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L'Escola Joviat celebra els seus 50 anys de formació amb una
gran diversitat d'actes
A més de les activitats s'ha creat una cançó i es publicarà una revista i un llibre sobre la història de l'escola

Jordi i Josep Vilaseca en la roda de premsa de presentació dels actes del 50 aniversari de la Joviat.
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L'Escola Joviat ha elaborat aquest any un calendari on s'inclouen tot un seguit d'actes i activitats
que portarà a terme l'escola en motiu del seu cinquantè aniversari. Aquests actes ja van començar el
14 de gener amb la Xerrada a la Fundació Caixa Manresa a càrrec de Mercè Traveset i seguiran el
proper 11 de febrer amb l'acte "Reconeixement de la tasca educativa realitzada per l'Escola
Joviat durant 50 anys" que es farà al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa.
Entre els actes més emblemàtics es destaca també la gran pujada a Montserrat del 7 de març, on
tothom podrà assistir-hi, i la Gran festa "Aquí sempre serà casa vostra" que es farà el 25 d'abril a la
Joviat 2 i on es faran jocs pels menuts, "gegantada" i una cursa pel Barri antic, entre d'altres
activitats.
Durant tot aquest 2010 també es faran activitats que s'inclouen dins el pla anual del curs però amb
un toc més festiu. És el cas dels Jocs Florals dels alumnes de primària i secundària, les graduacions de
Batxillerat i Cicles Formatius i el Dinar de Cloenda de 4rt d'ESO. Els actes acabaran el 15 de
desembre amb la representació del Poema de Nadal al Kursaal de Manresa.

A més, enguany l'escola ha fet un facebook per informar dels actes i s'ha fet una cançó amb motiu
de l'aniversari feta per la professora Carme Grau i titulada "50 anys: Canta amb nosaltres" que
pot descarregar-se a la web de l'escola (http://www.joviat.com). Fruit d'aquesta celebració, es
publicarà un llibre amb la història i tot de fotografies de la Joviat i s'escriurà una revista on es plasmaran
algun dels actes dels 50 anys.
El director general de l'Escola Joviat, Jordi Vilaseca Brugueras, ha dit que aquests 50 anys han
de significar un pas endavant per projectar l'escola i consolidar la feina que s'ha fet durant tot
aquest temps. Per la seva banda, el fundador Josep Vilaseca Atset, ha volgut fer èmfasi en la
il·lusió i el treball realitzat al llarg d'aquests anys.
L'Escola Joviat es va fundar el 8 de març de 1960 obrint el primer centre a la C/de Vic de Manresa
i ampliant-se mica en mica fins a formar tres centres d'Educació Infantil, un centre d'EGB a Sant
Joan de Vilatorrada i un centre de BUP, COU i Formació Professional a Manresa. Amb el temps es
van poder unir els ensenyament en tres centres situats actualment a la Muralla Sant Fransesc 39
(Joviat-2: Educació Infantil, Primària i Secundària), C/Folch i Torres núm.5 (Joviat-1: Batxillerat i Cicles
Formatius de Grau Mitjà i Superiors) i la Joviat-P situada a La Seu d'Urgell i on es troba el Centre
de Formació de Tècnics Esportius.
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