa i estrés deis
mestres. L'«angina temporls», l'opressló del temps, és la moderna
angina de pit que amenaca el sector més reponsable i sensible del
col-lectlu docent. Mentre augmenta, per l'altre cantó, el nombre
deis qu es refugien en la indiferencia i el passotisme.

Pero heus aquí que a Miramarges, junt amb el trasbals reforma-
dor, ha arribat una veu diferent, una d'aquelles veus de fort ressó,
d'aquelles que lnterpel-len i exigeixen res posta.

El Doctor Raimon Panikkar va tenir -sortosament per als qui
l'escoltávem= la gosadia d'inaugurar el curs parlant-nos de Sofistes,
professors i mestres. La qüestió del saber avui dia.

1,escoltant-lo, sentíem res postes a I'angoixant i cada vegada més
necessária pregunta: Quin és el coneixement que perdem sota el pes
de la informació i quina és la saviesa que perdem en el coneixe-
ment?

Era com una alenada d'aire fresc sentir parlar de quelcom més
que de nivells de concrecló, de procediments i estrategíes, de re par-
timent de credlts o de recursos. Tot prou necessari i útil, pero
parcial i subsidiari, si aspirem a una auténtica nova orientació de
l'educacló d'avui.

Alllarg d'una bellíssima exposkló, model de precisió i claredat,
anávern aprenent, coneixent, recordant i reconeixent qui és qui i
que és que en el món del saber:

El professor, aquell qul professa, es confessa, declara, admet... i
els seus quatre trets fonamentals:

Té un gran zel per conélxer, per saber; és un intel-Iectual,
Té un desig de cornunlcar-ho, de fer el bé, és un ajustador.
Se sent cridat a donar a conelxer, té vocació i fent-ho es rea-

litza.
Cerca el prestigl, el nom i la fama, perque és el que Ii permet

realitzar la seva missió.

Mentre que el mestre és aquell que:
Sap (de sapere), assaboreix, fa l'experlencla del sabor de les co-

ses ... Es un lIaminer de la realitat.
Cerca el saber pel saber mateix, no per a ell. El mestre no atreso-

ra per a ell, ho assimila i ho passa.

Sap que conélxer és néixer amb la cosa coneguda, esta centrar,
concentrat en el concebre, en la realitat.

Sap que encara no ha nascut del tot, perqué no ho coneix tot. El
mestre no ensenya, es rnostra, irradia i encomana. I ell no es consi-
dera mestre. És el deixeble el que fa el mestre!

Aquí hom lntuia que s'arrlbava al nucli del saber, al centre. Un
saber -continuava el Dr. Panikkar- que no és monopoli de ningú,
que és un procés en que els dos pols tenen igual importancia, perque
ningú no ensenya a ningú, pero ningú no s'ensenya del tot. Són dues
persones dedicades a l'estudl, plenament centrades en la recerca de
quelcorn que donara sentit a les seves vides.

Havíem dedicat tant de temps i tants esforcos a les tasques ne-
cessárles pero secundáries i a posar en marxa les novetats de la
Reforma, que poder-se acostar a les fonts de la saviesa eixamplava el
cor, feia desaparélxer I'angoixa i desvetllava, dins nostre, la petita i
sovint apallissada esperance, tan imprescindible per al mestre, per a
I'educador.

Aquesta esperan~a que, segons Panikkar, «és el poi oposat a
I'angoixa, no com a contradicció, sinó com a polaritat. L'una no treu
l'altra. Sense I'angoixa, l'esperanca seria imprudencia i sense l'espe-
ranca, I'angoixa seria depressiva, mortal. Hem de reviure I'angoixa
com la companya i la precursora de la llibertat».

De Miramarges estant, seria bo anar fent i refent aquest camí.
Seria molt bo comptar amb la guia d'aquesta veu lúcida i responsa-
ble, que interpel-la i esperona.

Grácíes, mestre!

Merce Torrents
Professora de Pedagogia
de l'Escola de Magisteri
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UN NOU ENFOCAMENT DE LESCLASSES DE
LLENGUA ESTRANGERA

La societat actual necessita que la gent que estudia idiomes tingui
una bona competencia comunicativa i no només una competencia
lingüística. Tenir una bona competencia comunicativa vol dir:

- tenir un coneixement de la gramátlca i del vocabulari;
- conelxer les regles del parlar (saber com comencar i acabar

converses, saber de quins temes parlar en els diferents tipus de parla,
saber com adrecar-se a cada persona en cada situació);

- saber com centrar I'atenció i com produir missatges relle-
vants en els diferents ti pus d'actes de parla;

- saber usar la Ilengua apropiadament, en definitiva.
1,és ciar, per aprendre tot alxó es necessita parlar, i de parlar se

n'apren parlant. Corn diu el proverbi xlnes: Ho escolto i me n'obli-
do; ho veig i me'n recordo; ho faig i ho entenc.

A partir d'aquesta necessitat es va comencar a fer recerca sobre
el que passava exactament a la classe de lIengua estrangera per tal
d'identificar aquells fenómens que promovien o, pel contrari, impe-
dien I'aprenentatge. Si s'havia de formar els alumnes amb una bona
competencia comunicativa, es donaven a classe situacions on real-
ment I'alumne pogués desenvolupar-Ial Hi havia realment interacció
entre els membres de la classel

La interacció és fonamental perque hi hagi comunicació, és a dir,
només és possible la comunicació si hi ha interacció, perque tenir
una cosa per comunicar no vol dir necessárlament que es comuniqui.
Només quan hi ha cooperació entre ambdues parts hi pot haver
comunicació i, en última instancia, aprenentatge.

Les diferents recerques han tret a la lIum alguns deis aspectes que
ara comentaré. En primer Iloc, la relació entre els professors i els

alumnes a classe és aslmetrlca. El professor domina la interacció a
classe perque controla dos aspectes fonamentals que intervenen en
tota comunicació humana: el tema del discurs i el torn de paraula. Si
a més constatem que el professor utilitza un 70% del temps a classe,
[a veiem que I'alumne esta en una situació de desavantatge.

