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L’aula de delineació era a la planta baixa de la carretera  
de Vic, 13. Fou dels primers estudis que va oferir l’escola.
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números estudiava Comerç per trobar una feina de secretària o entrar a 
despatxar als magatzems Jorba. L’alternativa era dur telers en una de les 
fàbriques que esquitxaven la fisonomia manresana. La perspectiva dels 
nois era aprendre un ofici i amb una mica de sort treballar a l’empresa de 
pneumàtics Pirelli. Les acadèmies, que sovint es muntaven en pisos parti-
culars, van tenir un paper educatiu destacable en aquell moment. Prepara-
ven els joves –encara minoria– que volien fer l’ingrés al Batxillerat i oferien 
alternatives de formació ben variades: comptabilitat, idiomes, repàs, etc. 

En aquest marc de joc va néixer la Joviat, una acadèmia que va brindar 
a molts joves dels moguts anys seixanta l’oportunitat de prendre les reg-
nes de la seva vida, de decidir el futur que volien. L’objectiu del fundador 
era que la seva escola no fos una escola més. Volia que es diferenciés 
de la resta per la manera com l’alumne aprenia a ser persona i –per des-
comptat– coneixements. «L’escola també ha de formar en valors els seus 
alumnes, perquè si ets responsable i bona persona, de segur que aprens.  
I perquè el més important a la vida no és tenir molts títols, sinó saber 
sortir-se’n i tirar sempre endavant! Des dels inicis, vaig saber envoltar-me 
d’un bon equip i la confiança fou mútua», explica Josep Vilaseca. 

Aquesta frase del fundador podria ser perfectament atribuïble a qualsevol 
mestre, operari de manteniment, administratiu, alumne, exalumne o fami-
liar que hagi estat vinculat, ara o en el passat, amb l’escola. El missatge ha 

Una manera particular de fer escola

L’Escola Joviat va néixer a l’inici d’una dècada mítica: la dels seixanta. 
Acabava la grisor de la postguerra i, encara sota el pes del franquisme, 
s’encetava una etapa de transformacions socials i econòmiques arreu de 
l’estat i, també, a Manresa. Durant els seixanta, es va reconstruir el Pont 
Vell, es va urbanitzar la plaça d’Espanya, es va pavimentar la plaça de 
Sant Domènec, es van edificar barris perifèrics com el del Pare Ignasi Puig 
(el Xup), es va inaugurar a la plaça Cots el primer monument a la sardana 
aixecat a Catalunya durant la dictadura i, cap a finals de la dècada, es van 
fer les carreteres de Cardona i de Vic. Els canvis s’albiraven al carrer, a les 
cases i a l’educació. 

L’any 1960 Manresa tenia 52.133 habitants, una llarga tradició d’escoles 
religioses, una gran diversitat d’acadèmies petites i poques escoles públi-
ques. La Rial, els Infants, les Dominiques, La Salle, la Ferrer, la Immaculada, 
Sant Jordi, la Badia-Solé, la Tatjé, la Balmes, Casa Caritat, Calmet, Santa 
Teresa, Mare de Déu del Pilar, Menéndez, Minerva, Catalunya, Sant Antoni, 
Montserrat, Central, Renaixença, Sant Ignasi, l’institut Lluís de Peguera, 
són alguns dels centres educatius que van formar els joves de l’època. 

Aleshores, l’ensenyament primari era obligatori fins als deu anys. L’ob-
jectiu de la majoria de famílies era que els fills s’incorporessin de seguida 
al mercat laboral. La universitat era lluny i la distinció de sexes pesava 
molt en l’elecció del futur professional. Si la noia era espavilada i sabia de 
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calat com pluja fina amb una intensitat inqüestionable. Només així s’ex-
plica que alumnes de diferents èpoques valorin positivament l’aprenen-
tatge vital que es van endur del seu pas per l’escola. Tres mostres. Joan 
Sitges tenia quinze anys quan treballava d’aprenent en una joieria. Havia 
deixat els estudis i el seu germà el va convèncer perquè els reprengués. 
Es va matricular a Joviat, «i em va canviar el futur. No sé si per bé o no, es 
va perdre un joier i vaig esdevenir un pediatre. Jo estic satisfet de la meva 
decisió». Carme Bonet, també exalumna, expressa que «Joviat em donà 
les eines per fer front a la vida, per saber créixer davant les dificultats i, 
sobretot, m’ensenyà a estimar a qui conforma el meu entorn en cadascun 
dels moments del meu camí personal i professional». Un altre testimoni és 
Josep Maria Vilà Vila, que fou alumne als anys setanta. Confessa que «mai 
no he estat un bon estudiant, però a la Joviat vaig aprendre un munt de 
coses més enllà de les assignatures o dels llibres de text. Sobretot ordre i 
disciplina, que m’ha estat molt útil al llarg de la vida; professors com José 
Maeso, Miquel Ribera o Àngels Bonet em van ensenyar molt; les pautes 
que em van donar em van servir més tard per tirar endavant l’empresa 
familiar». 

La missió de Joviat,  
un compromís amb els valors

L’estimació és el valor primordial per fer escola. És un paraigua universal. 
No hi ha cap persona, professi la fe que professi, que no subscrigui aquest 
valor, perquè «pensis com pensis, els valors humans són els mateixos a 
totes les religions. Estimar de veritat, sense voler rebre res a canvi, és 
el fonament de tots els valors. A partir d’aquí, n’apareixen d’altres com 
l’ajuda, la tolerància i el respecte», explica el fundador. Tota aquesta filo-
sofia es tradueix en multitud de gestos quotidians, a construir una relació 
estreta de confiança entre estudiant i professor, i entre tot el personal del 
centre educatiu. 

L’essència d’aquest esperit queda recollida en la missió de l’escola, una 
declaració d’intencions en la qual la Joviat es compromet a educar perquè 
valors universals com la pau, la generositat, la tolerància i l’honestedat; 
valors socials com la democràcia, el respecte i el diàleg; valors individuals 
com la llibertat, la sinceritat, el sentit crític i l’esforç personal; i valors tra-
dicionals com la responsabilitat, la família i la civilitat, esdevinguin motors 
de transformació i avenç de la nostra societat. Per aconseguir-ho, l’escola 
–recull la missió– educa en un clima de confiança i de respecte, construint 
una relació emocional positiva entre totes les persones que hi treballen i 
l’alumne, per tal d’aconseguir una escola inclusiva i oberta a tothom. 

«Estimar és el valor més important i l’èxit de la relació entre un professor i 
un alumne. Si estimes de veritat la resta ve sol», sentencia Josep Vilaseca. 
L’escola s’ha compromès amb aquesta màxima des del primer dia fins a 
l’últim, des de la primera promoció d’alumnes fins a la darrera. El lema de 
l’aniversari, «50 anys fent escola», resumeix aquest compromís revalidat 
cada dia de fer escola d’una manera particular. 

El fundador ha destinat moltes energies a transmetre els valors fonamen-
tals de l’escola als mestres i treballadors que s’han incorporat a l’equip i 
està convençut que l’aportació de totes i cadascuna de les persones que 
en un moment o altre han format part de Joviat «és el que ha fet que si-
guem com som i el que ens ha permès arribar fins aquí. Per a mi, l’escola és 
com una família sense lligams de sang. Tot el personal és fonamental i hem 
d’agrair la seva dedicació tant al mestre com als equips d’administració, 
recepció, neteja, manteniment... Tots fan una feina important». En paraules 
del director, Jordi Vilaseca, fer escola avui vol dir «mantenir un projecte a 
l’altura de les expectatives de les diferents famílies que confien en aquest 
centre, reforçar la relació entre l’alumne i el professor, ajudar les persones a 
donar sentit a la seva vida, a generar oportunitats, des dels més petits que 
van a la llar d’infants fins als més grans passant pels que es formen des-
prés d’haver-se quedat a l’atur. Fer escola vol dir ajudar-los a créixer com 
a persones i també professionalment; és tenir un propòsit i anar-hi junts». 
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El professor Joaquim Sanz, 
al fons, en una classe de 
la primera planta de la seu 
de Joviat a la carretera de 
Vic, 13.
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El record dels primers alumnes  
de la carretera de Vic, 13

Els primers a estrenar l’estil Joviat foren un grup heterogeni format, en-
tre d’altres, per Lluís Comallonga, Dolors Orduña, Montse Basiana, Maria 
Àngels Augé, Magda Vázquez, Domènec Serrat, Josep Pladellorens, An-
toni Moncunill, Núria Soleda, Laura Sancristóbal, Assumpció Piquer, Eze-
quiel Martínez, Mariona Saló, Pietat Torres, Miquel Ribera, Emília Maeso, 
Rosario Muñoz, Alfons Peidró i els germans Jou, Borràs, Sitges, Casas, 
Renalias, Sag, Llorens, Arrufat, Camprodón, Morros, Macià, Bayer, Tor-
ras, Dalmau, Alquézar, Serradell, Bonet, Bas, Vilaseca, Rodríguez, Guitart, 
Bonvehí... Tots guarden un record molt especial de l’època. Les anècdo-
tes de tota mena, les que feien excepcional el dia a dia, són les que han 
sobreviscut tots aquests anys i han ocupat un lloc privilegiat en el calaix 
de la memòria. 

En Borràs rememora com a la Joviat va aconseguir entendre, per fi, algu-
nes assignatures. «Que el senyor Puig aconseguís que jo fos capaç de 
formular en Química, i que Maeso aconseguís fer-me moure amb agilitat 
a través d’integrals i derivades tenia molt i molt de mèrit! Em vénen a la 
memòria els noms d’altres professors: Sanz, Jardí, Borràs... Un altre que 
per a nosaltres destacava era Suárez, de Ponferrada, excel·lent professor 
de Matemàtiques. Era jove però sempre duia un arcaic rellotge de butxa-
ca que ell denominava “el terror de los horarios” i al qual atribuïa la culpa 
de tots els seus retards. Vestia amb elegància i acostumava a demanar-
nos noves adreces de sastres de la ciutat. De vegades, en escoltar algun 
dels noms que li donàvem, deia: “a aquest no, que ja hi he anat”. Tenia 
la factura encara pendent de pagament!». Pladellorens explica que, l’any 
1961, el Barça va jugar una final de la Copa d’Europa. El partit se celebra-
va en hores de classe i Josep Vilaseca va muntar una televisió per poder 
veure’l en directe. «Malauradament, el Barça va perdre!». Diu que es va 
endur de l’escola i del fundador «l’entusiasme pel treball, la dedicació, 
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l’empenta, l’energia i l’esperit de lluita necessaris per tirar endavant qual-
sevol projecte».

Fèlix Rodríguez Sagués, Rodri, va estudiar Batxillerat Elemental i Superior 
a Joviat del 1961 al 1968. Té gravada a la memòria la distribució del local 
de carretera de Vic, 13 –«set classes, sala de mecanografia, despatx de 
direcció, sanitaris i quarto de les serradures i clofolles d’ametlla que escal-
faven els radiadors»–, i un munt d’anècdotes, alguna també d’esportiva. 
Com el dia que José Maeso va enxampar-lo escoltant un partit del Madrid 
amb una ràdio mig amagada i li va dir: «Rodríguez, tregui la ràdio, que 
l’escoltarem tots»; o quan el fundador va trobar-lo amb altres companys 
fumant i «ens va posar en una aula i ens va donar tabac. I ens va dir: “si 
voleu un puro, fumeu, també”. Vam descobrir què era fumar. Va ser un bon 
exercici de pedagogia».

Montserrat Jou era l’única noia de l’aula de delineants. A la Joviat «vaig 
tocar de peus a terra, per a mi fou una escola per a la vida. Aleshores 
tenia quinze anys, i va ser sortir de la foscor i obrir els ulls, perquè hi 
havia nens i nenes, hi havia llibertat per opinar, i es tractaven temes que 
en altres llocs es consideraven tabú». Recorda especialment les classes 
que feia Josep Vilaseca. «Eren molt divertides. Es deien classes d’ètica i 
parlàvem de la vida. Em van fer reflexionar i pensar en coses en les quals 
mai no havia pensat abans. Sempre deia que no deixéssim d’estudiar, 
tant li feia a què ens dediquéssim. El senyor Vilaseca és algú especial, 
molt obert i que ho dóna tot; podies entrar al seu despatx i explicar-li 
qualsevol problema. El tracte era com el d’un pare». 

Per la seva banda, Carmen Puerto, una altra exalumna, destaca que als 
seixanta va ser molt important la posada en marxa del Batxillerat noc-
turn. «Potser no es coneix prou el que va representar l’escola per a unes 
generacions de joves que despertàvem de la infància amb inquietuds, 
dubtes i esperances però sense gaire decisió. Allà se’ns van obrir moltes 
finestres intel·lectuals, psicològiques i espirituals».



Celebració del primer 
Nadal a Joviat. A dalt  
a l’esquerra, un grup 
d’alumnes durant l’acte.  
A dalt a la dreta, l’equip  
de professors. D’esquerra  
a dreta, Josep Vilaseca, 
Joan Franch, Lluís Puig, 
Sebastià Cos, Esteve Badia, 
Joaquim Sanz i Jaume 
Badia.
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Un altre testimoni és el d’Àngels Bonet. Té l’honor de ser la persona de 
més antiguitat de la Joviat, primer com a alumna i després com a treba-
lladora. Un dia de l’estiu de 1960 era a casa amb els seus pares quan van 
rebre la visita de dos professors que els informaven que s’acabava d’obrir 
una nova acadèmia a Manresa. La mare de l’Àngels els va escoltar amb 
atenció i va decidir fer una visita al centre. «Recordo que vam entrar al 
despatx del senyor Vilaseca i que li vam explicar que estava fent l’últim 
curs de Comerç i que tenia el primer de Batxillerat acabat. De seguida va 
dir: “tu has d’acabar Batxillerat!”».

Al setembre, l’Àngels va començar les classes amb la seva germana Te-
resa i, per primer cop, va anar a una aula mixta, amb nois i noies. «Vam 
sortir del despatx amb les coses clares. Crec que el que jo volia era es-



Des de bon començament 
l’escola va apostar per la 
pràctica esportiva. A la 
fotografia, un equip mixt  
de professors i alumnes.
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honoraris, el va deixar ben parat perquè li va dir: «la meitat del meu sou 
per a mi i l’altra meitat per a vostè, que té una família». A Joviat, Maeso 
va conèixer la seva futura esposa, Mercè Oromí, mestra i assistent social 
encarregada de la secció d’orientació a les famílies i anys més tard com a 
professora de postobligatori.

