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Pròleg



É s un honor per a mi haver rebut l’en-
càrrec de prologar aquest llibre dels 50 
anys de l’Escola Joviat. Un doble honor 

per poder-ho fer com a alcalde de Manresa i per 
la vinculació professional i sentimental que tinc 
amb l’escola i amb la família Vilaseca.

El meu primer vincle amb l’escola es remunta 
a la meva experiència com a professor d’Histò-
ria a les aules de l’Escola Sant Francesc, el 1982, 
primer; i ja com a Escola Joviat, cap al 1986, des-
prés. També recordo el meu pas per les seves 
pistes de bàsquet com a president del Bàsquet 
Manresa Joviat, per aquelles mateixes dates. 
Van ser uns anys molt enriquidors que han mar-
cat el meu camí professional, perquè a l’escola 
vaig adquirir els meus primers compromisos se-
riosos en l’àmbit de la gestió esportiva. I quan 
dic «seriosos» em refereixo al fet que els equips 
de bàsquet de la Joviat van aconseguir, en aque-
lla època, estar a la màxima categoria.

Paral·lelament a la meva relació professional 
amb l’escola va néixer una relació personal i 
sentimental amb la Rosa Vilaseca, filla de Josep 
Vilaseca –fundador de Joviat– i la persona amb 
qui comparteixo la meva vida des de fa 25 anys. 
Encara que aquesta història personal mereixeria 
fins i tot un capítol sencer.

Vull destacar especialment el fet que la Joviat és 
una institució escolar que ha superat el llindar 
dels 50 anys d’existència, una fita més que meri-
tòria. Però, com ha aconseguit arribar fins aquí? 
Quin és el secret?

Crec que la raó principal d’aquest èxit és que 
la Joviat ha esdevingut un centre de referèn-
cia pedagògic que fonamenta el seu treball en 
el seu capital humà, en les persones. L’escola 
compta amb una reconeguda plantilla de mes-
tres i professors qualificats i en constant procés 
de formació i millora professional, adaptada a les 
necessitats de cada temps.

Tot això ha estat complementat al llarg dels anys 
amb unes instal·lacions educatives cèntriques, 
preparades per al desenvolupament intel·lectual 
i emocional dels seus alumnes, amb una atenció 
especial al món de l’esport i la cultura. 

Una trajectòria de la qual han sorgit grans inicia-
tives, com l’Escola d’Hoteleria, fundada el 1987 
i a punt de celebrar el 25è aniversari. Un centre 
de prestigi reconegut a Catalunya i a l’Estat que 
ha aconseguit ser un referent en el món de la 
restauració i l’hoteleria, com ho demostren els 
nombrosos premis que ha rebut. Un reconeixe-
ment popular i professional que s’ha guanyat al 
llarg dels anys i amb l’esforç constant i rigorós 
del dia a dia. 

Voldria acabar fent esment d’una idea que he 
anat repetint en els darrers mesos i de la qual es-
tic plenament convençut: la suma de les petites 
històries personals és el que configura la història 
col·lectiva. De la mateixa manera, és la suma de 
les històries particulars el que ha fet créixer la 
Joviat. Com la del treball que va iniciar en Jo-
sep Vilaseca com a fundador i que ara continua 
fent el seu fill Jordi al capdavant de l’escola com 
a director, acompanyat de les seves germanes, 
Rosa i Montse.

Per això animo a tots els que formeu part de 
l’Escola Joviat que continueu treballant com 
fins ara perquè Manresa pugui seguir lluint amb 
orgull els vostres èxits, que són també els de la 
nostra ciutat.

Per molts anys, Joviat!

Valentí Junyent torras

Alcalde de Manresa
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Una	història		
plena d’històries...



E ls anys viscuts em permeten parlar 
d’una llarga història de Joviat; he cres-
cut i envellit amb un projecte, amb la il-

lusió d’un somni fet realitat. Des dels inicis volia 
una escola que fos la millor escola on s’instruís 
i es formessin persones, i ho hem aconseguit. 
Ho escric amb el cor a la mà que em permet 
fer aquestes ratlles, perquè és el sentiment que 
porto a dins.

Joviat l’hem fet tots junts: les famílies, el pro-
fessorat, l’alumnat, tot l’equip humà de la co-
munitat educativa i també els de fora: les insti-
tucions, les empreses, els amics; Joviat és obra 
de tots.

El coratge, la visió de futur, la intuïció, l’esforç..., 
han estat les eines més poderoses i eficaces per 
obrir-me camí i aconseguir l’objectiu que em 
feia feliç: ser mestre. 

Hem fet camí superant dificultats de tota mena, 
les coses no han estat fàcils però diuen que al 
final d’un llarg trajecte –no exempt d’ensurts i 
també d’encerts– s’albira la llum, i així ha estat. 

Ben segur que cadascun de nosaltres guardem 
a la nostra memòria moments veritablement im-
portants, amistats forjades en el dia a dia, donar 
i rebre amb escreix de qui ens envolta, aprendre 
els uns dels altres, complicitat plena de rialles 
i a vegades de tristors, èxits aconseguits i fra-
cassos no volguts..., però donant una ullada a la 

balança de positius i negatius el resultat és que 
ha valgut la pena compartir una part de la nos-
tra vida amb tothom que ha estat amb Joviat: la 
nostra escola, la vostra escola.

Només em queda donar-vos les gràcies, perquè 
sense vosaltres no hauríem arribat on som avui. 
El millor que he fet en la vida és saber-me envol-
tar d’un equip de bons professionals i persones 
encara millors. 

• Gràcies als meus pares per haver-me donat la 
vida i a la meva germana Maria per acompa-
nyar-me en la infantesa i en l’adolescència.

• Gràcies a la meva esposa, Dolors, i als meus 
fills –Ep, Rosa, Montse i Jordi– pel seu suport 
constant, que no els ha estat fàcil.

• Gràcies als meus néts –Carla, Gerard, Marc i Ro-
ger– pels moments màgics que m’han donat.

• Gràcies a les generacions que durant 50 anys 
han confiat en l’Escola.

• Gràcies a tots els qui han estat capaços de 
pensar, sentir, observar i modificar.

• Gràcies pel treball en equip de tots plegats. 
• Gràcies a totes les persones que hi han apor-

tat el seu saber i han ensenyat tot estimant.
• Gràcies per l’esforç realitzat i pel vostre ajut 

en tots els sentits, inclòs l’econòmic.
• Gràcies per continuar essent una escola on es 

manté viu l’esperit dels seus orígens, basat en 
els valors universals.

• Gràcies a Mateu Vila i a Amadeu Sitges, com-
panys i amics de sempre, que heu viscut de 

primera mà la trajectòria de l’escola, que 
m’heu escoltat en les decisions preses i m’heu 
donat ànims per fer les coses més planeres.

• Gràcies a Montserrat i a la seva comunitat be-
nedictina, un lloc que tranquil·litza els meus 
neguits.

• Gràcies a Déu perquè la salut, fins al moment 
present, m’acompanya. 

• Gràcies als qui no hi són perquè s’han avan-
çat a nosaltres, però que tenim presents tot 
sovint. Moltes gràcies!

 
Vaig obrir la porta un 8 de març de 1960, i no 
sé quan es tancarà; més ben dit, no es tancarà, 
perquè el present i el futur estan en mans dels 
meus fills, que treballen amb un esperit de mi-
llora cap a l’excel·lència i mantenint els valors 
del principi.

És el meu desig que quan aneu girant les pà-
gines d’aquest llibre us hi sentiu protagonistes, 
perquè realment ho sou, tots i totes, des de la 
persona més coneguda fins a la més anònima; 
sí, tots i totes hi heu deixat la vostra empremta. 
50 anys és més que una vida, difícil de resumir 
en aquestes pàgines. 

Joviat sempre serà casa vostra, no en dubteu!

Amb estimació,

Josep Vilaseca atset

Fundador de l’Escola Joviat 
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...i	la	història	
segueix endavant!



E stic molt content d’escriure aquestes 
ratlles i poder compartir el viatge pels 
racons de la història d’una petita gran 

família: la Joviat.

Quan jo naixia, l’any 67, l’Escola ja tenia 7 anys. 
És curiós, el 7 és un número que sempre m’ha 
acompanyat i captivat alhora. Sempre he jugat 
amb el 7 a l’esquena i ara gosaré jugar amb la 
seva màgia:

1- Un Llibre: Les imatges d’aquest llibre són els 
records de l’ahir, i la tinta de les seves lletres, 
el testimoni present d’un projecte que pren 
força perquè honra els seus orígens. Té vida 
pròpia i és un regal de tots per a tots. Com-
partir aquesta Història és un plat fort, digne 
de ser servit amb el respecte i l’elegància que 
aquest espai de memòria es mereix. 

2- Un Somni: Recordo les olors de la infància. 
L’olor de la il·lusió, de l’esforç i del treball 
constant per la consecució d’un somni. Un 
somni per ser viscut. Passat i present ens 
obren les portes de noves mirades, d’un fu-
tur encoratjador i brillant. 50 anys de treball 
en equip mostren que és possible formar part 
d’un grup que tot ho viu i tot ho dóna, que és 
possible viure el nostre somni i no somiar la 
nostra vida.