Una de les formes de domini del tema del discurs és la de les
preguntes. Quin model segueixen acuestes preguntes formulades
pel professorl Són realment preguntes que portin al dialegl És evi-
dent que a vegades sí, pero en la rnajoria deis casos les preguntes del
professor segueixen I'esquema «pregunta-resposta-avaluació».
Aquests tipus de preguntes no tenen cap altra finalitat que avaluar
I'alumne i no pas involucrar-lo en una conversa. L'alumne aprén a
respondre pero no a conversar. Són preguntes que normalment
només tenen una res posta possible (preguntes tancades): Is this a
book! A classe s'haurien d'encoratjar altres tipus de preguntes, que a
la vegada permetessin practicar I'estructura més simple i que alhora
suposessin comunicació. Aquests tipus de preguntes exigirien un es-
forc de comunicació als alumnes; a més, el primer ti pus de preguntes
són les menys comunes fora de classe. La gent no acostuma a anar
pels lIocs amb un lIibre a la má demanant si alló és un llibre. Hi ha
molts altres aspectes que afavoreixen el domini del tema del discurs
per part del professor, pero he volgut destacar aquest exemple
sobre el tipus de preguntes deis professors perque només amb un
canvi de preguntes les classes de lIengua estrangera tindrien un aire
més natural i no tant de ficció.

A I'aula és el professor qui decideix, inicia, participa i acaba una
conversa. Per tant, I'alumne veu que el torn de paraula a classe és
diferent de qualsevol altre context social. Els factors que fan que
sigui diferent són, d'una banda, la necessitat de centralitzar I'atenció
a classe i, de I'altra, el contingut planificat de la llkó, L'alumne co-
neix aquesta forta organització del torn de paraula a classe l, com a
conseqüencla, hi ha menys competencia per agafar el torn de parau-
la i les iniciatives deis alumnes disminueixen. Alxó dependrá de la
consideració que tingui el professor de la seva funció a classe: si es
veu com un trasmissor de coneixements preocupat més per I'ense-
nyament que per I'aprenentatge, el torn de paraula sera molt regu-
lar; si, per contra, el professor es veu més en el rol d'ajudant de
I'alumne, el torn de paraula sera més negociable i el discurs a classe
esdevlndrá més natural. L'actitud del professor, dones, fará que els
alumnes esdevinguin elements passius en la interacció que ha de tenir
lIoc en una classe de Ilengua estrangera.

Quines conseqüencies té per a I'alume que el professor controli
el discurs i el torn de paraulal L'afecta negativament; primer, perque
impedeix que I'alumne posi en practica les estratégles d'aprenentat-
ge. Les estratégies són aquells recursos que s'utilitzen per superar els
problemes de comunicació, tot compensant la rnancanca de conei-
xements lingüístics -fet que també es dóna en I'aprenentatge de la
L I o lIengua primera. Impedeix, a més, que I'alumne desenvolupi
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altres ti pus de preguntes que són inherents a qualsevol acte de co-
municació, com ara les de confirmació, comprensió i clarificació, o
I'ús d'interjeccions i la producció de blackjchannel cues (Oh I see,
uhm, etc.), per exemple.

Aquests només són alguns deis trets observats a la classe de
lIengua estrangera, extrapolables a altres classes també; tot i alxó,
són prou indicadors de la necessitat d'un nou enfocament en l'apre-
nentatge: [a no es tracta tant de buscar aquell rnétode miraculós que
asseguri i garanteixi I'aprenentatge d'una lIengua, com de donar-ll
un nou enfocament davant unes necessitats que amb el temps han
canviat. El fet d'haver assentat tot I'ensenyament sobre una base
estrictament gramatical ha fet que I'aprenentatge no seguís un camí
logic, és a dir, se Ii ha donat un enfocament atomístic quan, en
realitat, aprendre una lIengua és un fet totalment holístic. Per exern-
pie, quan no entenem la totalitat d'un missatge en la nostra propia
llengua., sigui per la raó que sigui, no ens esverem pas perque no
hem entes totes les paraules ni tampoc no pensem que no la conei-
xem. El que fem és agafar la idea general i després anem omplint els
detalls. Si s'ha escollit el metode atomístic ha estat perqué als pro-
fessors i als alumnes ens és més córnode treballar amb objectes
classificables i poder dir amb certesa que és correcte i que no; en
can vi, en un ensenyament comunicatiu alxó és molt difícil de fer. El
cert és que la creenca que per entendre les coses s'han de descorn-

pondre ha perjudicat enorment I'aprenentatge de lIengües. El meto-
de holísticesta més a prop de la flta que té qualsevol aprenent d'una
lIengua: parlar la lIengua i no pas tant conelxer el funciomanent
«teórlc» d'aquesta.

Una aproximació holística té en compte que els alumnes desen-
volupin la seva competencia gramatical, sociolingüística, discursiva i
estratégica. Aquests són els quatre pilars en que es basa I'adquisició
d'una bona competencia comunicativa. Es tractaria, dones, de treba-
llar activitats comunicatives que permetessin desenvolupar aquestes
cornpeténcies,

Una bona competencia gramatical permetria conéíxer el fundo-
nament de la lIengua, pero necessitaria anar acompanyada d'una
bona conseqüénda sociolingüística que Ii permetés conelxer I'ús de
la lIengua en diferents contextos social s, el paper del participant, la
informació que comparteixen els interlocutors i la funció de la lnte-
racció. L'estudi del discurs permetria adquirir I'habilitat d'interpre-
tar una serie de frases o expressions per tal de donar-los significat i
coherencia en un context concreto I per últim, les activitats comuni-
catives permetrien que I'alumne usés ijo creés les estratégies que
qualsevol parlant de qualsevol lIengua fa servir en qualsevol acte.