Altres professors dels primers anys de Joviat foren Joan Franch, Pere 
Casamitjana, Indalecio Gayoso, Juan Mayayo, Agustí Arespa, Sebastià 
Cos, Maurici Pla, Pepita Sisteró, Jaume i Esteve Badia, Josep Maria Jardí, 
mossèn Florenci Costa... Més endavant, amb l’obertura de l’escola a l’Era 
Firmat, s’hi incorporaren Montse Basiana, Remei Valero, Dolors Coll, Isa-
bel Bosch, Teresa Martínez, Lurdes Freixes, Conxita Badal... El fundador 
recorda molts noms, com el de Maria Ignàsia Molins Trapé, la segona se-
cretària de l’escola –després d’en Gómez–, «una noia especial, molt bona 
persona i rigorosa en el seu treball, sempre amb l’agenda a la mà. És –diu 
el fundador– qui millor ha portat la meva agenda». Un 27 de novembre, 
festivitat de Sant Josep de Calassanç, patró de les escoles cristianes del 
món, va morir. Una altra persona associada a la història de Joviat va ser 
mossèn Esteve Fernández Garcia, rector de la parròquia de Santa Maria 
d’Olesa de Montserrat. Va ser capellà de l’escola del 1995 al 2005 i tant 
feia xerrades als alumnes com al professorat, tant feia celebracions euca-
rístiques per commemorar les festes com visitava els malalts dels fami-
liars de Joviat que li ho demanaven.

L’alumna dels anys seixanta Carmen Puerto va dir durant l’acte de ce-
lebració dels cinquanta anys de l’escola, al saló de sessions de l’Ajunta-
ment de Manresa l’11 de febrer de 2010, que «el professor mediocre par-
la; el bon professor explica o demostra. Però el gran professor inspira», 
perquè «un mestre és per a l’eternitat, mai no es pot dir quan s’interrom-
prà la seva influència». Aquestes paraules no les va atribuir a cap profes-
sor en particular, però bé podrien referir-se a tots els Josés Maesos que 
han deixat una empremta inesborrable en generacions d’estudiants.

tudiar Batxillerat, però necessitava que algú m’ho digués. Va ser un bon 
consell, que em va permetre fer Magisteri». Des d’aleshores ha fet camí 
amb l’escola, perquè va creure en el projecte. Va començar a ajudar a la 
llar d’infants de l’escola l’any 1961 amb la seva germana Teresa, després 
va fer de mestra, de secretària general de l’escola i ara és secretària de la 
Fundació Joviat. «He rebut molt de l’escola; hi he crescut com a persona 
en el terreny personal i professional. M’alegra haver contribuït a la for-
mació de molts i moltes alumnes al llarg de cinquanta anys. Actualment, 
el millor que em passa és retrobar exalumnes i recordar la nostra història 
compartida a Joviat». 

José Maeso Forn també fou un d’aquests mestres que van formar ge-
neracions d’alumnes a la Joviat, entre ells l’Àngels. Vilaseca, com a di-
rector; Maeso, com a sotsdirector, i Antoni Borràs Sala, com a director 
pedagògic, van formar el primer equip directiu de Joviat. El fundador ha 
retrobat Borràs el 2011, a Palma de Mallorca, amb motiu del seu norantè 
aniversari, i assegura que va tornar a veure «aquell home bo i gran peda-
gog que trucà a la porta de la carretera de Vic, 13, un dia de juliol de 1962, 
portant un gran bagatge com a mestre i llicenciat en Filosofia i Lletres. 
Ha estat un home molt important en la història de la meva vida i ens va 
ajudar a endreçar la nostra manera de ser i fer». I si Borràs era una mà, 
Maeso era l’altra. 

Maeso era un jove estudiant d’Enginyeria nascut a Palència. El seu pare 
treballava de cap d’estació a Sant Guim de Freixenet i feia molt poc que 
havia arribat a Manresa. Va entrar a l’acadèmia, amb americana, corbata 
i gavardina, i va dir al director: «¿tiene trabajo para mí? Sé un poco de 
matemáticas, de latín...». Es va incorporar a l’escola de seguida –el 2 d’oc-
tubre de 1961– i va ser un mestre excepcional, intel·ligent, brillant, irònic, 
divertit; un germà per al fundador, un savi com n’hi ha pocs, estimat i 
respectat fins que va morir, sobtadament, el 6 de desembre del 1996, als 
63 anys. El fundador explica que Maeso, a l’hora de rebre els seus primers 
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Una aula d’Educació Infantil al carrer de l’Era Firmat.  
Joviat va obrir aquestes instal·lacions l’any 1964.

52  



La llar d’infants i el parvulari:  
els primers passos

La llar d’infants és el primer esglaó de l’escola i de la vida. És el punt 
zero. L’arrencada. On tot està per aprendre, per descobrir; on tot és pos-
sible. Potser per això és la nineta dels ulls de la Joviat i un dels primers 
serveis que va oferir a la ciutat de Manresa. «No hi ha responsabilitat ni 
satisfacció més gran que formar persones en una etapa crucial i veure 
com progressen», explica el fundador, Josep Vilaseca. Els mestres més 
veterans de la Joviat han viscut aquesta experiència. Han acompanyat 
infants durant tota la seva formació al centre. Els han vist gatejar, cami-
nar, aprendre a parlar, a escriure, a avançar en la formació obligatòria, a 
continuar estudis d’especialització..., i els han guiat fins a la porta del 
món laboral preparats com a professionals i com a persones. O si més 
no, aquest és el doble compromís que pren l’escola amb cadascun dels 
alumnes. No importa com siguin, què creguin, quina llengua parlin, el 
repte és que siguin capaços de sortir-se’n a la vida.

Dels 0 als 16 anys, acompanyant  
els infants cap a l’adolescència

La infància i l’adolescència transcorren entre carpetes, ordinadors, pis-
sarres, patis, taules, cadires, exàmens, alumnes, mestres, jocs, hores de 
tutoria... Aquest és el món –repetit un curs rere l’altre– que acompanya 
els infants fins als setze anys, quan acaba l’escolarització obligatòria. Són 
uns anys que passen lentament –com si la pressa de les criatures per ser 
grans no comptés– i durant els quals ocorre gairebé tot el que marcarà 
la vida adulta: s’acaba la infantesa, transita l’adolescència i s’entra en la 
primera joventut. Es viuen els primers aprenentatges, les primeres frus-
tracions, els primers amors, els primers èxits, les primeres vergonyes; es 
fan evidents els primers conflictes familiars, es reivindica autonomia i es 
formulen preguntes transcendentals com: «què seré de gran?». Tot això 
passa a casa i entre les quatre parets d’una escola. 

Els estudis de la primera etapa educativa es concentren a l’edifici de 
Joviat 2, a la Muralla de Sant Francesc. S’hi apleguen els estudis d’Edu-
cació Infantil –llar d’infants i parvulari–, d’Educació Primària –sis cursos 
entre Cicle Inicial, Mitjà i Superior– i d’Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) –quatre cursos més. 
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«L’Escola Joviat sempre ha pensat que tots els nens tenen possibilitats», 
opina Montse Camins, mestra, directora de Joviat 2 durant vint anys, 
membre de la direcció i responsable d’Activitats i Serveis. De nou des 
de l’aula, l’experiència li ha permès corroborar que el que diu és cert. 
«M’he trobat antics alumnes, d’aquells que tenien dificultats d’aprenen-
tatge, que no saps ben bé què faran, que han estat capaços de muntar una 
empresa i formar una família. La nostra feina com a mestres és buscar a 
cadascú les seves qualitats més positives. Potser algú farà moltes faltes 
d’ortografia o no serà bo en Matemàtiques, però tindrà empatia o una ca-
pacitat de fer riure els altres, que és una qualitat molt útil per anar per la 
vida». Quan posem l’accent en les qualitats positives, les ganes d’apren-
dre brollen soles, afegeix Camins. La manera clàssica de valorar els èxits 
i els fracassos dels estudiants forma part del passat. 

La Joviat va obrir la primera llar d’infants a finals del 1960 a la planta baixa 
de la carretera de Vic, 13 –al mateix edifici on hi havia l’acadèmia–, per 
a nens i nenes des d’un any i mig fins als cinc. El fundador va detectar 
que hi havia moltes famílies treballadores amb nadons que necessitaven 
aquest servei i va condicionar una aula espaiosa amb un lavabo indepen-
dent equipat amb banyera, cosa poc habitual en aquell moment. El nom 
del servei va anar canviant al llarg dels anys –guarderia, jardí d’infància, 
puericultura, escola bressol, llar d’infants...–, així com el mètode pedagò-
gic i els requisits exigits per l’administració. El que s’ha mantingut in-
alterable –coincideix a destacar la majoria de professionals de l’escola 
que han cuidat criatures– ha estat la vocació d’ajuda a les famílies i de 
respecte als nadons. 

Àngels Boqué, Rosa Sanz, Àngels Bonet, Teresa Bonet i Anna Maria Ge-
nís foren les primeres educadores d’Infantil. Era una època de bata de 
quadrets blanca i verda, on la principal preocupació de les educadores 
era que els infants tinguessin cobertes les necessitats bàsiques –la higie-
ne, l’alimentació i el descans– i aprenguessin les primeres lletres i els pri-
mers números. L’Administració no exigia res més. Qui sí que demanava 

L’educadora Angustias 
Muñoz amb dos alumnes 
d’Educació Infantil,  
a l’escola de la Parada.
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eren les famílies bagenques. La demanda de places anava creixent i la 
Joviat creixia amb ella.

Les escoles bressol de l’Era Firmat,  
Sant Joan i la Parada

L’escola bressol es va traslladar a un local més ampli, al carrer Era Fir-
mat (1964), i se’n van obrir dues de noves, una a Sant Joan de Vilatorrada 
(1966) i una altra al barri manresà de la Parada (1980). Les ampliacions 
de l’escola sempre han estat motivades per la necessitat, relata el funda-
dor. «Jo no pretenia fer una escola gran, però si l’acadèmia anava oferint 
cada vegada més estudis era perquè la matrícula empenyia». Què calia 
fer quan els infants del servei de guarderia acabaven? Doncs dotar l’esco-
la de parvulari i d’estudis de Primària perquè poguessin continuar estu- 
diant. Aquest era el camí natural i va ser el camí que es va seguir.

Angustias Muñoz ha estat una mestra de llarg recorregut. Va començar 
a cuidar infants a l’escola de Sant Joan quan ella encara era una nena. 
Van haver de passar uns quants anys perquè se sentís el que era: mes-
tra. «Jo em comportava com un infant més de la classe. Jugava amb els 
nens, els cuidava... M’he passat moltes hores tirada per terra amb ells!». 
Quan hi pensa ara, amb 54 anys, es fa creus de com la innocència de la 
joventut la va alliberar de la gran responsabilitat de tenir cura d’infants 
petits, alguns de només sis setmanes. La recompensa era que les famí-
lies estaven satisfetes, perquè –no s’està de dir-ho– «teníem molta traça 
cuidant-los». Ho diu en plural fent referència a les sis educadores, totes 
tan joves com ella. 

Aleshores, les famílies esperaven d’una llar d’infants que els seus nadons 
estiguessin ben atesos. No es parlava de joc heurístic ni de la panera dels 
tresors. El mètode que s’aplicava, i que a l’Angustias li funcionava, era 
l’estimació. «Agafar-los, acaronar-los, donar-los molt d’afecte, riure amb 
ells, fer-los pessigolles... Aprendre a entendre’ls. Simplement mirant el 

Festa de disfresses de 
l’Escola Joviat de Sant 
Joan de Vilatorrada. A la 
fotografia hi ha les mestres 
i germanes Pilar Segura,  
a l’esquerra, i Maria Jesús 
Segura, a la dreta. 
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nen ja saps què vol, què necessita». Per a ella l’únic secret per tenir cura 
d’un infant és «tractar-lo com si fos fill teu, i no fer res que tu no faries al 
teu propi fill». 

Dolors Orduña, Rosario Muñoz, Emília Maeso, Roser Juncadella, Mercè 
Munuera…, són alguns dels noms íntimament lligats a l’etapa d’Educació 
Infantil de la Joviat. Han canviat els bolquers de moltes generacions d’in-
fants que avui són adults! Enric Macarulla en fou un. «Recordo la meva 
senyoreta, la meva mestra, la senyoreta Orduña. Mai no l’oblidaré, encara 
que ara no en recordo prou bé la fesomia...». Orduña va viure la posada en 
marxa de l’escola La Parada –que constava de dos edificis, la llar d’infants 
i el parvulari– i assegura que ha estat una de les millors experiències la-
borals de la seva vida. «Era com una casa de nines. Vam dissenyar tots els 
detalls: els plats, les cortines, els mobles... Teníem menjador i un metge, 
el doctor Emili Bernades, que feia revisions als infants un parell de vega-
des a la setmana. Hi havia tot el que feia falta perquè els nens tinguessin 
benestar físic i emocional». El fundador li va confiar la responsabilitat de 
dirigir el nou centre.

L’activitat dins l’aula se centrava a estimular els sentits de l’infant a tra-
vés del joc i la música. En aquella etapa van posar en pràctica una inno-
vadora metodologia del ritme que consistia a aprendre els sons de les 
lletres i els números amb cançons. «Hi havia la cançó de l’1, la cançó de 
la A... La base de l’aprenentatge eren les cançons i les representacions 
teatrals que feien els mateixos nens. Aleshores, la majoria de jocs eren 
artesanals i els fèiem entre les mestres i les estudiants de Puericultura 
que venien a fer pràctiques». Roser Juncadella, mestra experimentada, va 
ser una d’aquestes alumnes en pràctiques que va aprendre al costat de 
la Rosario i l’Angustias. Amb els anys ha passat a ser un testimoni privi-
legiat de la transformació que han viscut l’Educació Infantil i la Primària 
com a directora de l’etapa de 0 a 12 anys i, ara, com a tutora de tercer i 
coordinadora de pràctiques.

Un grup d’alumnes  
i l’equip d’educadores 
d’Educació Infantil de  
l’escola de la Parada  
celebren el carnestoltes.
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L’aposta per la creativitat i l’anglès des de ben petits

A la primeria –explica Juncadella– l’Educació Infantil no estava tan pau-
tada ni organitzada com ara. Quan els infants arribaven a l’aula no es 
trobaven el material exposat, la cuineta muntada o el supermercat ple 
de verdures, sinó que calia fabricar els materials per poder jugar. A les 
aules s’hi barrejaven infants de diferents edats, i conceptes actuals, com 
l’aprenentatge cooperatiu i l’educació inclusiva, es practicaven de for-
ma natural. «Es treballava amb total llibertat pedagògica i això permetia  
crear i investigar. No exagero si dic que vam ser de les escoles més avan-
çades en docència pedagògica». 

Un canvi important va ser la posada en marxa de l’escola bressol a l’ac-
tual edifici de Joviat 2. Va permetre unificar les tres escoles d’infants en 
una de sola i plantejar un nou repte pedagògic: incorporar els mestres 
de Música i d’Anglès al parvulari. El curs 1997-1998 els infants de p3, 
p4 i p5 van rebre les primeres classes d’Anglès. «Vam ser la primera 
escola del Bages a començar l’Anglès dins l’horari lectiu amb alumnes 
a partir de tres anys, i en dèiem aprenentatge primerenc de la llengua 
anglesa. Vam començar gràcies al senyor Vilaseca, que sempre ha tingut 
la capacitat de veure cap a on anirà la societat i ens hi ha encaminat». El 
curs 2009-2010 es van realitzar les primeres experiències d’anglès amb 
infants de dos anys.