3- Una Vocació: L’esport sempre m’ha entu-
siasmat. L’educació m’ha seduït: una opció 

de vida que vaig conèixer de menut. De petit 
sortia de casa per anar «al cole», ara segueixo 
sortint de casa per anar a l’Escola. De petit 
rebia classes i ara en segueixo rebent. Per 
més aniversaris que vagi sumant no deixaré 
mai de venir a l’Escola content i alegre per 
aprendre nous reptes per a nous temps. Estar 
al vostre servei, donar tot allò que tinc i tot 
allò que humilment sé i conec. Aquesta és, 
sens dubte, la meva vocació. 

4- Una Visió: Sempre he estat inconformista, no 
conec la paraula «suficient», l’esperit de mi-
llora contínua i l’esforç són els pilars de casa. 
Vull saber-ne més per donar-vos més i millor. 
Vull aprendre dels millors en essència, seguir 
cooperant i no parar mai de sorprendre’m. 

5- Un Equip: Sempre he estat envoltat d’un 
gran equip de persones i quan em pregun-
to què hauria estat sense elles, la resposta 
és clara: no seria qui sóc! La mare, el pare, 
el meu germà i les meves germanes, la meva 
esposa, els meus fills, les meves amistats, els 
meus mestres i les meves mestres, l’esport, 
les escoles amigues, la universitat i el món, 
en la seva màxima identitat, m’han mostrat 
sempre el camí: El camí del cor. 

6- Uns Valors: Educar des del cor i amb una 
mirada amorosa. Ensenyar que la vida és una 
escola i que l’escola és viva gràcies a tots. 
Gràcies a la connexió de les nostres mirades 

còmplices i de les mans amigues, que entre-
llaçades fan pinya i fan força. El més bonic 
d’aquesta professió és, precisament, enten-
dre-la com una opció de vida i no com un 
ofici. Viure-la i estimar-la.

7- Un Llegat: Digueu-me agosarat, però amb 
l’edició d’aquest llibre a les mans em sen-
to orgullós del llegat que deixa el meu pare, 
aquest testimoni que ja està fent el salt a una 
tercera generació que arriba amb idees fres-
ques i joves. La Carla, la meva neboda, ja és 
mestra i amb ella continua, doncs, la història 
de la nostra vocació dins o fora de l’Escola, la 
tradició continua. 

Agraït i emocionat, callaré i donaré pas al pri-
mer capítol. Gaudiu d’aquesta història, que 
també és vostra.

Moltes gràcies a totes i a tots. Gràcies mare, 
gràcies pare, per donar-me la vida. Gràcies San-
dra, Marc i Roger per acompanyar-me sempre!
 

Jordi Vilaseca Brugueras

Director de l’Escola Joviat
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CAPÍTOL	1

COMENÇA	EL	SOMNI



Josep Vilaseca en una fotografia de grup de quart grau 
d’Ensenyança Primària de La Salle Manresa, el curs 
1944-1945. És el quart per l’esquerra de la segona  
fila començant per dalt.
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la mare, que va abocar la salut, els esforços i els recursos que no tenia 
per aconseguir que uns masovers que sobrevivien amb penes i treballs 
a la colònia Borràs, a Castellbell i el Vilar, poguessin matricular el seu fill 
a La Salle. 

Allà va conèixer el germà Isidre, el seu veritable mestre. No hi ha cap 
professor ni cap alumne que hagi passat per l’Escola Joviat –acrònim de 
JOsep VIlaseca ATset– que no hagi sentit a parlar-ne. Les paraules, refle-
xions i sermons del germà Isidre van marcar per sempre el destí d’aquell 
jovenet i ara ressonen en les aules del centre. Com a bon mestre no sola-
ment li va ensenyar Llengua, Matemàtiques, Història... Va anar més enllà 
i li va donar la confiança que li faltava per fer realitat allò que es proposés. 
Potser, sense La Salle l’Escola Joviat no hauria existit mai. 

Amb 78 anys, el fundador de l’escola mira enrere el camí recorregut fins 
ara i assegura amb veu emocionada que creu en la força dels avantpas-
sats, que tot el que et succeeix a la vida et condiciona i t’encamina cap a 
una direcció. En el cas de la Joviat aquesta direcció ha estat el nord, fruit, 
com altres fets associats a la història de l’escola, de la suma de persones 
que hi han passat i que hi han deixat pòsit. Pere Huguet, un alumne de la 
primeria, de quan l’escola era academia –així, en castellà–, va coparticipar 
en la creació del primer logotip del centre: era una brúixola que apuntava 
al nord. I va agradar. «Va ser un encàrrec que em va fer el senyor Vilaseca 

Josep	Vilaseca	Atset,	el	fundador

Obrir una escola pròpia a Manresa per formar persones i després ins-
truir-les –en aquest ordre i no a l’inrevés– era el somni de Josep Vilaseca 
Atset, el senyor Vilaseca, com l’anomena avui tothom qui el saluda pels 
passadissos del centre que va fundar. L’aventura va començar el 1960, 
quan tenia 27 anys. Va fer el que li manava la seva vocació: abandonar 
una feina fixa en un banc per obrir una acadèmia sense diners ni padrins 
i amb l’únic aval dels títols de Peritatge Mercantil i Professorat Mercantil. 
La seva esposa i els seus pares no entenien el motiu d’aquesta bogeria: 
per què havia de deixar un treball segur, per a tota la vida, per emprendre 
el camí de la pedagogia que ningú sabia on el portaria?

El jove Vilaseca tenia un coratge desbordant i una fe absoluta en Déu i 
en ell mateix que, ben mirat, no són pas poca cosa. Tenia, a més, un as a 
la màniga. La intuïció li deia que aquell era un bon moment per obrir una 
escola. Hi havia una demanda creixent de joves amb ganes de formar-se i 
ell estava convençut que podia ajudar-los. El pas per l’Acadèmia Calmet, 
on feia de mestre per hores, li havia servit per descobrir que la seva veri-
table vocació era l’ensenyament. Va decidir escoltar la veu interior i tirar 
endavant.

La seva escola de referència era La Salle Manresa, de la qual fou alum-
ne. Part de la responsabilitat que fos un jove inquiet era dels pares –els 
mateixos que van patir anys després pel futur del Josep–, i sobretot de 

COMENÇA	EL	SOMNI
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Josep Vilaseca Ollé i Rosa Atset Graells –el Pepet i la Roseta–, els seus 
pares, es van conèixer treballant a l’Oller del Mas, a Salelles. Ell, carreter, 
fill d’una família nombrosa de pagesos de Sant Salvador de Guardiola. 
Ella, minyona, filla també d’una família nombrosa, de Castellfollit del Boix, 
dedicada a cultivar la terra. No tenien res. Es tenien només l’un a l’altre i 
van decidir casar-se el 1929. Acompanyats d’un carro amb quatre mobles 
vells, la parella va viure la seva nit de noces a can Tonet, una casa que els 
van deixar a Viladordis. Quan van entrar-hi amb la il·lusió de començar 
una nova vida es van trobar un munt de runa que van haver de treure a 
cabassos per poder muntar els travessers del llit. Aquell va ser el sostre de 
la família durant tres anys duríssims en els quals va néixer la primera filla, 
la Maria. El Josep va arribar a aquest món a Castellbell i el Vilar.

Els propietaris de la fàbrica del Borràs buscaven un matrimoni que es fes 
càrrec de la masoveria i les terres. Així va ser com la família Vilaseca Atset 
va carregar de nou el carro i un dia de desembre del 1932 va enfilar camí 
des de Viladordis, a peu, cap a Castellbell. La Roseta, ja embarassada del 
seu segon fill, va caminar dinou quilòmetres. Les dures circumstàncies 
viscudes van passar factura. El 13 de gener del 1933 naixia en Josep. Era 
setmesó i tenia una greu deficiència de calci que li va reportar problemes 
de salut durant els primers anys de vida. Els dies que es trobava bé anava 
a escola a la parròquia del Vilar, amb mossèn Feu, i al Burés, amb el mestre 
Garriga. Els altres, es quedava enllitat mentre els pares feinejaven. Mal-
grat el que pugui semblar, en Josep fou un nen feliç. Compartia somnis i 
desitjos amb la colla d’amics, jugava a bitlles al carrer i s’imaginava con-
duint un gran cotxe mentre netejava un Hispano Suiza amb el xofer dels 
amos de la fàbrica. El seu primer mitjà de transport va ser de dues rodes, 
una bicicleta molt vella i molt desitjada, regal del seu pare, i que tant li 
servia per anar a Manresa com per fer curses amb els seus companys. 

L’estat del Josep angoixava tant la seva mare que va decidir portar-lo 
a un prestigiós metge de Barcelona els honoraris del qual estaven molt 

–diu Huguet– i que jo mateix em vaig cuidar d’encarregar a una empresa 
publicitària de Terrassa anomenada Sugest, que ja no existeix». El logotip 
s’ha redissenyat diverses vegades però sempre ha continuat marcant el 
nord, cap a l’estel que guia els navegants nocturns. El pare abat de Mont-
serrat, Josep Maria Soler, va destacar durant la conferència que va oferir 
amb motiu dels cinquanta anys de Joviat, el 25 de març del 2010, aquesta 
imatge. «Des de la primera vegada que la vaig veure em va cridar l’aten-
ció. L’escut de l’escola és un llibre obert sense text, però amb una brúixola 
que indica el nord. És tot un símbol de la tasca feta durant cinquanta anys 
d’escola i tot un programa de futur».