Fina Guix
Directora de l'Escola d'ldiomes

,~. .- -
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EUROPA
En el decurs de la passada cerimónia de lliurament deis Diplomes

Europeus de Gestió Internacional, un veterá col-lega anglés em deia,
referint-se als nous diplomats: «Tots aquests joves estudiants tenen
la certesa que no els tocara viure cap altra guerra europea.»

Algunes crónlques que darrerement es poden lIegir a la premsa
no semblen pas garantir que la cultura occidental hagi superat [a
definitivament I'estadi de bestialitat de la raca humana; si no podem
confiar, dones, en el factor hurná per fonamentar I'optimisme del
meu col-lega anglés, haurem de fer-ho en I'entesa política. Real-
ment, després de tants segles que aquesta terra nostra ha anat
veient com uns pobles s'akaven en armes contra els propines, la
possibilitat de segellar d'una vegada per totes la pau la cooperació
entre els paises d'Europa és massa espléndida com per deixar-Ia
passar errívolament. Ara, justament perque la seva trascendencia
histórica és tan notable, també exigeix ocupar-se'n a pleret i calmo-
sament, bo i evitant lnnecessárles preses i arriscades corredisses. Una
unió forcada, pensada en despatxos insonoritzats allunyats del bru-
git mundanal, i conduda per advocats i burócrates a cremadent, ni
resoldrá les múltiples friccions d'interessos ni aconseguirá guanyar-
se la conñanca deis habitans deis dotze paises de la Comunitat. La
unió deis Estats Units d' Arnérlca no es va fer pas en quatre dies: la
seva constitució va ser lIargament debatuda, i alxó que les tretze
colónies americanes compartien idioma, lIeis, moneda, cultura i rell-
gió. A Europa hi ha una sensacional diversitat, a més d'una lIarga
tradició de guerres i recels. El Tractat de la Unió sera, per tant, molt
més complicat, pie de filigranes legals i verjures jurídiques. I efectiva-
ment, I'actual redacció del tractat de Maastricht és potser el text
legal més espés i malabarista que mai he tingut a les manso Pretendre
que els ciutadans facin unánírnarnent conftanca cega en els dirigents
que han de saltar per damunt d'ancestrals diferencies i els segueixin
contra rellotge, talment s'estigués cremant la barraca, és una pura
inanitat.

En realitat, i ates que la unió política és ara per ara impensable,
sembla evident que l'esséncla del tractat de Maastricht és la unió
monetaria. La resta és guarniment. La possibilitat d'instaurar un
mercat de tres-cents cinquanta milions de consumidors potencials,
amb lIibertat de moviments en el seu si, i abolides totes les barreres
físiques, fiscals, administratives, legals i monetárles que el poguessin
refrenar, apareix com I'incentiu més apressat pels entuasiastes de
I'europeisme. Atányer-lo, pero, exigeix l'esforc previ d'harmonitza-
ció macroeconómica. No té cap sentit pensar en instaurar una mo-
neda única i compartida sinó és amb una centralització de la política
monetaria i una eflcac coordinació de polítiques fiscals i de rendes. El
primer pas en acuesta direcció ha estat fixar els límits de défldt
públic, inflació, lnterés, estabilitat monetaria i deute públic que Eu-
ropa exigeix als seus membres. En aquest context, és inevitable

remarcar I'escassa consistencia de la política económica que el go-
vern d'Espanya ha dut a terme en els darrers anys, i que ara ens passa
factura. Efectivament: entre els anys 85 i 89, el món occidental ha
viscut un notable període de creixement: situació óptima per sane-
jar el defldt públic de qualsevol estat amb un mínim de criteri racio-
nal, i punt clau d'una política anticíclica de Ilibre. Lluny d'alxó, el
ministeri d'economia s'ha lIu'lt presentant uns pressupostos ex pan-
sius un any darrere I'altre, farcits d'inversions de dubtosa -és un
eufemisme- rendibilitat. En conseqüencla, I'economia espányola
ha crescut més que la mitjana europea durant aquest període. No
podia ser d'una altra manera: tanmateix, I'any 89 el govern espanyol
va ser el primer que va haver d'aplicar mesures de refredament. Ara
que ha arribat l'época de vaques magres, ara que seria el moment
d'aplicar una política obertament expansiva per lIuitar contra la re-
cessió, resulta que la convergencia amb Europa, que sembla priorita-
ria, exigeix reduir a corre-cuita el déficit pressupostari i aplicar me-
sures d'austeritat. Ara que el mercat laboral passa per moments
delicats, ara s'endureixen les condicions de prestacions per pal-llar
les conseqüendes de I'atur. L'escandalosa manca de visió de passat i
de futur del ministeri d'economia no només Ii esta impedint dur a
terme la dásslca política anticíclica, sinó que esta reforcant el perillós
moviment pendular del creixement económico

Tampoc no ha estat brillant la política canvárla. L'estabilitat
entre les monedes del Sistema Monetari Europeu és una de les claus
de la Comunitat, i un requisit indispensable per a la futura implanta-
ció de l'Ecu com a moneda única i compartida. Peró les autoritats
polítiques han oblidat durant molt temps que la cotització de la
moneda és un símtoma, més que no pas un objectiu en si mateix. Si
les empreses no són prou competitives, la tendencia natural de la
pesseta és depreciar-se; mantenir-Ia artificialment alta té un cost
elevat -cal apujar els tipus d'lnterés fins a límits indesitjables- i, a
més, resulta encara perjudicial per la propia competitivitat deis pro-
ductes naturals. Pagar uns interessos tan alts per intentar fer el país
atractiu a la inversió és una actitud de gentilhome afamat que vol
aparentar anar tipo La gana, peró, no la pateixen pas els gestors de la
política económica, sinó persones i empreses que no tenen precisa-
ment vocació de gentilhome.