Altres experiències pedagògiques orientades a fomentar l’aprenentatge 
primerenc i la descoberta han estat els «Racons de treball», que consis-
teixen a muntar a la mateixa aula diferents activitats de llenguatge, mate-
màtiques, plàstica... Els infants disposen de quinze dies per realitzar una 
sèrie d’exercicis i tenen la llibertat de decidir per on comencen i com ho 
fan. També s’han organitzat «Activitats democràtiques» dins l’aula, com 
convidar els infants a proposar temes de treball i votar-los per triar-ne  
un; i el projecte «L’escola és una ciutat», realitzat el 2009-2010, que va 

Una classe de llar d’infants 
del 1987 de l’edifici de 
Joviat 2, antic Col·legi  
de Sant Francesc.
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consistir a decidir els noms dels barris, carrers i espais que conformen 
l’equipament educatiu a través d’una votació del personal i les famílies 
utilitzant les tecnologies de la informació. 

El foment de la creativitat és un altre dels pilars pedagògics de l’escola. 
«Ensenyar sí, però crear també», manifesta Juncadella. «L’Atelier», amb 
infants de quatre a cinc anys, i «Expressa’t», adreçat a tota l’etapa infantil, 
en són dos bons exemples. «L’Atelier» és una aula adaptada com a taller 
que ha substituït la tradicional classe de plàstica. L’espai és fix i està con-
dicionat perquè els nens puguin experimentar amb pintures i amb el seu 
cos i descobreixin nous materials. Per la seva banda, el projecte «Expres-
sa’t» consisteix en l’organització d’una classe a la setmana amb especia-
listes d’arts escèniques perquè els infants puguin explorar a través de la 
dansa, el teatre i la música. 

Aquestes iniciatives no són aïllades. S’emmarquen en el pla director de 
Joviat per avançar cap a una escola excel·lent. El responsable de Qualitat, 
Jaume Sensat, explica que són projectes que es planten en una etapa 
educativa i que van creixent per arribar a ser transversals. «El nostre ob-
jectiu és tenir un segell Joviat i que els alumnes que passin per l’escola, 
des de la llar d’infants fins a un curs de formació continuada, rebin el 
mateix tractament, seguiment i formació que ens caracteritza com a cen-
tre». L’escola treballa avui perquè l’alumne del demà sigui competent en 
anglès i en noves tecnologies i gaudeixi d’una capacitat creativa que el 
predisposi a ser emprenedor. 

Com diu Roser Juncadella, «l’escola és com una ciutat. Aquí formem fu-
turs ciutadans i professionals». Fa aquesta afirmació mentre assenyala 
amb el braç un grupet d’alumnes de Primària que parlen a peu dret al 
mig de la cafeteria de l’escola. No és cap exageració. Ningú no sap què 
seran d’adults; com seran. L’única certesa absoluta és que la pel·lícula 
de les seves històries ja s’ha començat a rodar i que l’escola n’és el plató 
d’assaig. 

L’Educació Primària:  
el repte de l’aprenentatge

L’Escola Joviat va començar a fer classes de Primària l’any 1964 al carrer 
Era Firmat de Manresa. Es va llogar un edifici de tres plantes per traslla-
dar-hi el servei de guarderia de la carretera de Vic, 13 –l’espai ja era to-
talment insuficient–, i per fer-hi les primeres aules de Primària. A l’última 
planta de l’immoble hi havia un terrat que es va dividir en dues parts. Una 
meitat es va transformar en pati, i l’altra meitat es va cobrir per construir-
hi la primera cuina oficial de l’escola, que comandava la senyora Manza-
no. La primera, no oficial, fou la casa del mateix fundador i la seva esposa, 
la cuinera en cap. 

Àngels Bonet va debutar a l’Era Firmat com a mestra de Primària fent les 
primeres classes de llengua castellana, socials i naturals. Hi havia vuit 
aules, una d’elles molt gran i ben il·luminada, gràcies als finestrals que 
donaven al carrer. «Recordo un piano negre que el senyor Homs, un gran 
músic manresà que també tocava el violí, amic del senyor Vilaseca, venia 
a tocar mentre els alumnes cantaven». L’edifici va arribar a aplegar uns 
dos-cents alumnes i una quinzena de professors, la majoria joves estu-
diants de Magisteri de la Joviat que compaginaven feina de dia i formació 
de nit al mateix centre. Montserrat Basiana fou un d’aquests mestres.

Va conèixer l’escola el mateix dia que es va examinar per lliure a Barcelo-
na de l’ingrés a Magisteri. «Estàvem parlant al carrer i allà vaig conèixer 
el senyor Vilaseca, que em va oferir feina i la possibilitat d’estudiar a la 
seva escola». El curs 1966-1967 va debutar a la Joviat amb els més petits 
al costat de Dolors Orduña. Malgrat que el seu pas per l’escola fou breu, 
va promoure els primers cursets de natació i en guarda un record càlid, 
«perquè va ser una època que m’ha marcat». Però el regal més preuat no 
és un record seu, sinó de Rosa Vilaseca, que va ser alumna seva a parvu-
lari. Recentment, Montserrat Basiana va tornar a l’escola i es va trobar 
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A dalt a l’esquerra, un  
grup d’estudiants al pati  
de l’edifici de l’Era Firmat. 
A dalt a la dreta, l’anada 
amb els infants de parvu-
lari al Parc de Bombers de 
Manresa ha estat una de 
les visites habituals  
a centres d’interès.

Dolors Orduña, Salvador 
Graells i Josep Vilaseca 
(dret), en l’acte de lliura-
ment de diplomes d’un 
final de curs a Joviat 1.
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amb la Rosa. Li va explicar que feia poc li havien demanat que recordés 
una mestra de quan era petita i, de seguida, va pensar en ella. «Li vaig dir:  
I què recordaves? “Doncs, el teu somriure i els cabells llargs”. Em va tocar 
la fibra». 

Aleshores, la majoria d’infants era de famílies del barri, però de mica en 
mica l’afluència d’estudiants d’altres indrets de la ciutat va dur el funda-
dor a posar en marxa un incipient servei de transport escolar amb el seu 
cotxe privat. Al volant d’un Renault Gordini, recollia cada matí els alum-
nes que vivien més allunyats del centre. Primer carregava l’Anna Maria 
Genís, educadora de l’escola, i després els infants. En plena dècada dels 
seixanta també era habitual que alguns professors passessin a recollir 
casa per casa alumnes els pares dels quals no podien acompanyar-los fins 
a la porta de l’escola. 

Pere Lluís Huguet fou alumne d’aquesta època i va viure la inauguració 
de l’edifici del carrer Era Firmat. «Havíem preparat tot un seguit d’actes 
de celebració però una gran nevada ho va malmetre quasi tot. Devia ser 
molta la il·lusió de tots plegats en aquella festa quan cinquanta anys des-
prés en guardo un record ben agredolç, sobretot per la suspensió d’un 
partit de futbol que hi havia programat i que no es va poder jugar. I és 
que havien de venir a veure’ns les companyes d’escola que tant ens agra-
daven i per a les quals havíem de fer les millors jugades i xuts». Huguet 
defineix la Joviat com la seva escola de la vida. Entre d’altres coses, allà 
va conèixer la seva futura dona, una relació que fou tutelada per Josep 
Vilaseca, «sempre amatent i sempre a punt per aconsellar el millor en 
aquelles relacions adolescents. Poder tenir aquest mestratge tan a prop i 
tan a l’abast era un privilegi impensable avui dia».

Era el 1966 quan Joviat va obrir escola a Sant Joan de Vilatorrada. El mu-
nicipi estava en ple procés de creixement, la demanda d’escolarització 
era alta i només hi havia dos centres on matricular-se: l’escola pública i 
l’Acadèmia Font. La Joviat fou el tercer. Josep Vilaseca va llogar uns bai-
xos i un primer pis al carrer Joncadella, número 5, molt a prop de la plaça 
de l’Església, per fer-hi classes de Primària. Al cap de poc, va ampliar l’es-
cola amb una guarderia i un servei de menjador al carrer del Riu Cardener, 
número 4. Tot seguit, va obrir la llibreria La Flama i uns altres locals al 
carrer Sant Joan, on es feien les classes de Batxillerat.

Joan Ros –cunyat del senyor Vilaseca– i Àngels Bonet van ser els primers 
mestres a estrenar el nou centre. L’alumnat era variat. A les aules con-
vivien fills de famílies del poble, de comerciants i de pagesos de les ro-
dalies, amb altres del Palillo, un barri nascut de la mà de la immigració, 
principalment d’Andalusia, «que estaven preocupats perquè els seus fills 
estudiessin i prosperessin», explica Bonet. Els primers alumnes del centre 
foren fills de les famílies Pintó, Calderer, Francesc Masana, Guerrero, Gor-
do, Maní, Delgado, Simon, Franco, Rojas, Ibáñez, Clop, Cambero, García, 
Entrena, Boix, Ortiz, Batista, Masfred, Hernández, Rodríguez, Coronado, 
Hermosilla, Carozo, Arnau, Iglesias, Grau, Barandalla, Cañellas, Casas, 
González, Freixa, Gracia, Ramos, Vilà Vila, Zomeño, Cuello... 

Per Sant Joan van passar mestres com Pietat Torres, Miquel Ribera, Mont-
se Camins, Florenci Codina, Carme Renalias, Fermí Porta, Carme Casas, 
Pilar Arnaus, Carmen Pelegrín, Pilar Solana... Els alumnes del senyor Ros 
el recorden entrant a classe amb el diari i comentant l’actualitat abans 
d’obrir el llibre i entrar en matèria. Els germans Altarriba Viñals i la seva 
cosina, Eva Calvet Viñals, van fer tota l’escolarització a Joviat. Van co-

Joan Ros fent classe als 
primers alumnes matricu-
lats a l’escola de Sant Joan.
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mençar a Sant Joan quan encara no caminaven i van sortir-ne amb un 
títol de Formació Professional. Ara el David, de 39 anys; la Sandra, de 37; 
el Roger, de 32, i l’Eva, de 39 anys, expliquen que «nosaltres no anàvem a 
escola. Anar a l’escola de Sant Joan era com anar a casa nostra. Hi anà-
vem mentalitzats que era la nostra obligació, i ens agradava». 

Malgrat la diferència d’edat comparteixen el mateix imaginari: les cami-
nades a Montserrat un cop l’any; el senyor Córdoba, que era l’encarregat 
d’escombrar el pati i d’empaitar-los el cap de setmana quan saltaven la 
tanca de l’escola per jugar-hi; les piruletes que els repartia el senyor Vi-
laseca quan era el seu aniversari; el dijous llarder, la castanyada, el car-
nestoltes...; la xerrada sobre sexualitat a càrrec del psicòleg Joan Cornet, 
que més tard fou alcalde de Manresa; les files rectíssimes per entrar a 
classe; la senyora Margarita, que tenia una botiga de comestibles a prop 
de l’escola i a qui sempre cridaven a l’hora del pati perquè els vengués a 
través de la reixa llaminadures, croissants... L’esport també forma part del 
capítol. Les dues cosines jugaven a bàsquet i, quan hi havia partit, molts 
veïns de Sant Joan hi anaven a fer de públic. El David també hi va jugar i 
va participar en campionats de natació representant l’escola. Van ser ino-
blidables les visites inesperades de Víctor Muñoz –jugador del Barça–, els 
germans Orejuela, l’Epi i Greg Bunch, jugador americà del Bàsquet Man-
resa que el Roger seguia amb delit durant els partits. Sempre li donava 
un xiclet, que el jugador es guardava al mitjó. «Sant Joan era una escola 
familiar. Tots els alumnes van fer l’educació bàsica junts i vam establir 
lligams intensos entre alumnes, i entre alumnes i professors», explica el 
David. Analitzats amb la perspectiva dels anys, ara valoren l’esforç de les 
respectives famílies i els valors com el respecte, la disciplina i l’educació 
que van rebre i que els han fet com són. 

El trasllat a l’antiga fàbrica Roca,  
l’estrena d’un gran equipament 

L’Escola Joviat va començar la dècada dels vuitanta disseminada en di-
ferents locals entre Manresa i Sant Joan de Vilatorrada. El fundador era 
conscient que per consolidar l’escola havia de trobar un espai prou gran 
per encabir-hi tots els estudis, per ser-hi tots junts. Si no ho feia ràpida-
ment, se la jugava. L’antiga fàbrica Roca de Manresa, seu de Joviat 1, va 
ser l’edifici triat. Va emergir davant dels seus ulls al carrer Folch i Torres 
un dia que voltava per la ciutat buscant i rebuscant un equipament adi-
ent. «I la vaig veure. L’edifici estava tancat, abandonat, amb els vidres 
pintats de blanc. Vaig pensar de seguida que seria un bon lloc per fer-hi 
una escola». Només hi havia dos problemes: la família propietària era 
reticent a vendre i Vilaseca no tenia diners per a la compra. El primer 
atzucac es va resoldre després de parlar-ne molt i molt, i el segon, gràcies 
a un acord de finançament amb Caixa Manresa.

El 27 de novembre de 1982 es va signar l’opció de compra de l’edifici i el 
gener del 1985, empesos per una nevada que impossibilitava fer classe als 
antics locals, s’hi van traslladar a corre-cuita els estudis de FP, BUP i COU. 
No va haver-hi temps per a talls de cinta ni per a inauguracions. L’equip 
docent estava perplex. Tothom sabia que les obres estaven inacabades. 
Però no hi havia alternativa. O es feien classes en unes aules dividides per 
envans que no arribaven al sostre, i que permetien escoltar les explica-
cions del professor del costat, o es continuava, enmig de l’hivern, en uns 
locals sense aigua ni calefacció perquè les baixes temperatures havien 
glaçat les canonades. La tria era clara. 

La mestra Àngels Bonet va 
ser de les primeres a estre-
nar l’escola de Sant Joan 
de Vilatorrada, l’any 1966.
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Alumnes de Joviat durant  
la celebració d’un final  
de curs a la sala d’actes  
de Joviat 1, a l’antiga  
fàbrica Roca.





Excursió d’alumnes  
de Sant Joan a la zona 
anomenada el Bosquet.

El fundador felicita el 
guanyador d’una prova 
lúdica.
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també explica que, per la seva activitat professional, «vaig seguir de prop 
el seu important creixement i les dificultats que s’han hagut de superar 
per arribar al lloc on és ara l’Escola Joviat». Per tirar endavant l’operació 
de Sant Francesc es va demanar a les famílies una aportació voluntària de 
15.000 pessetes amb el compromís que se’ls retornarien els diners quan 
l’alumne plegués de l’escola. 

Joviat va conservar l’antiguitat de la cinquantena de treballadors de plan-
tilla de l’Escola Sant Francesc. Va heretar un centre amb deutes amb la 
Seguretat Social, amb famílies preocupades que reclamaven recuperar 
l’esperit de l’antiga Badia-Solé i amb un edifici que clamava reformes ur-
gents, però també una escola amb prestigi, amb un bon equip de profes-
sors i pedagogs, amb una llarga tradició esportiva i amb una residència en 
actiu. El 29 de desembre del 1985, Joviat assumia la propietat de l’Escola 
Sant Francesc, antiga Badia-Solé. Jaume Badia i Carme Solé, els fundadors 
del centre educatiu, relataven en una carta datada el 5 de març del 2010, 
i adreçada a Josep Vilaseca, com van viure els fets. «Una de les alegries 
més grans que vam tenir la Carme i jo va ser quan, un diumenge al matí, 
tu, Josep, vas trucar-nos a Cambrils, i amb aquell llenguatge directe que 
et caracteritza, em vas dir: “Jaume, m’acaben d’oferir fer-me càrrec de la 
teva escola”. La meva resposta també va ser clara: “agafa-la, per favor. Ets 
l’únic que pot salvar-la”».