La història de Joviat i la vida de Josep Vilaseca són indissolubles; es bar-
regen i es confonen per acabar sent un. Potser per això, aquest home 
inquiet, creatiu, fort, tossut, emprenedor, intuïtiu, perseverant, de paraula 
ràpida, decidit, inconformista, creient, de gest amable i emotiu alhora, as-
segura que cedir les regnes de l’escola al seu fill Jordi ha estat la decisió 
més difícil i la més encertada que ha pres mai. La seva màxima es pot 
definir en tres efes: fe, família i feina. 

Resguardat per la mare i la Moreneta

La família, i això ho saben bé a l’escola, és el que primer condiciona l’es-
devenidor dels fills. N’hi ha que segueixen els passos dels pares i n’hi ha 
que es rebel·len contra un destí que sembla inevitable. El fundador de 
la Joviat va ser dels que es van rebel·lar, amb l’ajuda incondicional de la 
seva mare. «Ah, la mare, sort en vaig tenir, d’ella!», exclama en recordar la 
infantesa. També evoca el pare. Un home de camp. El recorda treballant 
de sol a sol, sacrificat, i fent accions que l’honoren, com quan va anar a 
peu des de Castellbell i el Vilar fins a Manresa per comprar una estufa de 
serradures per escalfar l’habitació del Josep petit. 
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Els pares del fundador  
de l’Escola Joviat, Josep 
Vilaseca Ollé i Rosa Atset 
Graells.
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El germà Isidre, un mestre de vida

La mare –sempre la mare– va prendre una altra decisió clau per al futur 
del seu fill: apuntar-lo a l’escola La Salle de Manresa. El seu pare no 
feia més que repetir que no s’ho podien permetre. Però la mare es va 
quadrar: «el Josep anirà a Manresa i vull que vagi a La Salle», relata el 
fundador. Dit i fet. 

L’escola estava al corrent de la situació econòmica de la família. Per 
estalviar-se l’àpat, el Josep es duia el dinar de casa en una carmanyola. 
Tot i no ser un estudiant brillant i tenir una assistència irregular, els 
notables i els excel·lents abundaven en el seu llibre d’escolaritat, so-
bretot en les matèries creatives, com Dibuix i Matemàtiques. Dibuixar 
li agradava tant que va arribar a dissenyar una etiqueta d’una ampolla 
de licor que encara conserva entre els seus tresors de joventut. Es deia 
Coñac Destilería San Gerónimo Montserrat de M. Forrellat Sánchez, de 
Castellbell i el Vilar. 

El germà Isidre el va salvar del desànim i li va donar les ales que necessi-
tava per aixecar el vol: creure en ell. Li posava la mà a l’espatlla i li repetia: 
«tu podràs, Josep. Tu tens voluntat. Tu te’n sortiràs. Tu tiraràs endavant». 
Als catorze anys va plegar de La Salle amb els estudis de Comerç acabats. 
No era un mal començament. Necessitava amb urgència trobar una feina 
per ajudar la família. La seva primera ocupació va ser embalatjar paquets 

per sobre de les seves possibilitats. El doctor li va dir: «la vida del seu fill 
s’apaga. No hi ha res a fer». No hi ha res a fer, no hi ha res a fer..., la sen-
tència ressonava dins el cap de la seva mare com un martell de tornada a 
casa. Desesperada, va fer una promesa. Si el fill salvava la vida el portaria 
fins a Montserrat en braços pel camí del cremallera. 

La ciència va errar el diagnòstic i la fe va guanyar-se una ànima per sem-
pre. Encara ara, Josep Vilaseca visita cada divendres Montserrat i con-
versa amb alguns monjos. És un indret que li reporta pau i serenor i li 
desperta un afecte molt especial que arrenca de molt enrere, de quan hi 
anava els estius i caps de setmana a aprendre a fer de pastisser amb el 
germà Ramir, que el premiava amb un paquet de farina, sucre i altres 
aliments. Allà on ha anat, ha tingut sempre a prop una talla de la Mare 
de Déu de Montserrat, i és fruit d’aquesta veneració que sigui la patrona 
de l’escola i que n’hagi distribuït rèpliques, fetes per l’escultor manresà 
Andreu Descals, a diferents llocs de Catalunya i del món, com el Brasil, 
Mèxic, Cuba, Roma i Madrid.

Els alumnes dels anys seixanta recorden un senyor Vilaseca assegut en 
un despatx petit, amb mobles foscos, presidit per la Moreneta i per una 
taula sòlida de fusta. Feia la impressió –explica l’exalumne Joan Sitges– 
de «ser un home gran, gran i corpulent, de mirada penetrant i aguda, que 
transmetia tota mena d’inquietuds. De preguntes tan ràpides que no et 
deixava temps per pensar. Posteriorment, vaig comprovar que era, també, 
gran en molts aspectes de la vida». 
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de cintes de seda a cal Manubens, al carrer Canonge Montanyà, i repartir 
la correspondència de l’empresa quan acabava el torn. Era l’any 1947 i 
li pagaven 13 pessetes al mes. L’oportunitat per prosperar no va trigar a 
arribar i va saber aprofitar-la. 

Una de les cartes que havia de repartir era per al Banco Hispano Ame-
ricano. Va demanar pel director i li va dir, directe i sense embuts: «vull 
treballar aquí». Amb un informe favorable del senyor Manubens, al cap 
de pocs dies ja hi treballava, i després de guanyar unes oposicions del 
banc va tenir una plaça fixa d’auxiliar. Una feina assegurada, el desig de 
qualsevol. També el del seu pare, però no el seu. 

L’aspiració del fill Vilaseca era poder garantir als seus pares una vida mi-
llor i forjar-se un futur. Era el motor vital, el que l’empenyia. Mentre aquest 
pensament l’acompanyava dia i nit, els pares, que continuaven a cal Bor-
ràs, en tenien un altre de ben diferent: casar el Josep. Als disset anys 
va començar a sortir amb la Dolors, una jove modista. Mentre festeja-
ven, compaginava la feina al banc amb els estudis de Peritatge Mercantil 
(1953) a l’Acadèmia Calmet, a l’edifici de La Buresa. Més tard, va estudiar 
Professorat Mercantil a l’Escola de Comerç de Sabadell (1956) i feia totes 
les feines que podia. Portava la comptabilitat d’algunes empreses i els 
caps de setmana feia classes de repàs a la masoveria del Borràs als ger-
mans Roca Riera i als Esquius Palomas, entre d’altres. 

El germà Isidre fou un 
mestre clau en la forma-
ció humana de Vilaseca 
durant els anys d’estudi  
a La Salle Manresa.
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Aspecte del despatx del 
fundador en el primer 
local de l’escola, a la 
carretera de Vic, 13.



Aquesta manera de fer escola són els fonaments de la Joviat. Josep Vi-
laseca els rememora mentre camina pel passadís que condueix fins al 
seu despatx –a l’edifici de Joviat 1, al carrer Folch i Torres– i que és ple 
de vitrines, amb fotos, records i premis que ha rebut l’escola. Els armaris 
amb portetes de vidre continuen dins del seu despatx amb més imatges 
de la família, dels pares, dels gegants de Castellbell –inspirats en la feso-
mia dels seus pares–, escrits emmarcats com un del seu fill Jordi enviat 
des de Londres quan l’escola va fer els quaranta anys, revistes, diplomes, 
reconeixements, fotos dels seus néts i mèrits rebuts, com els de Cavaller 
d’Honor de la Confraria Gastronòmica de l’Aigua (2007), Confrare de Mè-
rit de la Confraria del Cava de Sant Sadurní (2009), Confrare de Mèrit de 
la Confraria dels Vins del Bages (2010) o Confrare d’Honor de la Confraria 
de la Mare de Déu de l’Olivera (2010), entre d’altres. La vida de l’escola, 
la seva vida.

Joviat creixia a un ritme vertiginós. Quan als anys seixanta hi entrava un 
alumne acompanyat dels seus pares demanant: «vostès fan això?», la res-
posta sempre era: «sí». I ho feien. Amb els diners de la matrícula s’encar-
regava a una empresa de Vic la taula i la cadira del nou alumne i es busca-
va un professor per hores que pogués cobrir les noves necessitats. Així es 
van començar a fer classes de repàs, comptabilitat, delineació, peritatge 
mercantil, idiomes, magisteri i batxillerat per lliure... El que calgués. Si no 
hi havia prou diners, es buscaven. Si no hi havia prou aules, es buscaven. 
Es tractava de trobar la solució per satisfer la demanda. Durant l’etapa 
inicial, Josep Vilaseca esgarrapava hores d’on podia per fer de consultor 
econòmic per a empreses d’Oliana i Igualada i ajudar a tirar endavant 
l’escola i la família. Aleshores també va tornar a estudiar per obtenir el 
títol de Magisteri, a l’Escola Normal de Barcelona (1965).

El lema que es podria resumir amb la frase «aquí no tenim un no per a nin-
gú» va portar l’escola a obrir un servei de guarderia a la planta baixa del 
mateix edifici de la carretera de Vic, 13, un centre d’ensenyament primari, 
un servei de menjador que va néixer al voltant de la taula del domicili 

El gran dia: 8 de març de 1960

Va arribar el servei militar i, a la tornada, el 1956, es va casar amb la Dolors 
i va debutar com a professor per hores a l’Acadèmia Calmet, on havia es-
tudiat. Va quedar atrapat pel cuquet de fer de mestre. La vocació creixia 
mentre continuava treballant a la feina estable del banc. Però aviat tot va 
canviar. Es va acomiadar sense rumiar-s’ho dues vegades. Va ser un dal-
tabaix familiar. Ningú no entenia la seva arrauxada decisió. La seva dona 
estava preocupada i els pares no es creien la determinació que havia pres 
i encara menys tenint un fill, que també es deia Josep, com ell. «Vaig dub-
tar-ne –assegura Vilaseca– perquè volia el millor per al meu fill, estimat i 
desitjat, i necessitava estar segur que prenia la decisió adequada».