Continuem repassant les condicions d'harmonització macroe-
conómica que Maastricht imposa a tots els socis que vulguin accedir
a la unió monetaria; després del déficit públic, l'ínterés i I'estabilitat
de les paritats, hi ha la inflació. Per assolir nivells europeus d'inflació,
el govern no ha fet sinó dues coses: entossudir-se en una política
monetaria rígida, que afavoria clarament els rendistes i perjudicava
greuement I'economia productiva, i donar sisternáticament la culpa
al creixement deis salaris; qüestló absolutament discutible, [a que la
participació de les rendes salarials en el PIB ha dlsmlnuít any rere any.
No seria mala idea que en lIoc d'adoptar aquesta actitud victimista a
I'hora de fer política de rendes, I'executiu revisés la lIei de sous, que
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no és pas aliena a I'encariment de la vivenda, o evités la duplicitat de
funcions de les administracions, o abaixés els tipus d'lnterés o no
augmentés cada dos per tres els impostos indirectes, que tenen molt
a veure amb la inftació.

Pel que fa a Europa, sóc de I'opinió que hi arribarem abans
xino-xano que embalant-nos. Una negociació precipitada, que pugui
deixar desvalgut algun deis nostres sectors productius -i no seria la
primera vegada; que ho preguntin sinó als productors ramaders i
fruiters- seria contraproduent i una deu de problemes. Accedir a

corre-cuita a traspassar un feix de cornpeténdes al Consell de Minis-
tres de la Comunitat, mentre el rol del Parlament Europeu contínur
sent tan minso, seria acceptar una constitució -I'argan elegit per
sufragi universal- que ha d'exercir el control sobre la gestió de
govern, i ara per ara comparteix ben poques de les atribucions que
[a té el Consell de Ministres deis dotze.

Enric Casulleras
Professor de Teoria de Cornerc Internacional i de Macroeconomia

de l'Escola d'Empresarials
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HEPATITIS VíRIQUES

Deis diversos tipus d'agressions que pot rebre el fetge, una de les
més freqüents són les infeccions produides per diferents tipus de
virus, que anomenem hepatitis víriques (HV).

Actualment es coneixen cinc tipus etlológícs d'HV: A, B, C, DiE,
causats per virus exclusivament hepatótrops. Altres virus (Epstein-
Barr, Citomegalovirus, Herpes simple, Varicela-zoster, etc.) poden
afectar el fetge i, ocasionalment, originen una clínica d'hepatitis,
pero no I'efecten prlrnárlarnent,

Des de I'era hípocrátlca fins als nostres dies s'ha avancat forca
quant a la prevenció, dlagnóstlc i tractament de les HV, pero és en
les dues darreres décades que s'han assolit la rnajor part deis conei-
xements sobre I'etiologia. No obstant alxó, queda forca camí per
recórrer.

Les diferencies que caracteritzen cadascun deis diferents tipus
d'HV són: el tipus de virus, període d'incubació, mecanismes de
transmissió, evolució, marcadors i tractament.

L'origen víric de I'hepatitis va ésser sospitat ja I'any 1908 per
McDoland, pero no fou fins al 1947 que McCallum introduí els ter-
mes d'Hepatitis A (infecciosa) i B (senca), L'any 1968, Blumberg ama
el virus de I'hepatitis B. L'any 1973, Feimnstone ama per primera
vegada el virus de I'hepatitis A en femta. Rizzetto, I'any 1977, a'l1!ael
virus de I'hepatitis D. L'any 1988, Q.L. Choo i diversos col- labora-
dors aillaren el virus de I'hepatitis C, i darrerement, I'any 1990, G.R,
Keyes ama el virus de I'hepatitis E.

Quant a la transmissió, hem de remarcar preferentment dues
vies de c:ontagi: l'entéríca (fecal-oral), compartida pels virus A i E, i la
parenteral (anguínia), compartida pels virus B, CiD. Per tal de
disminuir la incidencia d'HV haurem d'incidir en aquests mecanismes
de transmissló.

Per trencar la cadena epídemológlca en la transmissió entérlca
deis virus A i E, és molt important millorar les mesures d'higiene
personal, tant del malalt com deis qui hi estan en contacte, especial-
ment el rentat de mans i d'objectes que estiguin en contacte amb ell,
així com un bon control i tractament de les aígües residuals, ali-
ments, etc., i una bona educació sanitaria.

La resta d'HV flns ara conegudes (B, CiD) presenten una via de
contagi totalment diferent: la via parenteral. El metode més eflcac per
contraure una HB és, sens dubte i per ara, compartir xeringues i agulles
(practica habitual entre els Addictes a Drogues de Via Parenteral
ADVP). A causa de l'exlsténda d'aquesta via de contagi, el personal
sanitari en contacte amb sang de malalts portadors d'una HB presenta
un important risc d'infecció. Hem de remarcar que el risc d'adquirir una
infencció pel VHB és molt superior al del virus de la mrnunodeñoeooa
humana (VIH): mentre en el primer cas, el risc osci-la entre un 10 i un
29% del personal sanitari exposat a un contacte percutani, en el cas del
VIH aquest % disminueix a un 0,5%.

El virus de I'HC és el responsable de práctlcament tots els casos
d'hepatitis posttransfusional, d'ací el nom que rep també I'HC, He-
patitis posttranfusional de lIarga incubació.

L'HB presenta una altra via de contagi important: la transmissió
sexual. Trobem els virus a semen, saliva i secrecions vaginals en
concentracions variables, pero molt inferiors a les existents a la sang
o al serurn (de 1.000 a 10.000 vegades inferiors), amb la qual cosa es
demostra que hi ha altres mecanismes complementaris de contagi
(exposició repetida al virus, existencia de petites ferides a pell i
mucoses, infeccions venérles, infeccions pel VIH, etc.). D'aquí ve que
la promiscuYtat sexual i I'homosexualitat siguin factors que augmen-
ten el risc d'adquirir una infecció per VHB.