El procés va ser delicat, un dels moments més difícils de la història de 
l’escola, que es va salvar amb paciència, esforç i temps. Alguns profes-
sors, hereus de l’antiga Badia-Solé, van plegar. Els que es van quedar –la 
gran majoria– estaven expectants pels canvis que es divisaven. El repte 
era enorme: calia unificar dos equips pedagògics i harmonitzar maneres 
de fer i pensar diferents. A Joviat se li va brindar una gran oportunitat 
de creixement que va saber aprofitar. Amb la compra de Sant Francesc, 
doncs, l’escola amplia l’oferta formativa. Professionals com José Maeso, 
Montse Camins, Josep Carboné, Valentí Junyent i Francesc de Puig van 
tenir un paper clau en aquesta transició. 

L’adequació de la fàbrica va trigar més de dos anys, i a banda de diners 
també hi feien falta mans. Moltes mans. L’empresa Vilà Vila va assumir les 
tasques d’enderroc i el director de l’escola, avesat a fer de la necessitat 
virtut, va crear una empresa de reformes i serveis en la qual va treballar 
una vintena de persones. Alguns dels empleats foren pares d’alumnes 
amb necessitats econòmiques que pagaven amb mà d’obra la quota del 
centre. Així es va plantar la llavor de l’actual empresa JoviObres, i es va 
treballar incansablement per transformar l’edifici –que encara albergava 
telers i bales de borra– en una escola amb cara i ulls. 

Joviat creix amb l’adquisició  
de l’Escola Sant Francesc

L’escola havia fet un pas endavant; tenia un únic edifici de referència a 
Manresa. Desig complert. Però no va trigar gaire temps a fer, no un altre 
pas, sinó un salt inesperat. Encara feien olor de pintura les parets del nou 
equipament, que l’Ajuntament de Manresa va comunicar a Joviat que la 
seva seu estava situada en una zona qualificada com a sòl industrial i, 
per tant, només podien oferir estudis de Formació Professional, però no 
de BUP i COU. Mentre Vilaseca rumiava una solució li van proposar la 
compra de l’Escola Sant Francesc, l’antiga Badia-Solé. El centre educatiu 
estava en fallida. Es buscava un comprador que tirés endavant el projecte 
o l’escola hauria de tancar. El fundador va dir que sí, que ho acceptava, i 
es va fer la compra. «Mai no em vaig plantejar tancar-la. Sempre vaig dir 
que ens la quedaríem amb l’actiu, el passiu i tot el personal». 

Qui aleshores era director de Caixa Manresa, Francesc Domènech Bartra, 
i el director del Banc Mercantil, Joan Palau Torrella, eren dos financers 
coneixedors de l’esforç econòmic que va entomar l’escola. Segons Domè-
nech, Josep Vilaseca «molt aviat va comprendre que per assegurar el ple 
funcionament de l’escola havia d’incorporar alumnat de Primària, i l’opor-
tunitat es presentava en fer-se càrrec de l’Escola Sant Francesc». Palau 
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El curs 1986-1987 ha passat a la història com el primer d’una nova etapa. 
Joviat va deixar de ser una escola petita en creixement, disgregada en 
diferents edificis entre Manresa i Sant Joan de Vilatorrada, per passar a 
ser una escola gran, amb dos equipaments educatius diferenciats i 1.250 
alumnes. Una xifra que no trigaria a duplicar-se. 

Montse Camins va ser nomenada aquell curs directora d’EGB i, per tant, 
la màxima responsable de fer que els professionals de dues escoles rut-
llessin com un únic equip. «Va ser difícil fer entendre què volia l’Escola 
Joviat, sobretot perquè era un moment molt difícil econòmicament i s’ha-
vien de fer les coses amb pocs recursos». El procés va ser delicat per als 
professors i per als alumnes i no es podia fer en dos dies. Va caldre temps 
i la complicitat de tot l’equip humà. 

Camins admet que no és senzill explicar què és l’Escola Joviat. Tampoc 
no ho és explicar la forma com el fundador ha connectat amb el personal. 
«Tots hem après molt del seu estil de parlar de l’educació. Mai no s’ha 
ficat en com hauríem d’ensenyar les matemàtiques o la llengua sinó en 
com donem el bon dia als alumnes, que sempre trobin disponible el mes-
tre, transmetre’ls valors, ajudar-los, estimar les famílies... Aquestes coses 
bàsiques han configurat una forma de pensar que no té res a veure amb 
l’aprenentatge». I aquesta és la clau de volta; és el quid de la qüestió; 
l’accent que marca la diferència. La mestra afegeix: «posar els valors al 
davant i invertir temps a atendre l’alumne vol dir, també, fer renúncies 
a la formació més reglada. Però si els fonaments humans es tenen clars, 
la resta de coneixements s’aprenen». Les famílies i els alumnes que han 
passat per l’escola en són un fidel testimoniatge. 

El pare de l’escola i advocat Benjamí Garcia destaca que el millor de 
l’Escola Joviat és que ha sembrat en milers de dones i homes «valors i 
coneixements, formació cultural i humana». L’alumna Yesmine Regués, 
que va començar a la Joviat el 1989, quan tenia tres anys, va fer parvulari, 
Educació Primària, ESO i Batxillerat a l’escola i els seus dos germans 
més petits també hi van estudiar fins a l’ESO. Diu: «la Joviat és el lloc 

A dalt, Roser Juncadella 
fent un treball d’escriptura 
a p5.

A baix, lliurament de notes 
a l’alumne Fredi Ayala.  
A la taula, Montse Camins, 
Josep Vilaseca i Salvador 
Graells.
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A l’esquerra, Rosario Muñoz  
en un racó de joc simbòlic.  
A la dreta, alumnes de parvulari 
aprenen a dibuixar la seva cara. 
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A l’esquerra, la zona del 
bosquet, de Joviat 2, era 
l’espai de joc reservat per  
a Educació Infantil.  

A la dreta, zona d’esbarjo 
amb gespa artificial estre-
nada l’any 2010, a Joviat 2.
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on possiblement he passat més hores de la meva vida, on he conegut la 
majoria dels amics i amigues que avui tinc, amics i amigues importants, 
dels de debò, on vaig conèixer el primer amor... He viscut moments molt 
importants, moments que recordaré sempre».

Avui hi ha avis i àvies, que eren alumnes de la Joviat, que hi acompanyen 
els seus néts. Montse Camins explica que «és una gran satisfacció que 
vinguin exalumnes a matricular els seus fills, que et saluden encara que 
no fossis el seu mestre, que et coneixen, que et recorden... Vol dir que 
volen per als seus fills el mateix que van tenir ells». El sac dels records 
del professorat també es va engruixint curs rere curs. Camins rememora 
un sopar d’uns alumnes de 8è d’EGB de fa uns trenta anys. Ella n’era la 
tutora i la classe es va aplicar de valent per preparar la taula, l’àpat, els 
tovallons que fessin joc amb les tovalles... «Al final, el que queda de debò 
són les vivències, les sortides, els viatges, els escrits d’alguns alumnes i 
totes les coses que et diuen», afegeix. 

L’ESO: l’acompanyament  
cap a l’adolescència

Si les habilitats educatives i emocionals dels professors són importants 
en totes les etapes formatives, a l’Ensenyament Secundari Obligatori, 
l’ESO, són imprescindibles. Per a Josep Santacreu, que ha estat respon-
sable d’aquests estudis des del 1995 fins al 2010, «és l’etapa més activa, 
sense cap mena de dubte. Sempre hi ha coses per fer. No hi ha rutina 
possible. L’activitat no para. Sempre hi ha un alumne que té un proble-
ma, la trucada d’una mare preocupada, d’un mestre...». L’activitat és tan 
intensa perquè conflueixen dos fets objectius: l’adolescència dels alum-
nes –tenen entre dotze i setze anys– i la barreja, en una mateixa aula, de 
joves amb ganes de continuar estudiant i d’altres que no volen però que 
ho han de fer obligatòriament. D’aquí la «O» d’ESO. 

L’aplicació de la LOGSE, la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu, 
aprovada el 1991, va significar allargar l’ensenyament obligatori dels ca-
torze als setze anys i replantejar la resta d’etapes educatives. Des d’ales-
hores, quan l’alumne acaba l’ESO pot incorporar-se directament al mercat 
laboral, o bé fer Batxillerat o un cicle formatiu. Totes les escoles van haver 
d’adaptar-se al nou marc legal. La Joviat va fer el salt posant-s’hi de cara.

La primera decisió que es va prendre fou mentalitzar els professors dels 
canvis que s’albiraven. No podien entrar a la classe i continuar ensenyant 
com si tots els alumnes hi fossin per convicció personal. Alguns hi anaven 
sense esma i amb una petita gran diferència amb l’Educació Primària obli-
gatòria: ja no eren infants. «Al davant teníem diversitat i conflictivitat. I de 
la nostra capacitat de gestionar-ho depenia l’èxit o el fracàs de l’alumne», 
explica Santacreu. La diversitat no era només per part dels estudiants, sinó 
també de l’equip de professors, que procedien de BUP, COU i FP. Els ob-
jectius que va establir l’escola, i que encara guien l’activitat d’ESO, eren 
aconseguir que els joves aprenguessin, acompanyar-los en la seva madu-
ració personal i propiciar un bon clima. «Una escola tranquil·la», precisa.

Santacreu –actualment professor de Batxillerat– diu amb satisfacció que 
«tot l’equip d’ESO ha aconseguit incorporar al sistema educatiu molts 
joves que ja n’estaven fora. Hem ajudat molts alumnes, alguns d’ells amb 
problemes d’aprenentatge. El tracte que els donem, la mà a l’espatlla, 
marcar límits..., han ajudat molts alumnes a sortir de l’escola amb més 
capacitats i competències». El repte del docent és trobar cada dia el deli-
cat punt d’equilibri entre l’exigència i l’afecte.

L’ESO és una etapa més. Arriba i s’acaba i amb ella es perd el contacte 
amb alguns alumnes. L’últim dia de classe es fan una abraçada, un dia es 
truquen, un altre s’envien un correu electrònic, però la relació, irremeia-
blement, evoluciona i es dilueix. El mestre es queda a l’aula. Comença un 
nou curs amb una nova tongada de nois i noies. La història rebobina cap 
al principi. 
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Entrada principal a la seu 
de Joviat 2, a la Muralla de 
Sant Francesc.
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a classe què havien de tenir en compte a l’hora de triar una professió. 
«Vestit amb la seva bata blanca, que li donava una aparença de molta 
formalitat, però amb un llenguatge i un tracte molt més proper als alum-
nes que mai, Santacreu va dibuixar a la pissarra tres cercles convergents 
entre ells. Cadascun dels cercles representava un aspecte necessari per 
triar el que volíem ser en el futur. Un feia referència a allò que a nosaltres 
ens agradaria ser. L’altre concernia a les nostres capacitats intel·lectuals 
per poder tirar endavant aquests estudis i, finalment, el tercer representa-
va les necessitats del món laboral». L’Íngrid va estudiar Psicopedagogia 
i pensa en l’Escola Joviat cada vegada que reprodueix aquest mateix es-
quema als seus alumnes.

Aspecte de la biblioteca  
de Joviat 1.

Una classe de dibuix  
a l’edifici actual de Joviat 1.
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És poc habitual que el mestre senti el reconeixement de la seva dedicació 
o sàpiga si les seves paraules de coratge o de toc d’atenció han ajudat 
a encaminar el futur d’algun dels estudiants. Que no ho sàpiguen no en 
qüestiona la utilitat, però les excepcions també existeixen. És el cas d’una 
antiga alumna de l’escola que va enviar un mail després de deu anys. 
L’equip de professors la recordava perfectament. Va arribar a l’escola amb 
una depressió profunda i va fer 3r i 4t d’ESO. Eren quatre ratlles. Feia saber 
que s’havia casat, que tenia un fill i agraïa l’ajuda rebuda. Més que suficient.

Una altra exalumna d’ESO, Íngrid Martínez, d’Andorra, recorda com el 
dia que estava a punt de fer la preinscripció a la universitat van explicar 



Imatge que presentava l’aula d’informàtica a principis  
dels noranta. Al fons, el professor Jordi Galí.
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És l’hora de la veritat. Hi ha estudiants que trien el camí més recte per 
entrar al mercat laboral i fan un cicle formatiu. N’hi ha d’altres que te-
nen molt clar que volen fer carrera universitària i opten pel Batxillerat. 
La decisió no sempre és fàcil, ni tampoc quan ja s’ha decidit. Els dubtes 
són companys inseparables per a aquests alumnes que transiten per la 
joventut i que senten que el que fan avui els marcarà el demà. La prova de 
selectivitat encongeix, any rere any, el cor dels batxillers. Contra la por de 
suspendre no hi ha antídots. Només esforç, treball i constància.

La Joviat va apostar per la Formació Professional, la FP, quan era consi-
derada com uns estudis de segona. Dominar un ofici és una via tan digna 
com qualsevol altra per accedir al món laboral i, actualment, és la més 
ràpida per obtenir un contracte. L’escola fou pionera a establir acords de 
pràctiques amb empreses de la comarca molt abans que la llei les incor-
porés al currículum amb l’objectiu de millorar la formació pràctica dels 
alumnes. El fundador de Joviat es va comprometre amb la FP des de bon 
començament, seguint els consells del pare Ángel Martínez Fuertes. Va 
aconseguir que s’instaurés l’especialitat de Jardí d’Infants per suplir la 
falta de formació reglada de les cuidadores dels menors de cinc anys –la 
majoria eren i són dones– i l’any 1987 va fer un gran pas per millorar la 
preparació de cuiners i cambrers amb l’obertura de l’Escola d’Hoteleria 
de Manresa. 

La Formació Professional:  
el despertar de les professions

Fa trenta anys, els joves que acabaven l’Educació General Bàsica, l’EGB, 
es dividien en dos grups. Els que tenien un bon expedient acadèmic se’ls 
encaminava cap al Batxillerat i la resta, cap a la FP. Per fer Formació Pro-
fessional no calia ni el graduat escolar. Es veia com el destí natural dels 
joves tediosos sense ganes de cremar-se les celles. Aprendre un ofici ha-
via perdut prestigi i la Joviat es va plantejar de recuperar-lo. «El meu pare 
sempre em deia: “estudia però treballa”. La FP va ser una gran oportunitat 
per als joves que no tenien l’EGB i que van poder accedir al mercat labo-
ral. Molts han acabat ocupant llocs de més responsabilitat que alguns que 
han anat a la universitat. Mai no he cregut que sigui la germaneta pobra 
de l’ensenyament», explica Josep Vilaseca.