Aleshores, l’Acadèmia Calmet li va oferir treballar tota la jornada com a 
professor de Peritatge Mercantil. Ho va acceptar, però ell ja havia pres 
una decisió: muntar la seva pròpia escola. Va fer números. Necessitava 
40.000 pessetes, que no tenia, per fer les obres d’un local i comprar les 
primeres taules, cadires i pissarres. El seu pare no veia clar el projecte; 
estava disgustat. Però al final va fer costat al seu fill i li va deixar tots els 
estalvis de la família perquè tirés endavant. Així va començar l’aventura 
de l’Academia Joviat, arreglant a les nits, pare i fill braç a braç i amb l’aju-
da d’un paleta, el primer pis de la carretera de Vic número 13, per poder 
inaugurar-la el 8 de març de 1960. Quan es van obrir les portes només hi 
havia dues persones: Josep Vilaseca i Josep Maria Gómez, un alumne que 
feia funcions de secretari. Els estudiants no van trigar a arribar. Primer 
foren vuit, després seixanta, i el setembre del 1960 anaven pels 126 matri-
culats. Va ser un bon inici. El somni de Josep Vilaseca es va fer realitat. La 
història de l’escola tot just acabava de començar. 

L’obsessió constant del seu fundador era crear un centre on poder trans-
metre els valuosos consells que ell va rebre dels germans de La Salle, on 
es prioritzés la formació humana, on no hi hagués un «no» per a ningú... 
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Josep Vilaseca fent classe 
de Matemàtiques a l’aula 
principal de carretera  
de Vic, 13. 
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La vehemència amb què defensava en reunions amb altres directors de 
Manresa la conveniència de fer una escola que prioritzés la qualitat i la 
feina ben feta el va portar a presidir el Sindicato Nacional de Enseñan-
za de la ciutat. S’hi va trobar sense buscar-ho –«jo era l’últim d’arribar. 
Acabava d’obrir una acadèmia petita en un pis», recorda Josep Vilase-
ca– i fruit del seu inconformisme va passar a formar part de la Federació 
Catalana de Centres d’Ensenyament (FCCE) a Barcelona i, després, de la 
Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), a Madrid. 

Ell i Llorenç Rial, de l’Acadèmia Rial, van ser delegats de Manresa a la Fe-
deració Catalana de Centres d’Ensenyament (FCCE) quan Ramon Bosch 
Estivill n’era el president. L’any 1986, aquest organisme, fundat a Barcelo-
na l’any 1978, va passar a ser presidit per Josep Díaz Arnau. «Díaz Arnau 
–explica el fundador– em va portar a Madrid i allà vaig conèixer el pare 
Ángel Martínez Fuertes, president de la CECE, una gran persona que em 
va ensenyar a gestionar millor l’escola. Durant més de vint-i-cinc anys 
vaig aprendre molt dels meus companys de la junta provincial i nacio-
nal. Mai no podré oblidar la convivència i l’amistat que va sorgir durant 
aquells anys». 

Vilaseca va passar a formar part de l’equip de Martínez Fuertes. El va 
nomenar president nacional de preescolar de la CECE en un moment en 
què Catalunya era capdavantera en els programes d’Educació Infantil. 
A cavall de final del franquisme i de l’inici de la transició, el fundador de 
Joviat i els religiosos Carlos Conde i Pepe Sánchez Ramos, entre d’altres, 
van ser els encarregats per la CECE d’anar a presentar el projecte de xec 
escolar –una proposta econòmica perquè les famílies poguessin triar lliu-
rement l’escola dels fills–. Vilaseca va recórrer centres educatius privats 
de tot l’estat i va poder comprovar que l’esport, els idiomes i la formació 
humana eren àrees estratègiques per a l’escola del futur. 

Avui, el 2011, al seu despatx, i amb la imatge de la Moreneta presidint a 
pocs metres de distància la recepció de l’escola, Josep Vilaseca conclou 

particular de la família, una escola a Sant Joan de Vilatorrada, un transport 
escolar ofert inicialment amb el cotxe particular del fundador, estudis de 
BUP i COU i Formació Professional, l’adquisició de l’Escola Sant Francesc 
–antiga Badia Solé–, la creació de l’Escola d’Hoteleria –«Una escola d’ho-
teleria a Manresa? A l’interior del país? Quina bogeria!», li deia tothom–, 
l’escola de la Seu d’Urgell... i, així, fins a l’actualitat. 

Una de les constants en l’evolució de l’escola ha estat el contacte amb 
l’exterior, una projecció que ha aconseguit per la trajectòria professional 
de molts alumnes de l’Escola d’Hoteleria que treballen arreu del món i per 
la participació en visites de caire divers, com la que va organitzar el gener 
de 1996 el govern català a Cuba i en la qual Joviat va prendre part oferint 
xerrades sobre l’Escola d’Hoteleria en una quinzena de centres educatius 
cubans. L’esperit cristià amb què va néixer l’escola també ha portat Joviat 
a patrocinar, per exemple, el llibre editat pel Secretariat Diocesà del Bisbat 
de Vic Cants per a la litúrgia (març del 1998), amb lletra de mossèn Josep 
Ruaix i música de Valentí Miserachs, president del Pontifici Institut de Mú-
sica Sacra de Roma, i que el papa Joan Pau II rebés el fundador i la seva 
esposa en dues ocasions, el novembre del 1999 i el desembre del 2000. 

Una escola singular

El caràcter emprenedor del fundador havia de marcar, com no podia ser 
d’una altra manera, el de l’escola. Era dels mestres als quals agradava 
sermonejar. Repetia i repetia als alumnes que se’ls valoraria més a la feina 
per ser honrats i treballadors que pels títols que acumulessin, que sempre 
havien d’escoltar el pare i la mare i, després, el mestre. Frases curtes; cla-
res; òbvies. La seva particular manera d’entendre el món. 

Durant la primera etapa de l’escola, el jove fundador rumiava, precisa-
ment, la manera de marcar el fet diferencial des de l’ensenyament privat. 
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A dalt, celebració  
d’un congrés de la CECE, 
a Palma de Mallorca, el 
1989. Seu al cap de taula 
el pare Ángel Martínez 
Fuertes, president de  
la institució.

A dalt, el primer director 
pedagògic de Joviat, 
Antoni Borràs Sala, du-
rant una trobada recent 
amb motiu del seu 90è 
aniversari.

A baix, Josep Vilaseca  
i Maria Jesús Velarde, del 
col·legi El Pinar, de Sant 
Cugat, van aconseguir 
que es regulés la forma-
ció acadèmica de les 
cuidadores infantils  
el curs 1977-1978.
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La Dolors, com a dona, va patir els convencionalismes de l’època. Quan es 
va casar va desar els patrons i la capsa dels fils però va haver de tornar a 
fer de modista quan el seu marit va plegar del banc. «Va ser un error dei-
xar la feina, no m’agradava haver de demanar diners per anar a comprar, 
i això que jo he estat sempre molt estalviadora. Però en aquell moment, 
les coses eren d’una altra manera». Cada setmana confeccionava un ves-
tit i amb els guanys feia front a les despeses del pis. El projecte familiar 
avançava mentre el Josep teixia els seus plans per a l’escola. «El Josep 
sempre m’ha dit que he estat el puntal de casa», explica amb una barreja 
de satisfacció pel reconeixement familiar i de regust amarg per la invisibi-
litat social. Quan li demanaven la professió i ella responia –orgullosa– que 
tenia cura de la família «em feia mal que interpretessin que això era no fer 
res. Vaig dedicar molts anys a cuidar dels meus fills i dels avis, i semblava 
que no comptava!». Tampoc no comptava la seva versatilitat per fer créi-
xer, no només els fills que va dur al món, sinó també el fill adoptiu: l’escola. 

Cuinera, secretària i mestra

Quan va obrir portes la Joviat, la parella ja tenia el primogènit: el Josep 
–l’Ep–, nascut el 2 de novembre de 1957. Cinc anys després, vindria la 
Rosa, el 22 d’octubre de 1962, i després la Montse, el 31 de maig de 1964, 
i el Jordi, el 22 d’octubre de 1967. «Quan era jove pensava: millor deu fills 
que cap! Però amb quatre ja en vaig tenir prou. Em trobava molt mala-
ment durant els embarassos. Jo m’hagués plantat amb tres, però el meu 
marit va dir: “un més i serà un Jordi”». Va encertar de ple en la predicció. 

Amb els fills petits i els seus pares vivint a casa, la Dolors va començar a 
fer de cuinera de l’escola al domicili particular. Primer, va parar taula per 
a cinc infants d’una família que no podia atendre’ls a l’hora del dinar. De 
seguida, els comensals van passar a ser deu, dotze... Massa àpats per ser-
vir-los al menjador d’una casa. Mai no es va plantejar si sabria cuinar per 
tanta colla. «En vaig aprendre fent-ho i, al final, preparava set o vuit ous 

que el principal motor de la seva vida ha estat el no. Els qui el coneixen 
saben què significa. Si algú pretén provocar-lo només li ha de dir que una 
idea o un projecte no es pot fer realitat per rebre com a resposta una mi-
rada irada i una pluja d’idees favorables al sí. Diu que l’aversió a aquest 
monosíl·lab li ve de petit: «Josep, no! No podem fer això! No tenim diners 
per fer això altre!...». Qui sap. Potser sí que, malgrat els anys, mai no ha 
perdut un punt de rebel·lia juvenil. 