La transmissió perinatal (durant l'ernbarás, en el part o en els dos
mesos posteriors al part) incideix de forma variable atenent a diver-
sos factors i en especial a la quantitat de virus que arriba al fetus des
de la mareo Hi ha estudis que demostren que els Ac HC travessen la
placenta i que un 10% deis nounats de mares portadores desenvolu-
pen la mal altia.

L'evolució cap a cronicitat de les diferents HV és variable; així,
en les A i E és excepcional, pero en les B és un 10%, en les C d'un
20-40% i en les D, quan es tracta d'una coinfecció, el risc és inferior
al 5 %, pero si es tracta d'una sobreinfecció és superior al 80 %.

La clínica de totes les HV sol ser la mateixa (anorexia, astenia,
febre, basques i vórnlts, icterícia i colúria, hepatrornegálla, espleno-
rnegáha, etc.), variant, pero, la intensitat del quadre, poden oscll-lar
entre una hepatitis subclínica (desapercebuda) i una hepatitis fulmi-
nant. D'on es desprén que no podem etiquetar una hepatitis sense
realitzar uns marcadors hepátlcs,

No existeix un tractament específic contra les hepatitis vírlques,
només es disposa d'un tractament slrnptornátlc, unes recomana-
cions dletétlques i un re pos relatiu. Cal recordar que s'estan em-
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prant fármacs antivírics (I'alta interferon és últim en el 40% de les
hepatitis crónlques Bien el 30% de les hepatitis crónlques C, i
d'altres que estan en assaig) amb resultats esperancadors,

Avui dia I'única mesura de que es disposa per disminuir la preva-
lenca de les HV és la prevenció primaria en les diverses vertents:
tallar els mecanismes de transmissió de les diferents vies de
contagi i realitzar una immunització activa selectiva (vacuna-
ció).

El personal sanitari esta exposat a un rnajor contaéte; per aixó el
primer que tindrem en compte per evitar les diferents vies de conta-
gi són les mesures higiéniques universals, com són el rentat de
mans, evitar les punxades, els talls, etc., netejar i desinfectar, contri-
buir a I'educació sanitaria del personal, malalts i familiars, etc.
Acuestes mesures han de ser aplicades pel personal sanitari de forma
rutinaria, independentment de la coneixenca o no de possible con-
tagiositat.

Per alxó, la disponibilitat d'una vacuna eñcac i innocua enfront
del virus de I'HB és una de les mesures més importants que han de
prendre tots els sanitaris, per la qual cosa el moment més adequat és
I'inici deis estudis, per dos motius: perqué no han tingut temps d'es-
tabllr contacte amb el virus, i perqué els individus joves responen
millor a la vacuna.

La disponibilitat d'una vacuna contra I'HB des de I'any 1982
(vacuna plasmátlca) i des de I'any 1987 (vacuna d'enginyeria genetl-
ca) ha fet que, progressivament i amb l'ajut del Departament de
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, des d'on
s'han impulsat les campanyes de vacunació, es vacunés tot el perso-
nal sanitario

L'any 1989 várern compartir les inquietuds amb la Direcció de
I'EUIO, per tal de dur a terme la vacunació de I'HB a tots els estu-
diants, inquietud que, recolzada per la Generalitat i I'Hospital Gene-
ral de Vic, ha pogut esdevenir una realitat. D'aquesta manera, con-
trlbum a fer que una bona part del personal sanitari estigui protegit
enfront del virus de I'HB.

t'estrategía en les tres campanyes dutes a terme fins ara (89-90,
90-91,91-92) ha estat la de realitzar una xerrada previa a la vacuna-
ció i posteriorment, una entrevista personal amb cada estudiant per
valorar-ne els antecedents i aclarir qualsevol dubte sobre la vacuna-
ció.

Gairebé el 100% deis estudiants han res post positivament a
aquestes campanyes.

Dr. Miquel Vilardell i Ibnaraja
Especialista en Medicina del T reball
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TERAPIES NATURALS: UNA ALTERNATIVA DE
SALUT

Des de I'antiguitat I'home s'ha enfrontat als problemes de salut
utilitzant els recursos naturals que Ii proporcionava I'entorn. Alguns
d'aquests métodes utilitzats han estat substituits per d'altres validats
científicament, peró n'hi ha alguns que continuen essent una de les
bases del manteniment o de la recuperació de la salut, tot i que la
medicina Alopátíca o tradicional sovint no els ha tingut en compte
encara que tingui lIacunes i que en ocasions resulta d'una gran agres-
sivitat per I'individu.

Un d'aquests fonaments és I'alimentació, que podem acompa-
nyar amb teráples com la refiexologia, la hldroterápia, I'energia, la
fíloterápla, ... etc.

Pel que fa a I'alimentació, creiem, com els antics, que el nostre
millor medicament ha de ser el nostre aliment. Partint d'aquesta
afirmació, dins d'una societat consumista, amb una gran allau publi-
citaria i una gran cárrega d'informació per part deis mitjans de co-
municació, hem de fer una refiexió sobre la dletétlca, entesa com la
técnlca i I'art d'utilitzar els aliments de manera adequada i partint
d'un coneixement profund de I'ésser humá,

La dletetlca com a ciencia va néixer a franca, els anys 1950, peró
només es va relacionar amb la dieta que ha de seguir una persona
malaltia. No va ser fins a I'any 1978 que el col-lectíu medie i els
poders públics es va preocupar de les repercussions del «Mal men-
jan>, com a causa de la mortalitat i de la poca salut als pasos lndus-
trialitzats.

Fent una reflexió sobre les necessitats báslques de la persona,
sabem que I'home ha d'ingerir el creixement i la conservació deis
teixits i disposar de I'energia indispensable per al bon funcionament
de I'organisme, i ha de procurar que aquesta alimentació sigui agra-
dable, adequada i suficient, sense mancances ni excessos.

Hem de tenir en compte els factors que infiueixen directament
en la satisfacció d'aquesta necessitat: factors bíológícs (edat, activi-
tat física, horari regular en els meníars), psícológícs (ansietat, es-
tress) i socíológlcs (clima, estatus sócio-económic, creences i va-
lors).