El curs 1977-1978, Joviat posava en marxa el primer grau de FP d’Admi-
nistratiu i de Jardí d’Infància i les classes van omplir-se de seguida. Es 
feien dos torns, diürn i nocturn, per poder atendre la demanda creixent 
per part d’un territori que tenia molt poca oferta privada i un únic centre 
públic, la Escuela de Maestría Industrial, actual institut Lacetània. Altra 
volta, el fundador fou un visionari. Va fer diana i en plena dècada dels 

Estudis postobligatoris, l’hora de decidir
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Joviat va formar moltes educadores d’Infantil –la majoria eren noies– que 
després han acabat sent grans mestres. Maria López Ros va descobrir la 
seva autèntica professió estudiant Jardí d’Infància als anys vuitanta. «Ara 
sóc mestra per consell d’alguns professors d’aquest centre, i per circums-
tàncies que passen a la vida. He estat i sóc molt feliç en la meva professió 
i en bona part ho dec al meu pas per aquesta escola». Una companya d’es-
tudis, Montse Monter, valora, sobretot, el seu creixement personal. «Vaig 
entrar sent una nena amb moltes pors i vaig sortir sent una dona preparada 
per formar part de la societat amb seguretat i empenta», manifesta.

El boom de la FP als anys vuitanta

La Formació Professional va atraure molts alumnes a l’Escola Joviat. Pilar 
Solana, una mestra aragonesa que va fer classes de Llengua Castellana i de 
Ciències Socials durant deu anys a alumnes de FP (del 1979 al 1989), expli-
ca que «va ser una etapa molt intensa. L’escola era oberta de 9 del matí a 
10 del vespre. Tenia classes de trenta alumnes i sempre eren plenes».

Solana va arribar a Manresa als 22 anys i el seu títol de Magisteri expedit 
a Osca sota el braç. Treballava a Jaca fent espardenyes i la seva excom-
panya d’estudis Carmen Pelegrín li va dir que Joviat buscava mestres. Va 
agafar el tren cap a Manresa amb la intenció de presentar-se i conèixer 
l’escola. «Mai no havia estat a Manresa i vaig demanar al revisor a on 
havia de baixar. Em va dir: “és la parada després de Cervera”. Vaig parlar 
amb el senyor Vilaseca pensant que potser m’incorporaria el curs a sobre 
i ja em va dir de fer classes l’endemà mateix!». No s’ho podia creure; no es 
considerava preparada, però va acceptar el repte. Durant una dècada va 
treballar incansablement. Gairebé vivia a l’escola. Els estudis de Forma-
ció Professional, opina Solana, van ajudar molts joves que no sabien què 
fer. «Vaig tenir alumnes a qui no agradava gens estudiar i, en canvi, veies 
als tallers com gaudien fent les pràctiques!». 

vuitanta Joviat acollia al voltant de 1.100 alumnes de Formació Profes-
sional a partir de setze anys, i també persones adultes. L’oferta d’estudis 
va ser un trampolí laboral per a molts joves, però també per a molts 
adults que van poder acreditar les seves competències professionals. 
L’aposta per la FP representava un esforç addicional per al centre que 
la impulsés. Calia dotar l’escola de tallers de pràctiques i tenir personal 
docent preparat. 

El pare Ángel Martínez Fuertes, president de la CECE (Confederación 
Española de Centros de Enseñanza), als anys setanta va ser un dels men-
tors del fundador de la Joviat. Les primeres paraules que es van creuar 
van ser en una reunió en la qual Josep Vilaseca va saltar demanant-li, en 
públic: «i dels col·legis petits quan en parlarem?». Quan va acabar l’acte, 
Martínez Fuertes el va incorporar a la seva junta com a representant de 
la comissió nacional de preescolar (de 0 a 5 anys) dels centres privats. 
Van aconseguir, després de barallar-s’hi molt, que el govern concedís 
una subvenció per a l’etapa de preescolar. L’acord es va tancar davant 
seu, per telèfon, en una conversa entre el pare Ángel i el ministre Rodolfo 
Martín Villa. 

Al cap de poc, Joviat i el col·legi El Pinar, de Sant Cugat, van plantejar que 
calia regular la formació acadèmica de les cuidadores dels infants de 0 
a 5 anys que treballaven sense cap titulació. Josep Vilaseca i la religiosa 
Maria Jesús Velarde –fundadora de l’Instituto de Hijas de Santa María del 
Corazón de Jesús, avui de 86 anys– van ser els encarregats de definir el 
programa curricular de l’especialitat i van aconseguir que la Direcció Ge-
neral de la FP aprovés els estudis de Jardí d’Infants, branca Llar. Ho van 
fer amb gran rapidesa, després de diverses reunions per definir el currícu-
lum i «escrivint a màquina i amb paper de còpia...», rememoren ambdós 
en una trobada recent. L’objectiu era cobrir un buit legal, normalitzar la 
situació de les puericultores –com eren anomenades de forma col·loquial– 
i facilitar-los la possibilitat d’accedir a Magisteri.
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llar. Fèiem unes trenta-cinc hores a la setmana amb classes de quaranta 
alumnes! S’havia de treballar molt però tenies molt suport». 

De mica en mica, la FP va deixar de ser un calaix tancat; gran victòria. 
Hi va haver alumnes de Formació Professional que van continuar estu-
diant a la universitat. També es van donar casos a la inversa, estudiants 
que un cop acabat el BUP i el COU van fer el salt cap a una opció pro-
fessional. 

Joviat fa tres dècades que ensenya oficis. En tot aquest temps, l’oferta 
d’especialitats ha anat variant per adaptar-se a la demanda del territori i 
als canvis de lleis. El 1981, l’escola va obrir un centre de FP al carrer Puig-
terrà de Baix, als antics locals del Col·legi de Metges i que també havien 
estat seu de l’Escola d’Infermeria. En aquell moment es van sumar a les 
especialitats de Jardí d’Infants i Administratiu, les d’Automoció i Electrò-
nica. Dos anys després, el ventall va créixer amb els estudis d’Informàtica 
i Sanitat. Joviat va passar a ser l’única escola del Bages amb estudis de 2n 
Grau d’Informàtica en ple boom dels ordinadors. 

Vicenç Espinalt fou alumne d’Informàtica de Gestió als anys vuitanta i 
és el responsable informàtic d’una multinacional amb seu a Barcelona. 
Tota la seva carrera professional l’ha dedicat a aquest món gràcies a l’in-
terès que li va desvetllar el seu professor de Matemàtiques en mostrar-li 
les excel·lències d’una calculadora programable HP-25. «Al cap de pocs 
mesos els meus pares em compraven la HP-33C i aquest va ser el punt 
d’inflexió que va dirigir la meva vida cap al món de la informàtica. He de 
dir que al final m’he tret l’espineta de no haver pogut fer la carrera. Tot 
i que dono molta importància a la universitat, la meva carrera ha estat 
l’inici d’una formació que em va dirigir cap a la informàtica, el treball en 
una tasca que m’omple i la formació continuada». Altres alumnes de FP, 
com Ester Codina, han pogut fer realitat un dels seus somnis. L’Ester, que 
es va matricular l’any 1985 de FP 2 Administrativa i Comercial, assegura 

A principis dels vuitanta, quan encara les pràctiques en empreses no 
eren obligatòries, Joviat va establir els primers contractes d’alumnes 
amb empreses de la Catalunya central. El primer acord que es va signar 
fou amb el Centre Hospitalari per als estudiants d’Auxiliar de Clínica, 
Tècnic de Laboratori i Diagnòstic Clínic. Fou una bona inversió. Molts 
alumnes eren contractats en finalitzar els estudis per les mateixes em-
preses on havien fet d’aprenents. El percentatge d’ocupació laboral era 
altíssim. 

Josep Codina, l’actual gerent de Joviat, es va incorporar a l’empresa l’oc-
tubre del 1982 fent classes de mecanografia i pràctiques d’oficina als 
alumnes d’Administratiu i a alguns grups d’EGB. Dos anys després es va 
estrenar la seu de Joviat 1, a l’antiga fàbrica Roca, i Codina fou nomenat 
coordinador de la FP. L’encert de l’escola, al seu entendre, va ser «pensar 
en els alumnes que no volien estudiar i que el sistema educatiu havia 
deixat més de banda. Perquè, qui ensenyava les professions?». Intentant 
donar resposta a aquesta qüestió, els dos cursos de FP de primer grau es 
van plantejar «com un despertar de les professions», amb classes que es 
repartien a parts iguals entre teòriques i pràctiques. El segon grau era de 
continuïtat, i «una aposta decidida per aprendre aquell ofici». 

Josep Ros va succeir Codina en el càrrec de coordinador i va fer equip 
amb Pilar Solana. Ros recorda que «el primer any es va començar amb 
pocs alumnes i al cap d’uns quatre cursos ja érem a Joviat 1 amb uns 
tallers molt més ben condicionats tant per a Electrònica com per a Auto-
moció». Joviat –afegeix–, «a part d’oferir un bon ensenyament i una bona 
educació, vetllava molt per la relació de l’escola i la família, i els alum-
nes noten aquesta unió. D’alguna manera, i sobretot els més conflictius o 
amb més dificultats, se sentien ajudats». Xavier Orriols, que fou professor 
d’Electrònica i director de FP l’any 1995, explica que «part de l’èxit era 
que oferíem un component humà que potser no s’oferia a altres llocs. 
Érem un equip jove carregat d’entusiasme, amb moltes ganes de treba-
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que «m’il·lusionava pensant en un futur treballant a les oficines de l’es-
cola i, fins i tot, tenint-hi un despatxet». Actualment és la responsable de 
Gestió Acadèmica de Joviat. 

L’experiència de Montse Linares fou una mica diferent. Filla d’Olesa de 
Montserrat, va començar fent BUP però ho va deixar. Tenia dos desitjos: 
dedicar-se al món sanitari i estudiar a Barcelona «per allò de fer-te gran, 
allunyar-te de casa...». Els plans es van acomplir a mitges. Els seus pares 
la volien tenir a prop i van matricular-la l’any 1992 a FP 1 d’Auxiliar de Clí-
nica a Joviat, a Manresa; massa a prop de casa. Va estudiar FP 1 d’Auxiliar 
de Clínica i FP 2 de Tècnic de Laboratori i assegura, amb franquesa, que 
li va costar moltíssim adaptar-se. «Jo era una mica tremenda i a Joviat tot 
era molt estructurat, molt seriós. Estudiàvem de 9 del matí a 6 de la tarda 
i anava i tornava en bus a casa». Diu que va tenir sort de la seva tutora, 
Maria Martí, que la va guiar en moments de dubte. Malgrat les dificultats 
d’adaptació, encara va tenir voluntat per continuar estudiant i fer un cicle 
superior de Dietètica i Nutrició.

Ara treballa al laboratori del Centre Hospitalari i n’està molt satisfeta. 
«Sembla que haver estudiat FP i no una carrera és com un desprestigi. 
Però treballo amb biòlegs, que tenen molts més coneixements que jo, i 
estem compartint les mateixes tasques». El més important, al capdavall, 
«és que treballo del que vaig estudiar i, això, cal agrair-ho».

Cicles Formatius a la carta

L’escola, amb el pas del temps, ha abandonat les especialitats industrials 
per apostar per les de serveis i avui concentra la seva oferta formativa 
en Sanitat, Comerç i Màrqueting, Administració, Informàtica, Hoteleria i 
Turisme, Hípica i Esports d’Hivern i Muntanya. De la mà de dues lleis –la 
LOGSE, primer, i la LOE, després– la Formació Professional continua trans-
formant-se. L’obligatorietat d’estudiar fins als setze anys va fer replantejar 

A dalt, l’escola va repartir 
adhesius com aquests per 
donar a conèixer l’oferta 
d’estudis de Formació 
Professional. A l’esquerra, 
el taller d’automoció, situat 
a Joviat 1, era un autèntic 
espai de pràctiques. 
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A la pàgina esquerra,  
alumnes de Formació Pro-
fessional fent pràctiques, 
en la dècada dels vuitanta. 
D’esquerra a dreta i de 
dalt a baix, el laboratori 
de diagnòstic clínic, l’aula 
de mecanografia, el taller 
d’electrònica i el taller 
d’automoció.

En aquesta pàgina, alum-
nes de Cicles Formatius 
recentment. D’esquerra 
a dreta i de dalt a baix, 
Administració i Finances; 
Higiene bucodental; Infor-
màtica; i Cures auxiliars 
d’infermeria.  
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cada dia tindrem clients que ens portaran el portàtil a reparar, però això 
encara està molt lluny». I llança una pregunta a l’aire: «algú sap d’on surt 
el millor informàtic de Catalunya? Això ningú no ho sap». 

Pel que fa a l’àrea esportiva, Joviat va crear a la Seu d’Urgell el Centre de 
Formació de Tècnics Esportius (CFTE) i forma, des de l’any 2007, tècnics 
especialitzats en esports d’hivern i de muntanya. L’oferta s’amplia el curs 
2011-2012 amb els estudis de Tècnic Esportiu d’Hípica, que s’imparteixen 
des de Manresa. Fernando Muñoz, responsable de Joviat dels Pirineus i 
un expert en el món de l’hípica, explica que hi havia un buit de formació. 
El centre de referència a Catalunya és l’Escola de Capacitació Agrària 
Eqüestre de la Generalitat, a l’Hospitalet de Llobregat, «però orienta la 
seva formació cap al món ramader. En canvi, els nostres estudis tenen un 
clar component esportiu i lúdic», explica. 

Fins ara, Joviat ha preparat una quarta part dels alumnes d’esquí alpí i 
surf de neu de Catalunya i gairebé la totalitat dels d’esquí de fons. L’èxit 
de l’especialitat ha estat oferir un horari adaptat a l’alumnat que treballa 
amb classes de caps de setmana, Setmana Santa i estiu. I com sempre, 
disposar d’un bon equip de professionals, com és el cas de Jordi Romeu, 
campió de Catalunya d’esquí de fons, i Marcel Cardeña, president de la 
Federació Catalana per a la Formació en Esports de Neu (FESNEU), a tra-
vés de la qual els estudiants poden fer les pràctiques a les instal·lacions 
d’esquí de la Cerdanya. 

Batxillerat: el viatge cap a la universitat

Tensió, neguits, dubtes i més dubtes. La majoria d’alumnes que fan Bat-
xillerat saben que es juguen el seu futur en dos cursos. Encara que la rea-
litat no és tan inflexible, i hi ha ben pocs errors insalvables als disset anys, 
els joves estudiants ho viuen amb aquesta transcendència vital. «Han de 

els estudis per passar a ser Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i 
l’horitzó és avançar cap a una Formació Professional més fragmentada. 
En comptes de cursos, microcursos. Els alumnes no caldrà que facin ni 
tot el cicle ni tot el curs sencer. Els treballadors que vulguin, per exem-
ple, formar-se en unes competències molt concretes podran matricular-se 
només d’un mòdul o d’un trosset de cicle, anomenat unitats formatives, 
a través del programa «Qualifica’t». A curt termini, seran habituals els es-
tudis semipresencials, que permetran a l’alumne/treballador fer una part 
dels estudis des de casa gràcies a l’ajuda de les noves tecnologies. 