Dolors Brugueras, el puntal de la família

Si hi ha una persona que coneix millor que ningú el tarannà del fundador 
és la seva esposa, Dolors Brugueras Morera. El 1956, aquesta jove modis-
ta, que havia estudiat Tall i Confecció malgrat que el que l’atreia de veritat 
era l’economia, es va casar amb un home i –conscientment o no– també 
amb el seu somni. Era la lletra petita del contracte matrimonial, la que 
ningú no llegeix. Acabava d’estrenar una nova vida i tenia dues opcions: 
qüestionar els anhels del seu marit, fer-lo tocar de peus a terra, treure-li 
del cap la idea de crear una escola, o anar plegats a totes. Va decidir re-
galar-li el seu suport incondicional. Cada vegada que el Josep li explicava 
una nova proposta per a l’escola ella li demanava: «vols dir? T’ho has pen-
sat bé?». Si ell s’hi refermava, afegia: «doncs, tu mateix». El seny i la rauxa; 
ella i ell; el desequilibri perfecte. 

En deu anys, la parella va muntar una escola i va tenir quatre fills. La 
Dolors evoca els neguits compartits al menjador de casa quan els nens ja 
dormien i el Josep volia despertar-los perquè no els havia vist en tot el dia, 
les alegries pels petits avenços que ajudaven a consolidar el projecte, les 
hores invertides fent números per arribar a final de mes. De tant en tant li 
trucava el seu sogre, preocupat, i «jo sempre li deia el mateix: “tot va molt 
bé, molt bé”. No calia fer patir també els avis!». Però els avis neguitejaven 
igualment. 
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El fundador amb la seva 
esposa, Dolors Brugueras, 
i els seus quatre fills: 
Josep (al darrere), Rosa  
(a la dreta), Montse  
i Jordi.
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ferrats alhora! El Josep de vegades em diu que faig receptes que no saben 
fer a l’Escola d’Hoteleria. I li dic: “on vas a parar! Segur que fan això i més 
ben fet!”». Unes postres de la carta del restaurant de l’escola tenen segell 
familiar. La Dolors confessa que el seu marit no va parar fins a aconseguir 
que «els flams i cremes fossin com els de la iaia Roseta!». 

La primera cuina de l’escola es va construir al tercer pis de l’edifici del 
carrer de l’Era Firmat. La Dolors hi va anar a treballar a la primeria i durant 
força anys va ser la cuinera suplent. Cada vegada que sorgia una nova 
necessitat, s’hi arremangava. No li queien els anells per res. A les tardes 
duia la secretaria de l’escola, tramitava les matrícules dels alumnes a Bar-
celona, reclamava els impagaments, feia classes de treballs manuals als 
estudiants que es preparaven per fer Magisteri, de labors als de Primària, 
d’economia domèstica a les noies que volien fer l’accés al Batxillerat, «i 
quan faltava algú també feia Dibuix, Dictat, Puericultura... Començar a 
treballar fora de casa va ser molt saludable. Sortia de la rutina i em feia 
sentir valorada». Admet que no totes les tasques eren igual de grates. Un 
any, va anar de porta en porta a casa de familiars i amics de l’escola per 
demanar diners per poder abonar les pagues dobles. La resposta fou bona 
i tothom va poder cobrar al dia.

Des de sempre ha tingut cap per als números. A part de Tall i Confecció, 
havia estudiat Comerç a l’Acadèmia Central i assegura que si hagués 
nascut en un altre moment s’hauria llicenciat en Econòmiques. «Sempre 
he estat més de ciències que de lletres i tenia una gran experiència a 
administrar una casa amb pocs recursos i molta gent: un marit, quatre 
fills i els meus pares!». Així que les seves obligacions familiars li ho van 
permetre va tornar a estudiar. Es va preparar el Batxillerat Elemental i, ja 
de gran, va estudiar Català i Teologia. 

Ara, als 78 anys i jubilada, viatja sempre que pot i mira amb serenor el 
camí recorregut. Parla de les llargues jornades laborals del seu marit, 
dels diumenges sagrats dedicats íntegrament a la família, dels seus fills 

Fitxes d’inscripció dels 
quatre fills de la família 
Vilaseca Brugueras.
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i dels quatre néts, la Carla i el Gerard –del gran– i el Marc i el Roger –del 
petit–. «L’Ep va treballar set anys a Joviat i ara es dedica al transport 
internacional. La Rosa i la Montse són mestres i totes dues treballen 
ara juntes a l’escola, i el Jordi és el petit i el director general». Aquesta 
dona discreta, sempre al seu lloc, que s’adreça a recepció quan arriba a 
l’escola com qualsevol visita, s’emociona en reviure imatges gravades 
amb foc, com quan alletava els fills a la cuina de casa. Diu que sempre 
ha procurat ser molt respectuosa amb ells i amb les decisions que han 
pres a la vida. «De vegades, em demano com hem pogut tirar endavant 
tants anys amb el Josep sent tan diferents. I és perquè ens estimem.  
A la vida es passa de tot, moments bons i no tan bons. El que importa és 
haver arribat fins aquí». 

Representació del Poema 
de Nadal, al Teatre Kur-
saal de Manresa, el 2010.  
El fundador porta agafats 
de la mà els seus néts 
Roger (a l’esquerra)  
i Marc (a la dreta).
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El futbol ha estat una  
de les passions de Jordi 
Vilaseca. La seva primera 
feina a Joviat fou com  
a monitor dels equips  
de futbol sala.
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Les seves imatges d’infantesa estan relacionades amb la Joviat. Reme-
mora les aules, el menjador, les pilotes que saltaven des del pati al carrer 
de l’escola de l’Era Firmat on va començar com a alumne amb només 
un anyet. La senyoreta Antònia, la senyora Manzano –impossible d’ano-
menar-les en veu alta sense aquest tractament de cortesia–, el seu amic 
Fredi Ayala..., són alguns dels noms lligats estretament a aquella època. 
Després vingueren altres espais, que la memòria i una dosi de nostàlgia 
s’han encarregat de venerar, com Sant Joan de Vilatorrada. El director 
de la Joviat va estudiar l’EGB a l’escola del carrer Joncadella, a Sant 
Joan. Damunt dels seus records s’hi ha edificat ara un bloc de pisos. Per 
sort, els anys no han escombrat tot el rastre del passat. A la cafeteria del 
camp de futbol del Sant Joan encara queda una prova del seu pas per 
l’equip: una foto amb un Jordi Vilaseca jovenet i amb calça curta que, 
orgullós, ha pogut mostrar fa pocs mesos als seus fills –Marc, de deu 
anys, i Roger, de set–. Allà, corrent darrere una pilota, es va forjar un 
apassionat de l’esport i qui sap si la llavor d’un esportista professional. 
«A mi el que m’agradava era jugar a futbol, i estudiar, ben poc», admet 
sense vergonya. En tot cas, va triar un altre camí i va procurar endur-se 
el millor d’aquesta passió al terreny de l’educació, perquè «l’esport és 
una escola de vida que t’ensenya valors, a guanyar, a perdre, a treballar 
en equip».

Jordi	Vilaseca	Brugueras,		
el	nen	que	volia	ser	futbolista

El fill més petit de la família, en Jordi, és l’actual director general de l’es-
cola. Com els altres tres germans, va estudiar a casa. Era un infant tan 
igual i tan diferent com tots els altres, tret que el seu pare no l’acompa-
nyava fins a la porta de l’escola; hi entrava i seia al despatx del direc-
tor. No li agradava que els companys de classe el consideressin el fill 
de l’amo però va haver de carregar aquest pes a la motxilla durant els 
primers anys de formació. Després, de mica en mica, va deixar anar llast. 
Es tractava d’acceptar una obvietat: «sóc fill del meu pare i de la meva 
mare. Això és així», explica el Jordi. Ras i curt. 

El nen petit dels Vilaseca Brugueras anava creixent, i quan va arribar 
l’hora d’estudiar BUP i COU va aconseguir fer la seva colla d’amics, dels 
que duren per sempre. Era un jove amb les preocupacions típiques de 
l’edat: anar a classe, aprovar els exàmens i decidir què voldria ser quan 
fos gran. Aleshores encara no sabia que ocuparia el lloc del seu pare ni 
s’imaginava que dirigiria un equip format per alguns dels millors pro-
fessors que havia tingut, com Montse Camins, Josep Carboné i Carmen 
Pelegrín. La vida sempre et dóna sorpreses, i «estic convençut que el 
que jo vaig escollir va ser una opció de vida, no una professió». Si hagués 
hagut de triar una professió hauria estat la de futbolista. Quants infants 
respondrien avui el mateix?

COMENÇA	EL	SOMNI

29		



hom tenia el seu paper. L’Ep, el germà gran, el seu líder; la Rosa, la mestra; 
la Montse, la còmplice; i els braços de la iaia Carme –la mare de la seva 
mare–, el refugi.