Com a exemple, podríem parlar d'aquest últim factor; segons les
creences religioses o la filosofía que segueix, la persona adaptara
I'alimentació a diferents modalitats: Alimentació tradicional, natu-
rista, vegetariana, higienista, macrobiótica ...

Quan es decideix seguir una d'aquestes alimentacions, és impor-
tant que sigui ben equilibrada l, per tant, s'ha tenir present de no
caure en I'error de provocar deflclencles nutricionals que puguin
tenir repercussions greus en la salut.

Hem de tenir presents els errors alimentaris que epidemiológica-
ment es confirmen en el món occidental. Els experts han formulat
uns consells, anomenats regles d'or per a I'alimentació equilibrada,

que habitualment s'utilitzen com a recomanacions en els programes
d'educació nutricional i que tenen com a principal objectiu promou-
re hábits alimentaris que millorin la salut de la comunitat. Entre
aquests consells, cal destacar: Recordar que menjar i beure formen
part de I'alegria de viure, i que és necessari menjar una gran varietat
d'aliments, peró no en gran quantitat.

Sovint, perque augmenti el nivell de salut de la persona, junta-
ment amb aquesta dieta equilibrada es pot portar a terme un mas-
satge reflexológic, Aquesta practica, basada orlglnárlament en I'ins-
tint de tocar, acariciar, protegir i fer massatges en les parts
doloroses del cos, ha tornat a ressorgir com a técnlca terapéutica
que es centra en I'estudi i I'aplicació d'un massatge específic en cer-
tes zones que es corresponen amb d'altres regions corporals. És com
si el cos es repetís constantment en diferents zones.

Sembla que els inicis de la refiexologia se situen a Orient i es
remunten a alguns milers d'anys, peró va ser a principis de segle que
va ressorgir a l'Est deis Estats Units, fruit del treball del Dr. Fitzgeral
(otorrinolaringóleg). Al voltant deis anys 30 Eunice Ingham (infer-
mera), que havia estat utilitzant durant anys la refiexologia, va ob-
servar que els peus eren una de les zones on millor es podia aplicar el
massatge refiexológic a causa de la seva major sensibilitat. Ella va ser
la primera persona que realltzá una cartografia deis peus on mostra-
va la relació que tenien certes zones situades a les plantes deis peus
amb altres zones del coso

L'objectiu del massatge refiexológic és situar I'organisme en les
millors condicions possibles per lIuitar ell mateix contra les agres-
sions internes i/o externes. Actualment, el mecanisme d'acció del
massatge reflexológlc encara és desconegut peró s'han elaborat una
serie d'hipótesis com la de I'energia, la deis receptors nerviosos
emissors, la de I'efecte relaxant i la de l'ácíd láctíc, Cap d'aquestes
hipótesis no ha estat comprovada científicament; el que sí s'ha ob-
servat és que la refiexologia actua.
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Cal remarcar que, per portar a terme el massatge reflexoíóglc,
hem de tenir en compte diferents aspectes com: I'estat de salut de la
persona, els possibles efectes sencudaris i I'estat d'ánlm i de benestar
de la persona que realitza el massatge.

Sovint aquesta practica reflexológica va acompanyada de mas-
satge energéuc, L'energia o «KI» és una xarxa complexa de línies,
meridians, condensacions o centres que configuren el nostre mapa
corporal.

Els centres energétlcs se situen, sobretot, al voltant deis órgans
vitals i s'anomenen CHAKRES. Cadascun funciona per si mateix,
pero esta n íntimament relacionats per produir, mantenir i regular
I'energia indispensable per a la vida (física, psíquica i social). Cada
CHAKRA té la seva propia regió corporal, el seu color, el seu «rnan-
tra» (música energética basada en la influencia del so i de la veu), el
seu planeta, la seva emoció, la seva sensació, el seu «yantra» (di bu ix
slmbóllc per a meditar), el seu dia, el seu símbol ... La captació d'e-
nergia es realitza a través de I'entorn terrestre (mineral, vegetal,
animal, hurná) i cósrnlc (solar, lIunar, planetari...).

Partint d'aquest concepte universal i integrador de I'energia, no
es pot parlar del problema de salut que presenta un individu tenint
en compte només la zona on se li ha manifestat; és a dir, el sírnpto-
ma és un senyal que només ens indica que hi ha un desordre que
possiblement ni s'ha iniciat en aquesta zona. No hi ha pulmons ma-
lalts, sinó que hi ha persones malalties amb símptomes pulmonars i
només des d'aquesta perspectiva el malalt podrá passar de ser recep-
tor de tractaments a agent del seu procés recuperador, utilitzant els
recursos de I'organisme.

A més, en funció del seu estat, el terapeuta pot ajudar I'usuari
redistribuint, proporcionant o captant energía per afavorir-li el be-
nestar i el confort.

Una altra de les terápíes naturals que podem utilitzar és la Hldro-
terapia. La hldroterápia es pot definir com el tractament mltjancant
I'aigua. Caldria, pero, precisar que I'aigua en si mateixa pot tenir
unes propietats (cas de les aigües minero-medicinals) que provenen
de la quantitat de mineralització o de la temperatura que presenten
i són aquestes les que tenen una acció sobre I'organisme. De vega-
des, I'acció terapéutica de I'aigua no esta en funció de les seves
propietats sinó en el resultat de I'aplicació d'estímuls de tipus térrníc
(fred, calor), rnecáníc (major o menor pressió) i químic (preparats
medicinals que es poden afegir a I'aigua) sobre I'organisme. Per uti-
litzar les propietats minero-medicinals de I'aigua cal anar a un Bal-
neari o viure en una zona on hi hagi una deu d'aígua. Sortosament, a
Catalunya gaudim d'una gran quantitat de centres on es porten a
terme tractaments hídroteráplcs grádes a la gran riquesa minero-
medicinal de les aigües. En aquests Balnearis, a part de les algües
s'haurien de destacar altres factors que influeixen en el procés de
recuperació de la persona com són: I'entorn, la tranqull-lltat, I'am-

bient relaxat, les relacions que s'estableixen amb els altres usuaris,
I'ocupació del temps, etc.