El perfil del jove que fa un cicle formatiu perquè no té cap altra sortida 
ha passat a la història. A la classe conviuen estudiants de setze anys 
amb persones actives de trenta, quaranta i cinquanta, i aquesta barreja 
augmentarà. Sergi Cercós, professor d’Informàtica i actual coordinador 
de Cicles Formatius, explica que el futur de la FP és indubtablement créi-
xer: «calen menys titulacions universitàries, més Formació Professional i 
menys persones sense estudis. Cada vegada és més difícil fer una feina 
sense una titulació que t’acrediti». 

La Formació Professional és avui dia el tipus d’estudis que garanteix una 
més alta inserció laboral i és, sens dubte, un sector que creixerà i s’adap-
tarà cada vegada més a la demanda de professionals de les empreses. 
Prova d’això és que cada curs l’oferta d’estudis de la Joviat varia per po-
der atendre les necessitats empresarials de la Catalunya central, que és la 
raó de ser d’aquest tipus d’estudis. L’àrea de sanitat aposta per estrènyer 
els lligams entre escola i empresa a través de les xerrades tècniques, que 
consisteixen a convidar professionals en actiu a l’escola i a organitzar 
sortides a hospitals i farmàcies. L’àrea administrativa s’orienta a fomentar 
l’emprenedoria i l’àrea d’informàtica a augmentar les hores de taller dels 
seus alumnes. «A mi m’agradaria fer com una cuina de la informàtica. 
L’Escola d’Hoteleria és una de les millors de l’estat i funciona perquè fa 
pràctiques professionalitzades i surt als mitjans de comunicació –diu Cer-
cós–. Hauríem de poder garantir als nostres alumnes d’Informàtica que 
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El professor Josep Santacreu 
reunit amb un grup d’alum-
nes de Batxillerat. 
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prendre una decisió que els marcarà tota la vida i els pesa com una llosa», 
explica Josep Carboné. Fa trenta anys que Carboné fa de professor d’es-
tudis postobligatoris a l’Escola Joviat i parla amb coneixement de causa. 
El Batxillerat del 2011 té pocs punts en comú amb les classes de prepa-
ració de Batxillerat Elemental i Superior que va començar a fer l’Escola 
Joviat l’any 1960. Aleshores els alumnes eren formats en assignatures 
com Dictat, Redacció, Matemàtiques, Religió, Llengua Castellana, Cul-
tura General..., i s’examinaven per lliure a l’institut Lluís de Peguera. El 
Batxillerat Elemental eren quatre cursos, dels deu als catorze anys, i el 
Superior eren dos cursos més. 

Carboné va estrenar-se com a professor de BUP a l’escola de Sant Joan 
de Vilatorrada. És l’únic docent de la plantilla actual de la Joviat que va 
formar part d’aquella etapa. Corria l’any 1979 quan, un cop enllestides 
les classes a Sant Joan, un Carboné de 22 anys agafava amb presses la 

bossa i els llibres per ser a les 6 de la tarda al local de carretera de Vic, 
número 27, per començar les classes de BUP nocturn. Eren dues realitats 
oposades, com la nit i el dia. 

A la nit, «més de la meitat de la classe eren més grans que jo, amb feina 
i responsabilitats familiars. Venien molt motivats i t’agraïen moltíssim 
tot el que feies per ells. Hi havia monges i molts guàrdies civils a qui 
per progressar en la carrera s’exigia fer BUP». Durant el dia, a Sant Joan, 
«érem una família». Els professors i la cinquantena d’alumnes que hi 
havia ho compartien tot: dinar, jugar, anar al pati, fer el cafè i, òbviament, 
fer classe. L’escola no era una escola estrictament. Era un pis adaptat. 
«La calefacció de vegades anava i de vegades no. Algun dia feia tant 
fred que no podíem fer classe de Mecanografia i improvisàvem una al-
tra cosa. Vam viure aquella etapa amb una gran intensitat», rememora 
Carboné. 



Orientant l’alumnat en la tria dels estudis

El transcurs del temps no solament ha modificat el currículum acadèmic 
de Batxillerat i els equipaments de Joviat, sinó també les sortides profes-
sionals de l’estudiant de Batxillerat, que abans obtenia una recompensa 
immediata: acabava els estudis i trobava una bona feina. Avui, l’esforç és 
més gran i el desànim, també.

L’orientació de l’equip docent és clau en aquest procés. Això sí: l’alumne 
és qui té la darrera paraula. És la seva vida la que està traçant i seran seus 
els encerts i desencerts. El rol del professor és ajudar-lo a obrir camins, 
que sigui conscient de la responsabilitat, que triï. I si s’equivoca, que sàpi-
ga rectificar. És un moment en què la família també juga les seves cartes 
i l’escola procura acompanyar-la perquè sigui comprensiva amb els fills, 
perquè es posi al seu lloc, sobretot a 2n curs de Batxillerat, quan s’acosta 
la prova de selectivitat. «Aquesta prova és un examen doble, la passen els 
alumnes i els professors. A partir del segon trimestre del segon curs som 
dos els que treballem pel mateix i és una sensació peculiar i molt intensa», 

L’Escola Joviat estava totalment atomitzada entre Sant Joan i Manresa 
i la possibilitat d’anar a l’antiga fàbrica Roca, Joviat 1, es va viure amb 
optimisme. Però les satisfaccions mai no són completes i el trasllat tam-
poc no ho va ser. La nevada del gener del 1985 va obligar a abandonar 
a corre-cuita el local de carretera de Vic, que «presentava una imatge 
dantesca. Els radiadors estaven esberlats, amb uns pams de gel impres-
sionants, les rajoles estaven aixecades...». Carboné descriu el panorama 
com si acabés d’obrir la porta d’aquell espai. 

Aquella arrencada de curs va ser excepcional. Els operaris posaven ra-
joles al mateix temps que els professors explicaven. Però més enllà de 
l’anècdota excepcional –de passada direm que els pares ho van entendre 
molt bé, perquè eren circumstàncies de força major–, l’Escola Joviat ha 
viscut sempre en constant transformació. I això ho sap bé l’equip docent. 
Sempre s’han estat reorganitzant espais, adaptant aules per acollir nous 
estudis... «Sempre he fet classe amb l’equip de manteniment al costat, 
perquè passar d’una escola petita a una escola molt gran i a una gran 
escola no és un camí senzill», afegeix. 
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que necessiten molta nota, altres que necessiten millorar competències 
en una matèria... L’escola ha de poder cobrir tot el ventall de possibilitats.

El tutor és el referent de l’alumne durant tot el viatge. S’encarrega de 
guiar-lo en aquest mar de dubtes i de mantenir una relació pautada cada 
trimestre amb la família i sempre que es detecta un canvi, ja sigui d’acti-
tud o de resultats acadèmics. «En el seguiment de l’alumne i en la relació 
amb la família ho fem molt bé, no en tinc cap mena de dubte», assegura 
Díaz. Ferran Sardans, que va acabar Batxillerat el 2010 i va formar part 
del grup de delegats de l’escola, li dóna la raó. «Tens sempre un tutor al 
costat; a la majoria de professors no els importa quedar-se una hora més 
i fer un cafè per parlar d’allò que et preocupa, tant si és sobre els estudis 
com si és personal».

Clara Teixidó i Irene Mas també destaquen de la Joviat la predisposició 
dels professors a donar-te un cop de mà. Totes dues han estat alumnes 
de 2n de Batxillerat i van començar juntes a «Les Dentetes», a la llar d’in-
fants. Els seus camins se separaran el curs 2011-2012. La Clara es vol 
dedicar a fer Periodisme o Educació Social, i a la Irene li tira el món del 
teatre, la interpretació i la Història de l’Art. Tot dependrà de la nota final. 
Per a la Clara, l’escola és com «una segona casa», en part –diu– perquè els 
seus pares també hi fan de mestres. La Irene opina que «a Joviat creuen 
en les teves capacitats i t’ajuden a tirar endavant». Johan Kody, de disset 
anys, dóna fe de les paraules de la Irene. Ara és estudiant de Batxillerat i 
va arribar del Camerun a 3r d’ESO atret per poder jugar a bàsquet. Gràcies 
a l’ajuda dels professors i a la seva habilitat innata va aprendre català en 
tres mesos. Valora haver pogut compaginar els estudis i l’esport, «però no 
tinc clar el meu futur». Encara té temps per decidir-se. 

segons Gloria Díaz, la coordinadora de Batxillerat des de fa tres anys. Díaz 
–que va començar a la Joviat l’any 1998 empaitant i escoltant els profes-
sors per aprendre– ha vist com a responsable dels estudis tots els canvis 
que no s’havien produït en molts anys: la modificació del currículum aca-
dèmic del Batxillerat i de la prova de selectivitat i el pas de les carreres 
universitàries a graus. Una girada de mitjó que l’escola ha implantat i ha 
interioritzat en poc temps. 

El repte de Joviat és que els alumnes que es preparen per a la selectivitat 
no només aprovin sinó que puguin accedir als estudis que volen i a la 
universitat triada, i aquest últim desig ja és més difícil de satisfer. Segons 
les xifres dels darrers anys, el 90% dels alumnes de Joviat passa la prova 
i fa el grau triat, però no sempre a la facultat que vol. De fet, el tant per 
cent d’aprovats és orientatiu, perquè la selectivitat representa el 40% de 
la nota i l’expedient acadèmic, el 60%. Per facilitar al màxim el pas a la 
universitat, l’escola ofereix reforç de matèries fora de l’horari lectiu, fo-
menta la pràctica dels models d’examen de la selectivitat i fa classes de 
repàs durant les tres setmanes posteriors a l’acabament del 2n curs de 
Batxillerat perquè l’alumne vagi més preparat. 

Abans el Batxillerat era un plat únic. Ara és una carta. L’alumne té més 
responsabilitat des del primer moment: ha de decidir quina especialitat 
de Batxillerat tria en funció del grau que voldrà fer i a quina universitat. El 
treball de recerca és l’eix vertebrador de tot el Batxillerat i Joviat n’expo-
sa públicament cada curs els millors perquè els familiars puguin valorar 
l’esforç realitzat. A Díaz li agrada dir que el Batxillerat és com un viatge en 
tren: «hi ha un vagó d’assignatures comunes, un altre d’optatives, un altre 
de reforços i un altre d’ampliació de competències, com pot ser el Dibuix, 
que està fora del currículum, però que potser el necessites si vols estudiar 
Arquitectura». Encara que siguin pocs, cada vegada hi ha més alumnes 
que fan Batxillerat per accedir a un cicle de grau superior –i que, per tant, 
no fan selectivitat. I també hi ha alumnes que, per les seves circumstàn-
cies personals, fan aquest viatge de dos anys en tres o en quatre, altres 

Celebració de la segona 
Mostra de Treballs de 
Recerca i Crèdits de Sínte-
si, el 18 de maig de 2010, 

a l’auditori de la Fundació 
Caixa Manresa, a la Plana 
de l’Om.
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Primera cuina de l’Escola d’Hoteleria. El taulell de fusta es 
va canviar, més endavant, per un d’acer inoxidable. Aixe-
cant la tapa d’una olla, el primer director, Manuel Zarzoso. 
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fessors acreditats, que els van ensenyar des d’un sofregit fins a menges 
exquisides. Eren Manuel Zarzoso, Manuel Domínguez i Ramon Segura, 
una fornada de professors formats a la Escuela de Hotelería de Madrid 
que va marcar el caràcter disciplinat de l’escola. Tots tres es van deixar 
portar per l’entusiasme i la il·lusió de Josep Vilaseca, que «des del primer 
dia tenia molt clar que volia una escola de prestigi. Era com un nen amb 
unes sabates noves», recorda Zarzoso. A l’equip també es van incorporar 
Pepe Pérez i Sergio Fernández. La mateixa il·lusió és la que va encomanar 
el fundador a les famílies que van matricular els seus fills en una escola 
buida mentre els feia una visita guiada i els explicava: «aquí hi haurà..., 
aquí hi posarem..., aquí aprendran a...». 

El pare de l’alumne Albert Marimon, durant una de les primeres visites or-
ganitzades a l’escola, no va poder estar-se de dir-li que hi apuntava el seu 
fill perquè l’havia convençut i perquè –amb tota franquesa– es podia per-
metre el luxe de perdre un any. El 1992 sortia de l’Escola Joviat la primera 
promoció de cuiners. El fill del senyor Marimon entre ells. Començava un 
projecte excepcional, «el tercer més important per a la nostra escola des-
prés de la compra de l’antiga fàbrica Roca i de l’Escola Sant Francesc i el 
que ens ha donat més prestigi internacional», en paraules del fundador. El 
diari Regió7 del 2 de juliol de 1992 recull la volada que es va donar a l’acte 
de lliurament de guardons de la primera promoció, que va congregar a les 
dependències de l’escola més de cinc-cents convidats.

L’Escola d’Hoteleria de Manresa, entre les millors

L’Escola d’Hoteleria va començar del no-res. Era la primavera del 1987 
que Josep Vilaseca tornava d’un congrés a Astúries de la Confedera- 
ción Española de Centros de Enseñanza (CECE) en el qual s’havia parlat 
del descens de la natalitat, de la crisi de la Formació Professional i de la 
necessitat de plantejar estudis amb projecció de futur. El president de la 
institució, el pare Ángel Martínez Fuertes, li va dir: «Vilaseca, el futur és 
vestir o menjar». S’ho va prendre al peu de la lletra. En el trajecte fins a 
Manresa va decidir que el curs a sobre obriria una escola per formar cui-
ners i cambrers. Els primers a rebre la notícia foren Àngels Bonet, Josep 
Codina i Josep Carboné. Tots tres van quedar desconcertats mirant el so-
lar ple de rampoines i totxanes a tocar de Joviat 1, que el fundador ja veia 
obrat, inaugurat i amb les olles fumejant. 

Mig any després, obria portes l’Escola d’Hoteleria Joviat, el quart centre 
d’hoteleria oficial de Catalunya, després dels de Girona, Cambrils i Les. Els 
primers confidents del projecte no van verbalitzar cap dels interrogants que 
els va suscitar la notícia, com: «qui vindrà a Manresa a aprendre a fer de 
cuiner?». L’experiència els deia que si la decisió estava presa, l’escola es 
faria. Era inútil perdre energies qüestionant la poca viabilitat d’una escola 
d’aquest tipus, allunyada de la costa i dels circuits gastronòmics del país.

Dotze alumnes van estrenar una escola de cuina sense cuines, sense ne-
veres i sense mostradors el setembre d’aquell any. Els van rebre tres pro-

87  

FER ESCOLA



Professionals formats per l’Escola Joviat treballen avui en les cuines i en les 
sales dels restaurants més prestigiosos del món. Des d’El Bulli, amb Oriol 
Castro com a cap de cuina, fins al Mugaritz, on treballa Llorenç Segarra, 
passant pel restaurant Jaleo, de Washington, que cuina per a la Casa Blan-
ca, i que té en el seu equip l’exalumne Ramon Martínez; des de cuiners a 
xefs passant per pastissers i sommeliers. La llista d’alumnes destacats és 
llarga: Àngel Palacios, cap de cuina del restaurant La Broche (2*); Carles 
Tejedor, cap de cuina del restaurant Via Veneto (1*), de Barcelona; Oriol 
Rovira i Marta Puigantell, propietaris del restaurant Els Casals (1*), de Sa-
gàs; Jordi Vilar, propietari del restaurant Alkímia (1*), de Barcelona; Jordi 
Cruz, cap de cuina del restaurant Angle, de Sant Benet de Bages (1*) i cap 
de cuina del restaurant Àbac, a Barcelona (1*); Artur Martínez, propietari 
i cap de cuina del restaurant Capritx, de Terrassa (1*); Carles Rodríguez, 
cap de cuina de l’Hotel Arts, de Barcelona (5* gran luxe); Judith Cercós, 
cap de sommeliers del restaurant Moments, de l’Hotel Mandarín (5* gran 
luxe), de Barcelona; David Garcia Cantero, propietari del restaurant TO(+), 
de Palà de Torroella, i Oriol Llavina, del restaurant El Cigró d’Or, de Gelida, 
entre molts d’altres.

