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L’escola Joviat commemora
el seu 50è aniversari amb
una vintena d’activitats
 El centre, que va néixer el 8 de març del 1960, ha enregistrat una cançó

especial i ultima els detalls d’un llibre i un DVD del seu mig segle d’història
GEMMA ALEMÁN | MANRESA

Alumnes i exalumnes, professors
i exprofessors seran els protagonistes del è aniversari de l’escola Joviat de Manresa. El centre, que
ha preparat un total de  activitats
commemoratives per a aquest
, pretén que totes les persones
que han passat en un moment o
un altre per les seves aules puguin formar part de la festa.
Tot i que els primers actes commemoratius s’hagin iniciat el gener amb una xerrada i es perllongaran al llarg de tot l’any, el gros es
concentraran al mes de març. Professors i exprofessors es retrobaran
el dia  a Sant Benet; dos dies
més tard tant ells com els alumnes
i exalumnes i les famílies que ho
desitgin podran participar en una

pujada a Montserrat que anirà
acompanyada d’una ofrena; i per
al dia , dia exacte en què l’escola
fa  anys, és prevista una gran festa amb petards i pica-pica. Abans,
l’ de febrer, l’Ajuntament de
Manresa reconeixerà, en un acte al
saló de sessions, la tasca educativa que ha dut a terme l’escola.
Sota el lema Aquesta sempre
serà casa vostra, el mes d’abril es
farà una jornada lúdica en què no
faltaran els jocs per als més menuts
i els homenatges per als més grans.
També s’agrairà la feina a les entitats que han col·laborat amb l’escola al llarg d’aquest mig segle de
vida amb una actuació musical al
Kursaal en què actuarà l’exalumna Laia Masramon, pianista. Conferències, jornades pedagògiques,

actes solidaris, esports i concursos
completaran una agenda que tindrà el punt final al Kursaal amb la
representació del Poema de Nadal,
que enguany «sorprendrà d’una
manera especial els assistents»,
va avançar ahir el director general
de l’escola, Jordi Vilaseca.
Un inici difícil
L’escola Joviat imparteix educació
infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles de grau mitjà i superior, formació ocupacional i formació continuada. L’escola, que
actualment té tres centres, dos a
Manresa i un a la Seu d’Urgell, va
néixer el  en un pis de la carretera de Vic. «Sort dels col·laboradors i de les persones que, a
cegues, van lluitar amb nosaltres.

El director, Jordi Vilaseca, i el fundador, Josep Vilaseca, ahir

Si no, ara no seríem aquí», va
agrair ahir el seu fundador, Josep
Vilaseca Atset, durant la presentació del è aniversari. L’escola,
que va néixer amb una desena d’alumnes, va arribar en poc més de
 mesos a la seixantena, fet que va
propiciar la compra de nous locals
i l’inici de l’expansió. Coincidint
amb l’aniversari, aquest inici, conjuntament amb els primers anys

d’història de l’escola, quedarà recollit pròximament en un llibre i
en un DVD. A més a més, ha gravat una cançó, ha renovat la pàgina web i és previst editar una revista sobre l’aniversari, a càrrec
d’un grup d’alumnes. «És un any
especial i esperem que tothom,
mitjançant una activitat o una altra, s’hi senti identificat», va desitjar
el director.

