>>>Nom: Escola Joviat
>>>Adreça: c. Folch i Torres, 5-13 (Manresa)
>>>Activitat: ensenyament
>>>Any de fundació: 1960
>>>Plantilla: 187 treballadors
>>>Instal·lacions: 3 centres docents
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‘Bichitos’,
‘hilillos’ i
‘tunelillos’
er la meva formació i experiència, crec en la mecànica, la
resistència dels materials, la
topografia, la geologia... Per això, tot
i que no m’agrada el traçat de l’AVE
pel carrer de Provença de Barcelona, fins dimecres 18 de juliol (la data ja esborrona) no patia per la seguretat de la Sagrada Família.
La meva preocupació va esdevenir quan uns alts directius, càrrecs
polítics d’ADIF, sens dubte grans titulats tècnics que ja no calculen
‘cremones ni moments flectors’,
van deixar de banda les assignatures tècniques de la carrera i van utilitzar els coneixements adquirits en
assignatures que els estudiants en
dèiem les ‘tres maries’: formació de
l’esperit nacional, religió i gimnàstica. Les dues primeres, per acatar
ordres i ser fidels a l’administració
que els paga, i la tercera, per fer els
equilibris necessaris per explicar un
munt de bestieses sense que se’ls
notés. Per cert, si estan tan segurs
que la pantalla de pilots de formigó
a gran profunditat no és necessària, no cal que la facin.
La preocupació es va convertir en
pànic quan el senyor Vicente Gago
va dir que “su tunelillo” (diminutiu
de túnel), no faria ni pessigolles al
monument. Estic astorat. Recorden
quan el senyor Jesús Sancho Rof va
parlar de “bichitos en el aceite” i l’oli de colza va provocar gairebé mil
morts i vint mil persones amb seqüeles? O quan el senyor Mariano
Rajoy va dir “son como unos hilillos
de plastilina” i el Prestige va ocasionar el desastre ecològic més gran
de la història de l’Estat? Els diminutius estan bé per parlar amb criatures, però si s’utilitzen per enredar
els grans, fan basarda.
A la tardor, quan no hi hagi tants
japonesos, portaré les meves nétes
a visitar el temple, així quan siguin
grans podran explicar que van pujar-hi. Seria una trista i morbosa fatalitat que en Gaudí, per venjar la
seva mort sota un tramvia, utilitzés
la seva obra per esclafar un altre
tramvia, encara que aquest vagi soterrat, a més velocitat i es faci dir
ocell.
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EL FUNDADOR DEL COL·LEGI, JOSEP VILASECA (EN PRIMER TERME), AMB EL SEU FILL I DIRECTOR GENERAL, JORDI VILASECA

Visió de futur
L’Escola Joviat de Manresa ofereix una àmplia gamma de cicles formatius i un
ensenyament continuat, des de la llar d’infants fins a la formació ocupacional
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L’Escola Joviat va néixer l’any 1960 sota la iniciativa de
en l’àmbit mundial. L’escola també disposa de dos centres
Josep Vilaseca Atset, l’acrònim del qual donà nom al
més, la Joviat-2, a la muralla de Sant Francesc i dedicada a
col·legi. El fundador explica que van ser “uns inicis durs. Tel’educació en llar d’infants, parvulari, primària i secundària,
níem només vuit alumnes en un pis de la carretera de Vic”.
i on és ubicada la residència d’estudiants; i el centre JoviatTot i això, el projecte va anar creixent al llarg dels anys. L’acPirineus, situat a la Seu d’Urgell i especialitzat en cuina.
tual director general i fill del fundador, Jordi Vilaseca, situa
L’escola disposa actualment de 1.750 alumnes i ofereix
com “un punt d’inflexió” de l’escola el fort creixement dels
“una opció d’aprenentatge al llarg de la vida. Oferim una foranys 1980: “el meu pare va tenir visió de futur i va fer una
mació reglada, una formació contínua per a aquells que treaposta molt important quan va comprar l’antiga fàbrica Roballin i necessitin reciclar-se, i una formació ocupacional per
ca, que ens va permetre concentrar-hi els tres centres que
a gent en situació d’atur”, afirma Jordi Vilaseca.
teníem a Manresa i els tres de Sant Joan de Vilatorrada”.
El director general atribueix la diferenciació del seu proAquest espai es va convertir
jecte a “l’estabilitat de l’equip
en l’actual Joviat-1, que ofereix
humà que tenim, que ens ha perbatxillerat, programes de garanmès mantenir una coherència en
tia social i diferents cicles formael nostre projecte educatiu, que
tius de grau mitjà i superior. Entre
ofereix oportunitats d’aprenenaquests, el fundador destaca
tatge, compromís amb la família i
“l’escola d’hostaleria, iniciada
potencia valors com el respecte,
l’any 1987, que ens ha permès
la convivència i la solidaritat”. De
arribar a ser un referent naciocara al futur, Jordi Vilaseca adnal”. De fet, diferents premis remet que el repte és “obrir-se al
buts ho avalen, entre els quals
món amb la vocació i compromís
destaca la medalla d’or estatal
d’atendre els alumnes nouvinque va rebre el cuiner David Garguts”. De fet, l’escola vol mostrar
cia, format a l’escola, al concurs
aquest compromís amb la ciutat
Worldskills 2007, i que el novemparticipant en iniciatives com el
L’AULA D’INFORMÀTICA DEL CENTRE EDUCATIU
bre li permetrà competir a Japó
Projecte Educatiu de Ciutat.
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