Haver estudiat a l’Escola d’Hoteleria Joviat és segell de qualitat i els re-
coneixements rebuts així ho avalen. Entre els més recents, destaquen el 
Premi a la Destresa i Millor Tècnica d’Elaboració del XXVIè Concurs de 
Cuina Jove de Catalunya, organitzat per l’Escola d’Hoteleria EUHT, de 
Sant Pol de Mar; el Premi Absolut i Premi al Millor Servei a Taula al 6è 
Concurs de Joves Cuiners i Cambrers d’Escoles de Catalunya 2009, or-
ganitzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la 
revista Descobrir Cuina; el Premi a la Tècnica i a la Destresa en el 13è 
Concurs de Joves Cuiners de Catalunya, de Sant Pol de Mar, el 2009; el 
Premi Absolut en el 5è Concurs Joves Cuiners i Cambrers d’Escoles de 
Catalunya, el 2008; el tercer premi a la Millor Escola al Campionat d’Espa-
nya Cafès Illy 2008; el Premi a la Imaginació i Creativitat en el 12è Concurs 
de Joves Cuiners de Catalunya, de Sant Pol de Mar, el 2008, entre una 
llarga llista de distincions que enorgulleix la trajectòria del centre. Un dels 

Orla de la primera promo-
ció d’alumnes de l’Escola 
d’Hoteleria, 1987-1992. 
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El president de la Generalitat 
Jordi Pujol durant una visita 
oficial a l’Escola d’Hoteleria, 
el 13 d’abril de 1996, salu-
dant Manuel Zarzoso davant 

la mirada de Josep Vilaseca. 
Al fons a l’esquerra, Josep 
Carboné, i, a la dreta, l’alcal-
de de Manresa Jordi Valls. 
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guardons més significatius en l’àmbit internacional el té l’alumne David 
Garcia, que fou millor skills de tot l’estat i 15è millor skills de cuina del 
món en el World Skills International 2007, celebrat a Sizouka (Japó). Gar-
cia –un cuiner crescut entre els fogons del negoci familiar– valora del seu 
pas per la Joviat la disciplina. Diu: «la intento aplicar en moltes coses de 
la meva vida diària. És la meva base i m’ha motivat moltíssim». El 2009, 
l’alumne Cristian Nova obtingué el tercer premi de Serveis del World Skills 
Catalunya i Carlos Martínez, el segon premi en Cuina. 

L’escola ha format bons alumnes, entre d’altres motius, perquè té un bon 
equip de professors. Des de fa divuit anys, fa classes a Joviat un dels 
millors pastissers de l’estat, Jordi Pujol. El 1995 fou reconegut com el Mi-
llor Mestre Artesà Pastisser (MMAPE), va rebre el Premi Nadal al Millor 
Reboster de Catalunya el 2008 i és ambaixador nacional de xocolata Ca-
llebaut –el principal fabricant mundial de cacau i productes de xocolata 
d’alta qualitat. «Avui –assegura– ja no entenc el dia a dia sense estar en-
voltat de joves adolescents amb inquietuds per aprendre i que t’impreg-
nen d’energia positiva». La mateixa energia positiva que t’encomana la 
flaire dolça de l’obrador de la Joviat.

La recepta de l’èxit

La recepta de l’èxit ha estat una barreja a parts iguals de disciplina i 
d’aprendre dels millors. Els inicis foren trepidants. Entre l’anunci del fun-
dador de Joviat d’«obrirem una escola d’hoteleria» i l’arrencada del curs 
escolar van transcórrer només sis mesos. Sis mesos delirants. Tothom te-
nia feina. L’equip de manteniment treballava sense pausa per preparar 
l’edifici, el personal administratiu per obtenir els permisos oficials d’ober-
tura de la nova escola en un temps rècord, i el fundador feia tota la resta. 
Va anar a Osca a visitar l’Escuela de Hostelería de Guayente, a Sahún, 
un poblet molt a prop de Benasc. Allà va fitxar Zarzoso i ell es va endur 
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cap a Manresa dos excompanys d’estudis. Ja tenia professors. Després, 
va marxar a entrevistar-se amb el president de la companyia Fagor, Iñigo 
Gómez Udaondo. Li va dir: «vull muntar una escola i necessito de tot però 
no puc pagar-li-ho». El seu aval fou la trajectòria del projecte Joviat. Per 
Nadal, l’escola tenia una cuina envejable, espaiosa i equipada amb tot el 
necessari per aprendre l’ofici. Amb els anys, Iñigo Gómez esdevingué un 
bon amic del fundador i és de les poques persones que no han format part 
de l’equip humà de Joviat que té la insígnia d’or de l’escola. 

En poc temps, l’Escola d’Hoteleria es va convertir en un referent a Ca-
talunya i a l’estat. Funcionaven, alhora, cinc grups de primer curs. A les 
tardes, fora de l’horari, es feien cursos de reciclatge per a professionals de 
l’hoteleria en actiu. L’escola semblava que no tancava mai. L’equip de do-
cents es va comprometre fins al moll de l’os a marcar la diferència oferint 
una formació tècnica i humana als alumnes que cap altre centre no oferia. 
Això volia dir capacitat per establir normes i disciplina per fer-les complir. 
Per despuntar calia aprendre dels millors. I la direcció de Joviat els va anar 
a trobar. Es van organitzar visites a les cuines dels centres d’hoteleria més 
destacats d’EUA i de Mèxic, de Zuric, Lausana, París, Bordeus i Roma, i a 
l’Escola d’Arts Culinàries de Lió, presidida pel mestre de la cuina francesa 
i pare de la nouvelle cuisine, Paul Bocuse. Antoni Pallarès, vinculat a Jo-
viat en aquell moment, recorda a la perfecció un paràgraf de la instrucció 
del pla de formació de l’escola francesa, que deia: «quan acabin els seus 
estudis, els alumnes d’aquesta escola han de ser capaços d’anticipar-se 
als canvis constants de la professió i de la clientela». D’aprendre, no se 
n’acaba mai.

L’estudiant de Joviat que no havia anat a cal barber no entrava a classe. 
Es passava revista per comprovar que la roba, el davantal i les sabates 
estiguessin immaculats. Les pràctiques de cuina –tot i la incomprensió 
d’algunes famílies– no s’acabaven fins que tots els estris de les partides 
estaven endreçats i ben nets. «Teníem una gran capacitat de patiment 
perquè tot sortís bé, i la nostra pràctica era real. Si venia algú a menjar a 

l’escola a les tres de la tarda li havies de posar el plat a taula i atendre’l. 
No li podies dir “vingui demà, perquè jo ja he acabat la meva hora de 
pràctiques”», diu Zarzoso. 

Sense pràctica no s’aprèn. Els docents ho tenien clar i eren conscients 
del valor afegit que significava per a futurs cuiners i cambrers poder fer 
pràctiques amb els clients als restaurants de l’escola: el self-service, el 
bufet i l’Hostal. Avui, Joviat té acords de col·laboració amb centenars 
d’empreses. Josep Carboné, que fou director de l’Escola d’Hoteleria del 
1993 al 2000, insisteix que «donàvem molta importància a la puntualitat i 
la uniformitat. Dit així pot semblar que els alumnes se sentien incòmodes 
per la pressió que tenien, però anys després ens han agraït la formació 
rebuda perquè han sobresortit a les empreses on han anat».

L’escola va treballar de valent, tant a dins com a fora. Sempre que hi ha-
via un esdeveniment gastronòmic destacat –fos on fos de Catalunya i, en 
alguna ocasió, també d’Andorra– la Joviat hi era, amb el seu planter de 
professors i alumnes perfectament uniformats i planxats. L’Escola d’Hote-
leria va viure en poc temps un creixement espectacular. Alumnes d’arreu 
de Catalunya arribaven dilluns al matí a Manresa. Alguns amb el tren de 
la Renfe de les 8.30 hores, rebatejat com a tren de la Joviat; d’altres, amb 
autocar des de Martorell i Andorra, sense comptar els que vivien a les co-
marques més properes. El primer any va ser necessari llogar una planta de 
l’Hotel Pere III per poder oferir-los allotjament. De seguida es va adequar 
l’últim pis de Joviat 2 com a residència. Cada curs, l’escola també era la 
casa de més de cent vint aspirants a cuiner i sorprenia quan, el dia de la 
benvinguda, es llegia en veu alta la llista dels pobles d’on procedia l’alum-
nat: Sitges, Barcelona, Solsona, Tàrrega, Vilafranca, Sant Cugat, Puigcerdà, 
Roda de Berà, Sabadell, Sant Just Desvern, Premià de Mar...

Joviat va posar en marxa una campanya de promoció inèdita tractant-se 
d’una escola. «En dos anys, vaig visitar gairebé nou-cents ajuntaments de 
Catalunya i Andorra i més d’un centenar van venir a Manresa a veure l’es-



Visita de l’equip de l’Escola 
d’Hoteleria Joviat al pres-
tigiós cuiner Paul Bocuse, 
a Lió, el 1991. D’esquerra a 

dreta, Manuel Domínguez, 
Pepe Pérez, Manuel Zar-
zoso, Josep Vilaseca, Paul 
Bocuse i Antoni Pallarès.
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Perspectiva de la cuina 
calenta on es preparen els 
plats del restaurant l’Hos-
tal i el bufet. Els alumnes 
treballen sota la supervisió 
dels professors Ivan Mar-
galef (a l’esquerra) i Dani 
Pons (a la dreta).





cola», explica Josep Esquius, que fou l’encarregat de fer les presentacions 
porta a porta. «També vam muntar demostracions culinàries. Intentàvem 
explicar que l’hoteleria no és només un àpat sinó també la preparació de 
les taules, la manera com se serveix, els sommeliers... Vam anar a Andor-
ra la Vella, a la Seu i a Tremp. La satisfacció personal és difícil d’expli-
car». Salvador Graells –vinculat a l’escola durant vint-i-vuit anys i que va 
morir el 5 de desembre de 2009– també guardava un record molt intens 
d’aquesta època, durant la qual fou director tècnic de l’Escola d’Hotele-
ria. Assegurava que havia mantingut durant molt de temps relació amb 
alumnes que van forjar-se una professió rere els fogons de Joviat. 

L’escola continua promocionant-se i des de fa alguns anys participa al 
Saló de l’Ensenyament de Fira de Barcelona amb estands molt creatius, 
fent demostracions culinàries en directe amb el suport i la implicació del 
Departament de Comunicació, d’alumnes i professors de l’equip d’Hote-
leria i de Gestió Acadèmica i del fundador mateix.

Celebració d’una classe 
d’enologia al celler de 
l’Escola d’Hoteleria. 
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«Formar-se a Joviat és garantia  
de rigor i qualitat»

El prestigi del centre creixia. El juny de l’any 2000 es va inaugurar l’Escola 
Superior d’Hoteleria dels Pirineus a les dependències de l’antiga caserna 
de la Seu d’Urgell. Joviat ja tenia presència a la Seu des del 1996, quan 
es van posar en marxa els estudis de Tècnic en Empreses i Activitats Tu-
rístiques (TEAT). L’objectiu del centre era formar professionals del món 
de la restauració i acostar els estudis a una zona d’on procedia una bona 
part dels alumnes d’Hoteleria de Manresa. Es van habilitar dos menjadors 
pedagògics, una cuina de 250 m² i una residència per a estudiants, però, 
a diferència de l’escola d’hoteleria bagenca, l’oferta formativa no va acon-
seguir atraure prou alumnat i el curs 2008-2009 fou el darrer que es van 
oferir estudis de cuina. 

Professors i estudiants d’Hoteleria han servit banquets en els més variats 
certàmens, fires i celebracions. No importava l’hora ni el dia de la setma-
na. L’escola es mobilitzava per mostrar què feien i –tant o més important– 
com ho feien. 

Alguns dels serveis més emblemàtics de la seva trajectòria –els records se 
superposen; els anys es desdibuixen– han estat l’àpat per a dues-centes 
persones a Mataró; el de Gerri de la Sal per a la reconsagració de la col-
legiata, amb destacats representants polítics i eclesiàstics; el de la Sala 
Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), per a vuit-cents 
comensals d’arreu de l’estat amb motiu de la celebració d’un congrés de 
la CECE, el 1997; la festa de celebració de la concessió de les tres estrelles 
Michelin al cuiner Santi Santamaria; la inauguració del curs escolar 1997-
1998 de la Universitat de Lleida; el sopar de germanor del Col·legi d’En-
ginyers Industrials el maig del 1999; un sopar d’estiu amb tot el govern 
al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, el 4 de juliol del 2000, a 
càrrec dels alumnes de l’última promoció de l’escola, que incloïa un menú 

Josep Carboné, director  
de l’Escola d’Hoteleria  
del 1993 al 2000, lliura els 
galons a una alumna du-
rant l’acte de graduació.
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La sala de l’Hostal en una 
sessió de pràctiques amb 
els alumnes. En aquesta 
imatge, Sandra Jo, cap  
de Serveis de l’Escola 
d’Hoteleria.





A dalt, alumnes de pastis-
seria preparen unes postres 
amb el professor Jordi Pujol. 
A baix, l’alumne David Gar-
cia amb la medalla de par-
ticipació en el World Skills 
International 2007.
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personalitzat amb el nom de cada conseller. Han assumit l’organització 
d’esdeveniments culinaris per a institucions, col·legis professionals i ad-
ministracions al Museu Marítim de Barcelona, a l’Hotel Princesa Sofia, al 
Centre d’Alt Rendiment (CAR) i també als Dipòsits Vells de Manresa, com 
fou el cas del sopar de gala amb motiu de la visita dels prínceps d’Astú-
ries, l’any 2004; de la celebració del 125è aniversari de Caixa Manresa i, el 
juny del 2011, del 25è aniversari del celler Abadal, amb la presència, entre 
d’altres autoritats, del cuiner Ferran Adrià i del president de la Generalitat, 
Artur Mas.

Màrius Ferrer –coordinador–, Jordi Pujol –cap de Pastisseria– i Sandra 
Jo –cap de Serveis i de Gastronomia Portàtil– formen el nucli central de 
l’equip que lidera l’escola durant l’última etapa i per la qual ja han passat 
vint promocions d’estudiants. Ferrer fou el primer professor que es va in-
corporar a l’equip de cuina i tenia un tret diferencial respecte a la resta: 
no era de Benasc. Jordi Pujol fou un fitxatge directe del fundador i Sandra 
Jo era una exalumna que es va quedar al centre «perquè, malgrat tenir 
l’opció d’anar a treballar a molts bons restaurants, m’agrada ser a l’escola 
on vaig estudiar, formant i veient com progressen els alumnes». 