La història del Jordi i la de l’escola avancen de bracet. Cada record de la 
seva etapa d’estudiant té relació amb un moment crucial de l’evolució 
del centre. Dibuixa un somriure quan repassa els diferents locals on ha 
estudiat i els pisos on ha viscut. En Jordi és vital, parlador, empàtic, impa-
cient, optimista, amb fusta de líder. Té una habilitat innata per caure bé i 
establir llaços emocionals amb la gent, amb els llocs. L’edifici de Joviat 1 
es va estrenar quan ell feia COU –explica–, i quan va complir els 27 anys, 
i va independitzar-se dels pares, va anar a viure a un pis al carrer Lleida, 
al seu barri de petit. «Vaig voler tornar a un espai conegut, familiar, al lloc 
que m’havia vist créixer». Certament, no s’ha allunyat mai gaire de la seva 
primera escola.

L’adolescència va ser una etapa conflictiva. Ser el fill del director i funda-
dor li reportava obligacions extres i comentaris sobrers. Als quinze anys, 
quan acabava les classes, era l’encarregat d’atendre el telèfon i sovint no 
tornava a casa fins passades les 10 de la nit. Però això no li importava. 
Tothom hi guanyava: el pare estava content perquè tenia el seu fill a prop 
i controlat, i ell se sentia útil. El que l’entristia eren frases de l’estil: «tu rai, 
que ets el fill del director»; «si jugues a l’equip de futbol és per ser qui ets»; 
«hauries de donar exemple perquè ets el fill del director»; «quan et portis 
malament aniràs a veure el teu pare...». Josep Vilaseca li va plantejar fer 
un canvi de centre i va estar a punt d’acceptar. Però els seus companys 
el van convèncer perquè es quedés. «Em van ensenyar que els problemes 
els has de resoldre allà on et passen, no n’has de fugir. Em vaig quedar i 
vaig sortir reforçat d’aquesta etapa de conflicte».

Va fer el servei militar a Gavà i a la tornada va prendre una decisió que el 
va integrar directament en l’estructura de la Joviat: estudiar Pedagogia. 
Va sortir llicenciat quan l’escola més el necessitava. Era el moment de 

Del camp de futbol a les aules

La fal·lera esportiva el va portar a plantejar-se estudiar Educació Física, 
i de fet, la seva primera vinculació seriosa amb l’escola va ser a través 
de l’esport, fent de monitor dels equips de futbol sala. La inèrcia familiar 
va fer decantar la balança. Va decidir formar-se com a mestre a l’Esco-
la Universitària de Formació del Professorat d’EGB Blanquerna pensant 
que podria compaginar la seva dedicació a l’escola amb l’esport. Més en-
davant –ja plenament convençut del camí que volia– va llicenciar-se en 
Pedagogia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i va completar 
la seva formació amb un curs de Direcció General a l’escola de negocis 
ESADE. Era el 2005 i el seu futur professional ja estava molt lligat al de 
l’Escola Joviat.

«El primer trimestre a Blanquerna va ser duríssim». Va tenir sort de les se-
ves germanes, la Rosa i la Montse, que havien estudiat a la mateixa escola 
universitària on ell començava i el van ajudar a no defallir. Superada la 
primera crisi, va començar a gaudir de ser fora de casa, del plaer de fer-se 
gran. I allà, alhora que es formava com a mestre madurava com a persona. 
Amb els estudis acabats, s’estrena com a professor d’Educació Física, 
Matemàtiques i Ciències Experimentals a la Joviat, però abans va fer les 
pràctiques de tercer curs a La Salle Manresa, a la mateixa escola que va 
forjar el caràcter del seu pare. 

Al Jordi li agrada explicar que, com qualsevol persona, duu el bagatge 
emocional i vital de la trajectòria de la seva família. És fill d’un pare exi-
gent, abocat a la feina, però que mai no es perdia els seus partits de futbol. 
Sense voler-ho, el pare va tenir molt a veure en la vocació esportiva del fill. 
Quan el Jordi acabava les classes a Sant Joan, es passava hores practicant 
xuts esperant que el director tanqués els llums de l’escola i marxessin cap 
a casa. És fill d’una mare que «sempre hi era», i sempre és molt, ho és tot. 
És el germà petit d’una colla en la qual –com passa a totes les cases– tot-
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de l’Olivera i Cavaller d’Honor de la Confraria Gastronòmica de l’Aigua, 
i diu que procura participar en cursos i seminaris per continuar respirant 
aire fresc. El 2010 va fer un màster en Pedagogia Sistèmica, a l’Institut 
Gestalt de Barcelona, sobre el nou paradigma educatiu del segle xxi que 
«ha estat un autèntic regal de la vida», tant pel que hi ha après com per-
què ha pogut compartir l’experiència amb la germana gran, la Rosa, amb 
qui va coincidir en el màster.

Tres germans amb vocació de mestre

Els tres germans Vilaseca que van formar-se com a mestres –la Rosa, la 
Montse i el Jordi– han seguit trajectòries diferents dins l’àmbit de l’edu-
cació. Els dos petits sempre han treballat a l’escola familiar i la germana 
gran s’ha incorporat al projecte l’any 2011 després d’haver desenvolupat 
tota la carrera professional a l’escola pública. El primogènit, l’Ep, ha es-
tat l’únic fill que no ha optat pel món de l’ensenyament. Va estar vincu-
lat a l’empresa familiar una temporada fent tasques, primer, de gestió de 
l’equip de manteniment i, després, del 1997 al 2003, com a cap de Recur-
sos Humans, fins que va adonar-se que la seva vocació no era la d’estar 
a l’empresa familiar. L’Ep és casat amb Margarita Meléndez, diplomada 
en Turisme, que també va treballar al centre en tasques administratives i, 
des del 1997 fins al 2000, com a responsable del Departament de Formació 
Ocupacional i Continuada. 

La Rosa va debutar com a mestra a l’Escola Joviat i en guarda un record 
agredolç. La irritava profundament que «tothom em veiés com la filla del 
director». Va provar de portar el conflicte al seu terreny: per què no apro-
fito que sopo cada dia amb ell per dir-li allò que no m’agrada?, i així «em 
vaig convertir en la sindicalista de casa. Deia al meu pare el que no tro-
bava just des del meu punt de vista... Suposo que per a ell no devia ser 
fàcil, però la veritat és que m’escoltava. Crec que n’he heretat la rebel·lia 

desplegar l’ESO i es va llançar de cap en la reorganització dels estudis 
formant equip amb Montse Camins, Josep Santacreu, Roser Juncadella, 
Jordi Teixidó i Jaume Sensat, entre d’altres, per afrontar el nou repte. «Va 
ser una etapa professional molt maca i molt intensa» que va aturar durant 
uns quants mesos per viure amb la seva parella a Anglaterra, on ella feia 
els estudis universitaris. 

Aleshores el Jordi treballava, jugava a la segona categoria nacional de 
futbol sala i festejava amb Sandra Buxadé, que havia conegut a l’escola 
el 1992 i amb qui es va casar cinc anys després. Ella havia decidit anar a 
estudiar a Londres els Estudis Aplicats a la Llengua en Anglès i Alemany, 
i el Jordi, convençut que no és gaire recomanable festejar massa temps 
a distància, va anar-hi al darrere. Sense oblidar mai l’escola, va aprofitar 
el temps a l’estranger per aprendre anglès i per organitzar estades amb 
alumnes durant els mesos d’estiu. De nou a casa, ara ja sí, comença a 
assumir tasques de direcció. 

La implicació del Jordi ha estat tant a dins com a fora de l’escola. Actual-
ment, és membre de l’Associació de Donants de Sang de la Catalunya 
Central i del 2005 al 2010 va formar part del Nucli Impulsor de Manre-
sa (NIM), un col·lectiu de ciutadans implicats en la posada en marxa del 
Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) per fer una Manresa més educadora. 
En l’àmbit esportiu –explica– va participar en una de les experiències 
més emocionants de la seva vida. Formava part de la junta directiva del 
Bàsquet Manresa SAE quan l’equip va viure un moment gloriós de la seva 
història i es va proclamar campió de la Copa del Rei (temporada 1995-
1996) i campió de la Lliga ACB (la temporada següent). La seva vinculació 
amb el club va durar quinze anys i va fer pinya amb Benjamí Garcia, Josep 
Santasusana, Diego Sánchez i Valentí Junyent, el seu cunyat –i alcalde de 
Manresa des de juny de 2011–, entre d’altres, seguint l’empremta de col-
laboració amb el bàsquet local iniciada pel seu pare. Amb els anys també 
ha anat acumulant alguns reconeixements, com ser Confrare de Mèrit de 
la Confraria dels Vins del Bages, Confrare de Confraria de la Mare de Déu 
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El fundador fent pinya 
amb els seus tres fills  
que treballen a l’escola. 
D’esquerra a dreta,  
el Jordi, la Montse  
i la Rosa.
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fora de la Joviat, a l’escola li deu «el més important que m’ha passat a la 
vida», haver conegut Valentí Junyent, actual alcalde i el seu marit des del 
1986, amb qui, entre altres coses, ha compartit la passió pel bàsquet. I ara, 
després d’haver fet un màster de Pedagogia Sistèmica amb el seu germà 
Jordi, i amb el seu bagatge professional, ha decidit tornar a casa: «és un 
somni participar en un projecte d’escola inclusiva i sistèmica fent costat 
als meus germans i als mestres que volen fer-lo possible».