Si ens centrem en els diferents estímuls que es poden aplicar
sobre el cos independentment de la composició de I'aigua, veurem
que es poden realitzar dlárlarnent una serie d'accions preventives
que ens augmentaran el nivell de salut. Exemple d'aquestes accions
seria el rentat de cara i mans amb aigua freda cada matí que, a part
de ser una mesura higienica, ens desvetlla, a causa de I'activació per
via nervioxa reflexa de la circulació de la sang, el funcionament
cerebral a més de les zones reflexes que alguns órgans del cos tenen
a la cavitat nasal. Una segona activitat que ajuda I'activació del siste-
ma cardiovascular és I'aplicació d'aigua freda al final de la dutxa. Per
fer-ho, és important anar baixant la temperatura gradualment i si
disposem de dutxa de telefon es cornencará pels peus, després ens
dirigirem cap a la part davantera del cos, bracos, cap i acabarem per
I'esquena.

Com a conclusió, es podria dir que actualment hi ha un ressorgi-
ment d'aquestes terápies naturals que intenten incorporar-se als
tractaments utilitzats habitualment en la medicina alopática. Aques-
ta associació tindria en compte I'esperit, el cos i el medi que envolta
I'home i permetria portar a terme intervencions ortodoxes i d'al-
tres que no he són. Per tant, creiem que aquestes practiques natu-
rals es poden utilitzar conjuntament amb la medicina tradicional i
que no s'ha de prendre una única opció sinó que totes es poden
complementar per tal d'obtenir un resultat més eflcac i menys
agressiu per a la persona.

Eva Rovira, Anna Rovira i
M. Cinta Sadurní
Professores del Pla

General d'lnfermeria
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JOSEP TERRADELLAS:
((Els Estudis Universitaris de Vi, són una pefa e/au del P/a Estrategi, Osona XXI"

Josep Terradellas, Director de l'Escola Universitaria d'Estudis
Empresarials d'Osona, és el coordinador tecnlc del «Pla Estratégic
Osona XXI». Per tal que ens informi sobre aquest tema tan impor-
tant per als EUV i per a la comarca d'Osona, li em demanat que ens
aclarís alguns aspectes sobre la naturalesa d'aquest pla.

Que és un Pla estratégicl

Un pla estratégíc és un conjunt d'accions, o més ben dit, la previ-
sió d'un conjunt d'accions ordenades per tal de treure el máxlrn
rendiment deis recursos potencials d'un territori o d'un país. El que
pretén, en definitiva, és intentar esbrinar com sera o com volem que
sigui el futur, amb una fiexibilitat que no té la planificació a lIarg
termini tradicional. Així doncs, el Pla Estratéglc té la particularitat
d'adaptar-se als possibles canvis que en el futur es puguin produir,
fixant unes gran s línies estratéglques d'actuació que afectin a tots els
agents económlcs i socials d'un territorio

On i quan comencen a implantar-se els plans estratégicsl

La planificació estratégica és d'origen empresarial i va cornencar
a impalantar-se als Estats Units, a finals deis anys setanta. Ben aviat,

aquesta fórmula de gestió empresarial es va cornencar a utilitzar en
la planificació de territoris, sobretot a les ciutats. San Francisco en
fou la pionera. Posteriorment, el sistema s'ha adoptat en altres ciu-
tats europees, com Barcelona, que ha servit de precedent a ciutats
com Terrassa, Santa Coloma i Mataró, i també a les comarques del
Bages i Osona. És a dir, va passar de I'empresa a les ciutats i de les
ciutats a altres ámblts territorials.

Qui va tenir la inicitiva de crear el «Pla Estratégic Osona
XXI»?

Va ser el Consell Comarcal el qui va prendre la inicitiva, ara fará
un any, [a que algú n'havia de ser el promotor. Pero en una planifica-
ció estratégica, perque tingui éxlt, hi han d'estar implicats tots els
agents sócío-económics del territori (Osona), com són: la Cambra
de Comete, els empresaris, els sindicats, els EUV, etc. Seria un error
que es fes des d'un únic estament, en aquest cas estrictament públic.
Així doncs, el Consell Comarcal va explicar la seva proposta a tots
aquests agents econórnlcs i socials, que en definitiva seran els qui
hauran de prendre les decisions, amb la voluntat que aquestes no
siguin disperses i s'encaminin cap a uns objectius comuns.
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Quins objectius persegueix?

A nivell general, [o crec que el Pla Estrateglc Osona XXI té la
voluntat que Osona, en el futur, esdevingui una comarca próspera,
amb un fort pes específic dins del país, amb un bon nivell de vida ...
Ara bé, els obejctius concrets per tal d'aconseguir aquesta finalitat
global encara estan per fixar, perqué ara este m en la fase de diagnosi
de la situació de la comarca. Els objectius es fixaran una vegada
tinguem el diagnóstic fet i s'hagi portat a terme un debat ciu-
tadá,

Com funciona el Pla Estrategic Osona XXI?

El Consell Comarcal fa la proposta de fer un Pla Estratéglc a uns
agents sócío-económlcs de la comarca, els quals accepten el com-
promís i creen el Consell Executiu del pla estrateglc, presidit pel Sr.
Jacint Codina, que és I'órgan rector del pla. El Consell Executiu
designa un equip técníc, del qual en sóc el coordinador, per tal que
dugui a terme la fase de diagnosi. Després vindra la fase de redacció
de les conclusions que permetin definir unes línies estratéglques per
tal de poder-se implantar. Abans, pero, hi haura una fase de debat i
participació ciutadana en la qual es donara a conélxer el Pla, per tal
que tothom se'l pugui fer seu.

Com es porta a terme la fase de diagnosi?