Mentre la germana gran optava per anar a l’escola pública, la petita es 
quedava a casa. La Montse és dos anys més gran que el Jordi i, quan 
eren marrecs, formaven un feliç tàndem familiar. Sempre jugaven junts 
per l’era dels avis paterns, al Borràs, i la sintonia que es va tramar entre 
ells mai no s’ha perdut; perdura fins al dia d’avui, que treballen al mateix 
equip, ell com a director i ella com a mestra. D’aparença tímida i intro-
vertida, desprèn calma, serenor, bondat i compromís. Relata la seva vida 
com una continuïtat de fets naturals. La decisió d’estudiar Magisteri i de 
treballar a la Joviat no li va generar gaires debats interns ni maldecaps. De 
seguida va veure clar que li agradava l’educació i no va dubtar a dedicar-
s’hi. Ara fa vuit anys va acabar els estudis de Psicopedagogia, que li han 
permès continuar sumant a l’escola des d’un altre àmbit: el Departament 
d’Orientació.

Amb silenci i discreció ha volgut ser companya dels companys sense 
pensar qui era ni què representava. Quan era alumna no va ser una alum-
na qualsevol, «perquè estudiar a l’escola del teu pare és un condicionant». 
Però «aquesta és la meva circumstància i tothom té les seves». Explica 
que té un record ben viu de l’època d’estudiant, del silenci absolut a les 
classes, de la forta disciplina i, també, de l’avorriment a l’hora d’aprendre 
algunes matèries. 

El Jordi i la Montse han seguit la progressió personal dins la Joviat, ca-
dascun al seu lloc. D’un quant temps ençà, «sense planificar-ho, ens hem 
retrobat. Comparteixo el seu lideratge, la seva manera d’enfocar l’escola, 

i, també, la valentia». Aquestes paraules sonen a interrogació, però no, són 
una afirmació. «En el fons ens assemblem molt». 

La Rosa era una nena gran, exageradament aplicada, responsable, autoexi-
gent i perfeccionista; una alumna modèlica des de ben petita que no volia 
anar a l’escola del seu pare. «M’agradava molt estudiar però hi vaig patir 
més del compte. Jo volia ser com tothom... i això era impossible sent qui 
era». L’empenta Vilaseca Brugueras la va dur a plantejar als seus pares una 
proposta abocada al fracàs: anar a l’institut. La negativa era previsible, tan 
previsible com el seu coratge de proposar-ho. Els anys anaven passant i 
frisava per forjar-se el seu propi camí, lluny de l’ombra de la família, sense 
rebre cap tracte de favor, sentint-se valorada per mèrits propis. 

Malgrat que volia volar sola –i així ha estat– la lleialtat familiar l’ha mar-
cat. Es va formar com a mestra tot i no ser la seva primera tria. El que 
volia era estudiar Exactes. Va començar primer curs però el resultat no li 
compensava l’esforç. Se’n va desdir. Va ser aleshores que va fer Magisteri 
i va despuntar amb un brillant currículum acadèmic que li va donar el que 
buscava: llibertat. Va treure una de les millors notes de la promoció i al 
cap d’un curs d’haver acabat va accedir, sense passar oposicions, a una 
plaça a l’ensenyament públic. Al seu pare no li agradava, però la decisió 
ja estava presa.

Durant vint-i-sis anys, la Rosa fa de mestra a l’escola pública. Des del 
1997 fins al 2011 ha treballat a l’Escola Bages, de Manresa, però abans 
d’obtenir plaça fixa va voltar per Olesa de Montserrat, Monistrol, Vic, Avi-
nyó, Manresa, Sallent i Sant Fruitós, i va haver de passar, ara sí, unes opo-
sicions per obtenir una nova especialitat: mestra d’Anglès. El curs 2007-
2008 va tornar a l’Escola Joviat per fer un assessorament en Educació 
Emocional, i les emocions se li van disparar a ella. «Va ser una experiència 
personal molt especial entrar a l’aula i retrobar antics professors, compa-
nyes de classe, persones amb qui vaig treballar en el meu primer any de 
docència...». Tot i que la Rosa ha crescut com a persona i professional 
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de donar veu a tothom, d’escoltar. Estem en sintonia. El meu pare va edifi-
car una escola i el Jordi la continua bastint amb els valors del principi». En 
aquesta obra, l’escola inclusiva és un dels pilars fonamentals i la Montse 
hi creu i hi treballa. Coordina l’Equip d’Atenció a la Diversitat, que vetlla 
per detectar les necessitats d’aprenentatge dels alumnes. Crear-lo «ha es-
tat un gran repte i una necessitat que ha vist l’escola per ajudar i orientar 
tots aquells estudiants que necessiten una atenció concreta».

La Montse –casada amb Jaume Castro– parla de la inclusivitat com un 
camí perquè tots els alumnes participin en els seus aprenentatges dins 
l’aula, sense sentir-se diferents dels altres. Qualsevol alumne ha de sentir 
que té cabuda a l’escola i, per extensió, també a la societat. És una ferma 
defensora d’aquest camí i el practica dins l’escola i al carrer com a mem-
bre de la Comunitat de Sant’Egidio.

Al cap de poc temps d’acabar els estudis de Magisteri va fer un viatge a 
Roma, on va conèixer la Comunitat de Sant’Egidio. Era el Nadal del 1988 i 
allà va descobrir el món de la marginació. Va tornar a Manresa disposada 
a descobrir «l’altra ciutat» i va plantar la primera llavor d’una escola po-
pular. Es tractava d’ensenyar a llegir i escriure a infants no escolaritzats. 
Amb un grup d’amics van anar a trobar els nens que jugaven al carrer. 
«Molts d’ells eren gitanos i els vam invitar per trobar-nos junts perquè 
aprenguessin a llegir i a escriure. El seu sí va ser immediat. Hi havia una 
necessitat de companyia, d’afecte, d’amistat, que és el que realment vo-
lien i necessitaven». Des d’aleshores, una part de la seva vida l’ha dedicat, 
a la Comunitat de Sant’Egidio de Manresa i Barcelona, a atendre infants, 
i també ancians que viuen sols i en residències. «La Comunitat –diu– vol 
ser una família per als pobres, perquè amb l’afecte i l’amistat es recons-
trueixen els lligams familiars perduts».
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Evolució de la marca  
Joviat al llarg de la història. 
La brúixola sempre hi ha 
estat present.

el mètode per assegurar la pervivència de la institució educativa que el 
seu pare va fundar. «Som un equip de 236 persones i estem treballant 
junts per un projecte excel·lent i amb una estructura molt plana, i el 
meu somni és que això continuï», explica. Aquests temors són recents. 
Van aparèixer en ser conscient que el pes de l’escola requeia ara sobre 
les seves espatlles i «perquè l’esperit fundacional és més fàcil traspas-
sar-lo de la primera a la segona generació que no pas de la segona a la 
tercera». Però aquest serà un altre capítol. 

«Els meus fills diuen que volen treballar a l’escola, amb el papa! Si els 
apassiona l’educació, em sembla molt bé i els motivaré perquè treballin 
un quant temps fora perquè coneguin altres realitats, altres maneres de 
fer. Però si no els apassiona, el que han de fer és ser feliços i triar el camí 
que ells vulguin». Ell ja ho ha fet. 

La pervivència de l’esperit fundacional

Des de la cadira del director, el Jordi veu com la història es repeteix i com 
els seus dos fills van a l’escola que ell dirigeix. Sap que haurà d’estar 
alerta perquè sàpiguen afrontar algunes de les experiències que ell tam-
bé va viure. La fórmula magistral és una barreja d’habilitat i paciència a 
parts iguals, apunta en Jordi. De fet, això no el neguiteja en excés. Confia 
plenament que l’equip docent conduirà els conflictes que puguin sorgir 
com ja es fa actualment amb la vuitantena de fills i filles de professors que 
estudien a l’escola.

Avui, als 44 anys, el somni del Jordi ja no és el futbol. El seu desig és 
que l’escola camini cap a l’excel·lència i faci molts anys més. Vol trobar 
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Pare i fill, fundador i director, continuen compartint 
il·lusions i projectes sobre el futur del centre educatiu.
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–Fundador: Hi havia gent que em deia: «no ho facis, Josep, t’equivoques, 
no donis l’escola en vida...». No va ser gens fàcil per a mi però calia fer-ho. 
N’estava convençut. Jo pensava: «si em falla el meu fill, si no puc confiar-
hi, en qui puc confiar? Ja puc plegar!». Ara l’únic que m’amoïna és que ell 
pugui faltar un dia. (El Jordi somriu i en el seu silenci sembla que digui: 
«com és el meu pare! Sempre pensant més enllà»).

Des que el Jordi era petit jo tenia clar que un dia portaria l’escola. Per això 
volia que es preparés, que es llicenciés perquè quan arribés el moment 
pogués estar al capdavant d’un claustre de professors. Com a fundador jo 
tenia l’autoritat per fer-ho, però calia que ell estigués més preparat. Vaig 
començar a estudiar Història a la universitat però ho vaig deixar perquè 
ja tenia fills i l’escola en funcionament. Em vaig formar fora de l’escola i li 
dic que sempre que pugui surti del despatx. 

–Director: Quan estudiava Magisteri no em sentia ni prou preparat ni prou 
madur com per pensar en aquesta responsabilitat i afrontar-la! La veia 
gran, la veia lluny. Em vaig començar a sentir preparat més endavant, 
quan veus que pots aportar valor a l’escola. 

Entre	pare	i	fill

Són pare i fill i s’assemblen tant com es diferencien. Per això van tenir clar 
que no podien liderar junts l’Escola Joviat. Podien compartir el projecte, 
col·laborar, sumar, però qui havia de tenir l’última paraula havia de ser o 
l’un o l’altre. Avui continuen treballant plegats a l’escola. Cadascun al seu 
lloc i tots dos alhora sempre que fa falta. 

El 1996 va ser l’any del relleu generacional. Es va fer públic el dia 13 d’abril 
«en un dinar a l’escola amb el president Pujol i el conseller d’Educació, 
Joan Maria Pujals. El meu pare es va aixecar i va anunciar que jo era el 
nou director», recorda el Jordi. «Sempre hem tingut una admiració espe-
cial envers Jordi Pujol. El meu pare li va demanar audiència per explicar-li 
el relleu al capdavant de l’escola. La reunió havia de durar quinze minuts 
i al final vam estar una hora i quart dins el seu despatx, tots tres sols. El 
president va ser com el padrí del relleu. Va demanar al meu pare: “ja us ho 
heu rumiat bé?”». Estava tot dat i beneït. De fet, com diu el director, «el 
relleu s’ha fet al llarg de tota la meva vida».

Asseguts davant per davant, al despatx del director pare i fill parlen del 
traspàs generacional, de la seva relació, l’un de l’altre.
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Parlen de manera diferent, però en el fons diuen el mateix. «Estimar és la 
base del que fas»; ho diu el pare i hi assenteix el fill. «L’esperit de millora 
contínua ens ha unit en aquest relleu»; ho diu el fill i hi assenteix el pare. 
Conclouen tots dos que «avui treballem com el primer dia per fer una escola 
diferenciada de les altres» i per fer realitat un nou projecte que els engresca 
igual, com és l’Univers Joviat, que és un nou centre dins l’escola mateixa 
orientat a l’aprenentatge de la vida des de la nova mirada sistèmica.

La difícil decisió de passar el relleu

No és cap exageració afirmar que la decisió més racional que ha pres mai 
a la vida Josep Vilaseca va ser llegar l’escola. Ho va fer convençut, en ple-
nes facultats psíquiques i mentals, acceptant que amb el gest de donar el 
centre assumia que s’acabava una etapa i en començava una altra. El Jordi 
reunia els mèrits objectius per succeir-lo. Era fill seu i estava preparat i for-
mat per continuar una empresa familiar dedicada a l’educació. El fundador 
hauria signat a qualsevol lloc per no haver de fer-ho. Però va firmar per tot 
el contrari. En un plec de papers va traspassar el seu patrimoni emocional.

El gerent de Joviat, Josep Codina; la secretària general de l’escola, Àngels 
Bonet, i l’advocat de la família, Benjamí Garcia, foren testimonis d’aquest 
procés. «Va haver-hi algun moment de voler i doldre a la vegada, però amb 
una gran generositat al final per part del fundador i un gran exercici de res-
ponsabilitat», explica l’advocat. «El traspàs es va fer a poc a poc. Va haver-hi 
temps per a tot: per assumir que la decisió era ineludible, per plantejar dub-
tes de com s’havia de fer, per buscar el consens dels altres fills, per prendre 
la decisió final», afegeix Garcia; «amb la distància dels anys, el fundador ha 
tingut temps per plantejar-se una pregunta més metafísica: “em dec haver 
equivocat?”. Però mai no s’ho demanava dubtant del seu fill, sinó d’algun 
aspecte concret del procés. Coneixent el fundador, saps que al final el que 
volia era ratificar que no se li havia escapat res, ni a ell ni a tu».

D’una escola gran, a una gran escola

–Fundador: Sento que el Jordi ha omplert de contingut la meva obra. Jo 
sóc el què i el Jordi és el com. 

–Director: El meu pare va fer una escola gran i a mi em toca fer una gran 
escola. El traspàs em sembla que va començar a l’adolescència. Recordo 
arribar a casa de matinada, molts dissabtes, i trobar el meu pare despert, 
rumiant sempre coses de l’escola, i que em deia: «seu, que parlarem una 
estona». I parlàvem hores i hores de l’escola i de vegades es feien les 8 del 
matí. Esmorzava i me n’anava a dormir. 

El meu pare és el que veus. Per això té defensors, detractors i no deixa 
ningú indiferent. Admiro la capacitat que té de veure els somnis traduïts 
en projectes. És un visionari i això no s’ensenya; és el do que tenen les 
persones que han creat projectes grans. Va ser capaç de començar una 
escola d’hoteleria, que ha acabat sent un centre de referència. També sap 
comunicar i, més que convèncer, seduir.

Ara, per a mi, és important tenir el pare a prop i amb salut. Em dóna 
seguretat que estigui present per tot el que representa per a la història 
de l’escola. Només un cor agraït aprèn, i des del reconeixement del que 
s’ha fet es poden construir els canvis i evolucionar. Un dia em va advertir 
que per molta gent de confiança que tingués al voltant hi havia un mo-
ment en la presa de decisions que et senties molt sol. I això és així. L’èxit 
dels projectes també rau en les dinàmiques ocultes, en el fet que totes 
les persones de l’equip Joviat mirin en la mateixa direcció i sàpiguen si 
junts estem preparats per construir un projecte excel·lent. Ha d’haver-hi 
sintonia vital.

–Fundador: Tu ho dius més bé que jo. En un claustre fa anys els vaig dir: 
«si no estimeu els alumnes no podeu ser bons mestres!».
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El fundador va anunciar 
que el nou director de 
l’escola seria el seu fill 
Jordi el 13 d’abril de 1996, 

durant un sopar amb  
el president Jordi Pujol  
i el conseller d’Educació 
Joan Maria Pujals.
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Carretera de Vic, 13

L’Escola Joviat va obrir portes a la 
primera planta de la carretera de Vic, 
13, de Manresa, el 8 de març de 1960 
amb només vuit alumnes. El setem-
bre del mateix any ja hi havia cent 
vint-i-sis matriculats i s’oferien clas-
ses de repàs, delineació, comptabili-
tat, peritatge mercantil, idiomes, 
magisteri, batxillerat per lliure, etc.  
A la planta baixa es va instal·lar un 
servei de llar d’infants.

Era Firmat, 10 

Joviat estrena l’any 1964 nou edifici 
al carrer de l’Era Firmat, 10, de Man-
resa. Lloga tres plantes per traslla-
dar-hi el servei de guarderia de la 
carretera de Vic, 13, i fer-hi les pri-
meres aules de primària. Al terrat  
de l’edifici es construeix el pati  
i una cuina. A la fotografia inferior, 
una aula de parvulari amb un piano 
al fons.

La Pobla de Lillet

L’any 1965, Josep Vilaseca també 
feia classes convingudes, algunes 
hores a la setmana, en una acadè-
mia en un pis a la Pobla de Lillet,  
al Berguedà. Així mateix, l’any 1962 
es va fer càrrec de l’antic col·legi de  
La Culla i l’any 1967 va donar suport 
pedagògic a la reobertura d’una 
escola a Castellgalí.

Sant Joan de Vilatorrada 

L’any 1966, Joviat posa en marxa 
una escola de primària al carrer 
Joncadella, 5, de Sant Joan de Vila-
torrada (la imatge esquerra corres-
pon a la façana de l’edifici). El centre 
s’amplia amb un nou local al carrer 
del Riu Cardener, 4 –on s’hi ubica la 
llar d’infants i el parvulari, a la planta 
baixa, i el servei de menjador, a la 
planta de sobre– i amb un tercer 
local, al carrer de Sant Joan, 11, per 
ubicar-hi els estudis de Batxillerat. 
La fotografia inferior correspon  
a una aula de parvulari. 

Carretera de Vic, 27 

El 1979 Joviat lloga un local a la 
carretera de Vic, 27, a la seu de l’an-
tiga residència sacerdotal, per fer-hi 
classes de Batxillerat. 

ESPAIS JOVIAT

ANY OBERTURA
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La Parada 

L’any 1980 l’escola obre nou centre 
educatiu al barri de la Parada, de 
Manresa. Són dos edificis separats 
que acullen classes de parvulari  
i de llar d’infants. 

Joviat 1 

Joviat compra l’any 1984 l’antiga 
fàbrica Roca de Manresa, al carrer 
Folch i Torres, per concentrar tots  
els estudis en un únic equipament. 
El gener de 1985 s’hi traslladen les 
classes de FP, BUP i COU. A les foto-
grafies en blanc i negre, imatge de  
la fàbrica quan es va comprar. A la 
de color, l’aspecte actual de l’edifici, 
anomenat Joviat 1. 

Joviat 2 

L’any 1985, el fundador adquireix 
l’Escola Sant Francesc –antiga 
Badia-Solé–, actual Joviat 2.  
El curs 1986-1987, Joviat passa 
de ser un centre disgregat en 
diferents edificis entre Manresa  
i Sant Joan de Vilatorrada a ser 
una escola gran, amb més oferta 
formativa i dos equipaments 
educatius: Joviat 1 i Joviat 2. 

Joviat dels Pirineus 

L’any 1996, s’obre Joviat dels Piri-
neus, a l’antiga caserna de Castell-
ciutat, a la Seu d’Urgell. L’equipa-
ment va acollir l’Escola Universitària 
de Turisme dels Pirineus (EUTP) i 
l’Escola d’Hoteleria. Des del 2007  
és la seu del Centre de Formació  
de Tècnics Esportius (CFTE), que 
prepara tècnics especialitzats en 
esports de muntanya. 

Puigterrà de Baix, 5-9 

L’any 1981, arran del creixement  
de l’alumnat, també ocupa un local 
al carrer de Puigterrà de Baix, 5-9, 
per fer-hi classes de Formació  
Professional.
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