Actualment, i com [a he dit abans, ens trobem en la fase de
diagnosi, que es porta a terme per mitja de dues vies. Una són els
informes técnlcs sectorial s (13 en total), encarregats a diferents es-
pecialistes que han d'esbrinar com esta la comarca des de tots els
punts de vista: económic, social, cultural, lIeure ... ; i I'altra, és un
Delphi, que és una fórmula d'enquesta qualitativa a unes 200 perso-
nes de la comarca que considere m que tenen opinions qualiflcades
sobre la situació general o sobre algun sector concreto El resultat
deis informes i el resultat del Delphi seran contrastats i debatuts
abans de procedir a la redacció de les conclusions.

Quina és la teva tasca com a coordinador tecnic?

La meya feina es basa en seleccionar i coordinar els técnlcs du-
rant tota la fase de diagnosi. Alxó inclou indicar a aquests técnlcs el
que es pretén en el Pla, quines són les acotacions deis treballs que
han fet i preparar el Delphi. En definitiva, a mi em toca fer tot el que
no és decisió política, la qual cosa recau sobre el Consell Exe-
cutiu.

Quin és el poder efectiu del Pla?

Aquesta és la pregunta típica que tothom es fa davant d'un pla
estatégíc, Jo crec que pot servir molt o pot no servir gens. El Pla
Estratéglc és útil en la mesura que els qul I'assumeixen (el Consell
Executiu) el fan efectiu posant-Io a la practica. En el cas de l'Ajunta-
ment de Barcelona, I'efectivitat del pla estratéglc ha quedar més que
demostrada, ja que els Jocs Olímpics n'han estat un producte.

Jo crec que en aquest moment hi ha un nivell de consens impor-
tant i sembla que, per part del Consell Executiu, hi ha voluntat que
el Pla esdevingui més que una mera prospecció.

Quan preveus que es podran veure els resultats?

A nivell immediat, pot ser efectiu a través del Pla d' Acció Co-
marcal (PAC) que el Consell Comarcal té I'obligació d'elaborar i
executar. Aleshores el PAC introdulrá objectius fixats en el Pla Es-
tratéglc, de manera que es veurá una con creció pública del Pla. En
l'ámblt privat, jo diria que hem estat de mala sort, donat que els
plans estratégícs funcionen bé quan es fan en moments de creixe-
ment económico Aleshores és molt més facil de modificar les políti-
ques d'actuació, [a que hi han més recursos, les expectatives són més
optimistes i també admeten més capacitat de risco En canvi, en rno-
ments de contracció económica, com ara, la predisposició és més
dolenta.

De tota manera, tenint en compte aquest element exogen i que
el Pla Estrateglc és a mig i a lIarg termini, creiem que en el moment
de la implantació del Pla I'economia tornara a estar en fase de reacti-
vació.

Quin paper tenen els EUV dins el conjunt del Pla Estra-
tegic?

Els Estudis Universitaris tenen un paper molt important. Per una
banda, per la gent d'aquí que hi participa: el Sr. Ricard Torrents des
del Consell Executiu, diversos professors com a técnlcs (Maite Vilal-
ta, Josep Burgaya, Antoni Tort, Manel Dionís Comas) i jo mateix
com a coordinador.

Per altra banda, els Estudis Universitaris són una pe~a clau del Pla
Estrateglc Osona XXI, ja que el futur de la comarca depen, en part, de
I'evolució d'aquests. Els EUV són un projecte d'universitat que va molt
més enlla del que són ara i que tenen una transcendénda económica,
cultural i política molt important per a la comarca d'Osona. Aleshores,
jo crec que tots els sectors, tant I'económic, com el social, com el
cultural, han de contemplar I'evolució deis estudis com un factor d'im-
portants conseqüendes positives per a ells mateixos.

Merce Rocafiguera
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NOMBRE D'ALUMNES MATRICULATS ALS EUV

MAGISTERI. Crus académic 1992-93. Total d'alumnes: 249

Primer curs Segon curs Tercer curs
E. Infantil 32 E. Infantil 19 Cíéncles 20
E. Primaria 38 E. Primaria 20 C. $ocials 11
E. Especial 35 E. Especial 7 Filologia 7
LI. Estrangera 13 Pre-escolar 3 Pre-escolar 3

Pla Especial 17
TOTAL 118 TOTAL 49 TOTAL 82

EMPRESARIALS. Curs académic 1992-93. Total d'alumnes: 1.287

Primer curs Segon curs Tercer curs
Grup A 74 Análisl comptable 93 Analisi comptable 118
Grup B 75 Grup A 46 Grup A 35
Grup C 73 Grup B 47 Grup B 83
Grup D 78 Cornerc exterior 89 Cornerc exterior 77
Grup E 61 Grup C 52 Grup D 77
Grup F 65 Grup D 37 Financarnent i inversió 244
Grup G 47 Financarnent i inversió 180 Grup E 75
Grup Z 13 Grup E 69 Grup F 84

Grup F 54 Grup G 85
Grup G 57

TOTAL 486 TOTAL 362 TOTAL 439

POLlTECNICA. Curs académic 1992-93. Total d'alumnes: 723

E.T. Agrícola lnformática E.T. Telecomunicacions
1r Curs 119 1r Curs 179 1r Curs 186
Grup A 52 Grup A 53 Grup A 63
Grup B 67 Grup B 62 Grup B 58
2n Curs 49 Grup C 64 Grup C 65
3r Curs 21 2n Curs 50 2n Curs 65

3r Curs 24 Grup A 36
Grup B 29
3r Curs 30

TOTAL 189 TOTAL 253 TOTAL 281

INFERMERIA. Curs acadérnlc 1992-93. Total d'alumnes: 296

Primer curs Segon curs Tercer curs
Grup A 63 Grup A 42 Grup A 40
Grup B 65 (12 repetidors) Grup B 46 Grup B 40
TOTAL 128 TOTAL 88 TOTAL 80