S’autodefineixen com un equip exigent, organitzat i pedagògic, compost 
per deu professors –tots exalumnes– que parlen el mateix idioma. Junts 
han fet un gran esforç per mantenir una organització excel·lent. Tota la 
programació i les fitxes de producció estan prou sistematitzades, fins al 
punt que, bromejant, diuen que si cap dels tres no anés a l’escola res no 
s’aturaria; tothom sabria què ha de fer en tot moment. Opinen que el seu 
compromís és formar professionals «no per aconseguir estrelles Michelin 
–diu Ferrer–, sinó per anar a la guerra. Formem persones i professionals 
que surten preparats per fer de cuiners o per a qualsevol ofici». La prova 



que són eficients –coincideixen– és que tots els alumnes troben feina i els 
restauradors els diuen: «si és Joviat ja en tinc prou, perquè formar-se a la 
vostra escola és garantia de rigor i qualitat». La millor carta de presentació.

A l’horitzó, hi ha la voluntat d’anar progressant, millorant la qualitat, el 
treball cooperatiu, el reciclatge, la creativitat, potenciant els productes de 
temporada de quilòmetre 0, el coneixement d’idiomes... «Tot el que faci 
falta per continuar sent la millor escola de Catalunya i una de les millors 
del món», sentencia Ferrer. 

En aquestes imatges, acte 
de graduació d’Hoteleria 
del curs 2010-2011. A baix, 
el coordinador de l’Escola 

d’Hoteleria, Màrius Ferrer, 
en un moment de l’acte  
de graduació.
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Un grup d’alumnes del curs 1994-1995 de Cuina i Serveis  
i de l’Escola Universitària de Turisme posa al parc de 
l’Agulla en una imatge promocional.
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COU o de FP2. Això sí, per obtenir el títol calia fer l’examen final a l’escola 
oficial de Girona. 

Aquest professor de Geografia no tenia ni idea de màrqueting ni de mer-
cats turístics. Quan va rebre l’encàrrec era professor de COU i compar-
tia la direcció pedagògica del centre amb Jordi Vilaseca, l’actual director 
general. En poc temps va descobrir tots els ets i uts del món turístic, va 
elaborar el pla d’estudis de Manresa, es va formar com a professor de 
Màrqueting i el curs 1992-1993 es van implantar els estudis a Manresa 
amb horari de tarda-nit, de 6 a 10 del vespre. 

A la primeria, González va fer tots els papers de l’auca: era director i tutor 
i coneixia els alumnes pel nom. En sabia tots els secrets. El pla formatiu  
–dirigit des del centre de Girona– es va perfilar perquè atengués les neces-
sitats turístiques de l’entorn. Incloïa assignatures específiques de turisme 
religiós i rural, a més a més d’altres d’obligatòries com els idiomes –es 
feien classes d’Anglès, Francès i Alemany–. Al segon curs de funciona-
ment, es van organitzar seminaris i es va vincular a l’equip docent un grup 
d’advocats que feien classe de Dret. Els estudis caminaven amb bon peu.

Fou en aquell moment que l’escola es va plantejar anar una mica més 
enllà. I el cop de gas fou l’enamorament del fundador d’un espai excep-
cional. Josep Vilaseca, en una visita professional a la Seu d’Urgell, va des-

Escoles Universitàries de Turisme,  
el salt de Manresa a la Seu d’Urgell

L’Escola Joviat va culminar les seves aspiracions acadèmiques oferint es-
tudis universitaris de turisme, el nivell més alt de formació. Fou una etapa 
breu però intensa durant la qual es va convertir en l’únic centre del país 
amb dues escoles de turisme en marxa –a Manresa i a la Seu d’Urgell– i 
en el primer amb presència a les comarques pirinenques. L’aventura va 
durar quinze anys. Va començar en el moment oportú, quan hi havia poca 
oferta d’escoles a Catalunya, i va acabar quan la proliferació de centres 
n’amenaçava la viabilitat. Queden com a testimonis d’aquesta etapa els 
quatre-cents cinquanta alumnes formats, les catorze promocions de l’Es-
cola Universitària de Turisme de Manresa (EUTM) i les set de l’Escola Uni-
versitària de Turisme dels Pirineus (EUTP). I no cal dir, els equips docents 
de tots dos centres. 

Quan a Joviat es parla dels estudis de Turisme tothom pensa en José 
Antonio González. Professor veterà nascut el 1954, fa gairebé quaranta 
anys que fa classe i va viure una de les etapes més engrescadores de la 
seva trajectòria professional quan el fundador de Joviat li va encarregar 
que muntés una escola de turisme. Josep Vilaseca va apostar per aquests 
ensenyaments perquè els veia com una continuació natural de l’Esco-
la d’Hoteleria. Era l’any 1991 i els estudis eren de Tècnic en Empreses i 
Activitats Turístiques, TEAT, «una diplomatura agafada amb pinces», diu 
González. Per matricular-te en qualsevol de les escoles privades que ofe-
rien aquests estudis no calia la selectivitat; eren suficients els estudis de 
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cobrir l’antiga caserna militar emplaçada sobre un cim a la vall del riu 
Segre i amb unes vistes espectaculars de la serra del Cadí. L’espai era 
tancat i barrat des del 1993. Tres anys després, el 1996, es reobria al públic 
amb l’única oferta dels estudis de Turisme. Així es va plantar la llavor de 
Joviat dels Pirineus –el tercer centre de l’escola–, que més endavant va 
acollir estudis d’Hoteleria i de tècnics esportius.

El fundador va arribar a un acord de cessió amb l’alcalde de l’Ajuntament 
de la Seu d’Urgell, Joan Ganyet, segons el qual Joviat es comprometia a 
recuperar l’espai com a centre de formació del sector turístic. Segons va 
recollir Regió7 el dia 15 de gener de 1996, Joan Ganyet anunciava que en 
les properes setmanes es tancaria amb el Ministeri de Defensa el traspàs 
de les instal·lacions de la caserna de Castellciutat i els terrenys del pla de 
les Forques. «No s’ha firmat a la Seu d’Urgell cap conveni tan important 
com aquest» en les últimes centúries, afirmava Ganyet. 

L’artífex de l’acord per part de l’Ajuntament de la Seu explica que la pro-
posta plantejada per Josep Vilaseca encaixava com l’anell al dit amb el 
projecte de ciutat del govern municipal i amb l’objectiu de reconvertir 
l’antiga caserna en «un equipament d’interès social». Ganyet assegura 
que de seguida va adonar-se que Vilaseca «era un fundador en lletres 
d’impremta; d’aquelles persones il·luminades que es fixen un objectiu i 
saben com arribar-hi» i que tenia una família i un equip de col·laboradors 
molt valuosos. L’obertura de Joviat dels Pirineus va representar un pas 
més en favor de la qualificació de la zona i «no descarto –afegeix– que 
encara pugui desenvolupar totes les seves potencialitats». El fundador 
destaca el valuós suport que va rebre de l’alcalde i de la família Colom per 
tirar endavant el projecte.

A José Antonio González, responsable dels estudis de Turisme de Man-
resa, se li va girar feina i va començar a dividir la setmana laboral entre el 
Bages i l’Alt Urgell. L’estiu del 1996, en plenes vacances, Àngels Bonet va 
matricular els primers alumnes a les casernes de Castellciutat. 

Inauguració oficial de l’Escola de 
Turisme de la Seu d’Urgell. D’es-
querra a dreta, Ep Vilaseca; Dolors 
Brugueras; Fernando Muñoz; Jordi 
Vilaseca; l’alcalde de la Seu, Joan 
Ganyet; el bisbe de la Seu d’Urgell, 
Joan Martí Alanis, i Josep Vilaseca. 
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El reconeixement oficial  
d’estudi universitari

Amb el pla d’estudis enllestit, l’escola de la Seu va estrenar primer curs 
amb vuit estudiants. Eren poquets –i va ser així fins al final–, però la pro-
ximitat del mercat d’Andorra i la falta d’oferta formativa feia augurar més 
matrícules. Tot just acabats d’engegar, l’administració va aprovar que els 
estudis de TEAT passessin a ser universitaris, i al dictat del govern el curs 
1997-1998 Joviat ja es reestrenava rebatejada com a Escola Universitària 
de Turisme de Manresa (EUTM) i Escola Universitària de Turisme dels 
Pirineus (EUTP), ambdues adscrites a la Universitat de Lleida. L’acció de 
difusió fou intensa. Es van abocar esforços, idees i diners, que no es tra-
duïen en un augment de l’alumnat. Barcelona era un competidor molt 
atractiu per al jovent dels Pirineus.

L’EUTP va organitzar visites i xerrades a les escoles i instituts de la zona, 
va fer accions de promoció al territori, va establir aliances formatives per 
apujar el llistó, com amb el centre de Lleida de l’INEFC (Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya), encarregada de les classes d’animació 
turística i sociocultural. Segons Urgell Domenjó, que en fou directora el 
1998, la conversió en estudis universitaris va fer decréixer l’interès dels 
estudiants de l’Alt Urgell i d’Andorra. Quan era TEAT es considerava una 
bona sortida formativa, però en el moment en què era imprescindible te-
nir la selectivitat aprovada, el ventall de possibilitats formatives creixia, i 
també el desig dels joves d’estudiar lluny de casa. «Els andorrans es que-
den a Andorra i quan surten, no es queden a la Seu», constata Domenjó. 
L’EUTM de Manresa també va viure una davallada d’alumnes provocada 
per la proliferació de noves escoles a les comarques properes, com el Va-
llès i Osona. El curs 2002, Joviat, amb el cor i el cap dividits, va suspendre 
la matriculació de primer curs a la Seu i el 2006 ho va fer a Manresa. Final 
de trajecte.

Acte de graduació de l’Escola 
Universitària de Turisme dels 
Pirineus.
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En aquesta pàgina, acte  
de graduació de l’Escola 
Universitària de Turisme  
de Manresa. A la pàgina 
següent, els equips de 
Cuina i Serveis d’Hoteleria 
i els estudiants de l’Escola 
Universitària de Turisme 
van compartir diferents 
activitats en actes públics.
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i encara ara, a voltes, els miro i prenc de la memòria els seus ulls mirant-
me a classe, uns ulls que em continuen mirant per si necessito alguna 
cosa... És per això que sempre dic que l’escola és una segona família, 
perquè sempre hi he trobat el suport que m’ha fet aixecar de qualsevol 
entrebanc». 

Aquest professor que, malgrat les seves responsabilitats directives, mai 
no va deixar de fer classe, explica ara Filosofia a Batxillerat. La seva bata-
lla no és que aprenguin moltes coses sinó només una: a pensar lliurement. 
«Si aprenen a raonar, a expressar idees, a respectar el torn de paraules, a 
argumentar, a valorar totes les opcions possibles..., sabran decidir i ser 
lliures». Una bona lliçó. 

La persona que va estar vinculada als estudis des del primer dia, José 
Antonio González, va viure amb tristesa la suspensió. «Per a mi va ser una 
experiència única. Teníem el millor equip de professors que podíem de-
sitjar. No érem una escola universitària com l’Autònoma o la Universitat 
de Barcelona, però els alumnes se sentien molt acompanyats. Érem pe-
tits i acollidors». Núria Farizo, secretària de direcció de Joviat, comparteix 
aquest sentiment. Va començar Turisme el setembre del 1996 i explica 
que aleshores només sortia de l’escola «per viatjar, per agafar un tren, 
un avió, una carretera que em dugués a madurar els meus coneixements 
com a alumna, com a persona, com a part activa d’una societat en cons-
tant moviment, veloç i intangible». Se sent agraïda pels professors que 
va tenir. «Molts d’aquests professors són companys de feina actualment 

105  

FER ESCOLA



L’edifici de Joviat 2 amb les banderes europea i britànica 
hissades amb motiu d’un intercanvi d’estudiants estran-
gers a l’escola.
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de l’escola sense un projecte internacional. El curs 2010-2011 s’ha fet 
per primer cop una estada a Anglaterra a l’estiu amb alguns alumnes de 
1r i 2n d’ESO», explica Sílvia Montraveta, responsable de l’àrea des del 
2010. Anna Canturri, la seva predecessora, descriu que l’experiència de 
sortir a l’estranger és molt enriquidora «i va més enllà d’aprendre. Els 
alumnes practiquen l’idioma, milloren l’autoestima, la confiança, conei-
xen una altra cultura, viuen amb una altra família... Els obre els ulls al 
món». 

L’escola, com a institució educativa, també ha sortit a l’estranger tant a 
aprendre com a projectar-se al món. «S’han de conèixer les altres esco-
les i fixar-se en el que fan més bé que tu. Per millorar s’ha de sortir del 
despatx, i jo sempre que he pogut ho he fet. Vaig visitar les escoles d’ho-
teleria de Thun, Lucerna, Zuric, Lausana..., per conèixer de primera mà 
com havíem d’evolucionar per ser de les millors escoles d’Europa», diu el 
fundador. Aquest és un neguit compartit també pel director general, que 
explica que el millor exponent internacional del centre ha estat l’Esco-
la d’Hoteleria. Justament, per donar a conèixer el seu projecte, Joviat ha 
convidat, entre d’altres, el cos consular de Barcelona, les delegacions del 
Ministeri d’Ensenyament del Japó i alts càrrecs cubans. Joviat també ha 
tingut l’oportunitat de col·laborar amb una xarxa de centres de formació 
a l’Argentina, impartint un curs de gestió de la qualitat per a gremis i res-
taurants, de la mà d’una empresa de referència en el nostre país, el Grup 
Sagardi. 

La projecció internacional: trenquem fronteres

Joviat sempre ha fet bandera de les seves arrels manresanes i des d’aquest 
trosset de Catalunya ha volgut obrir la porta al món als seus alumnes.  
A la primeria dels anys noranta va començar la projecció internacional 
amb els primers convenis de pràctiques amb escoles d’hoteleria estran-
geres i l’organització d’estades i d’intercanvis. Jane Reynolds, professo-
ra del 1984 al 1999 i primera coordinadora de l’àrea, explica que «tot va 
començar amb una visita del sotsdirector de l’escola anglesa de Kirby 
College, a prop de Middlesbrough, David Wilce. A partir d’aquí vam visitar 
altres escoles de l’estranger, vam fer intercanvis amb el Lycée Privé Saint 
Bénigne, de Dijon, i amb l’escola Oskarsgymnasiet d’Oskarshamm, a Suè-
cia. També vam portar alumnes a passar un mes a Ealing, a Londres». 

Sandra Buxadé, professora d’Anglès i Alemany de l’Escola Universitària 
de Turisme, i col·laboradora del departament entre els anys 1996 i 2000, 
va ser la responsable d’aquestes estades a Londres, durant tres estius. 
«Vam llogar les aules de la universitat on jo havia estudiat, a la Thames 
Valley University, i vam seleccionar les famílies que acollirien els nostres 
alumnes». Les estades combinaven tres hores d’Anglès al matí i un variat 
programa lúdic i cultural a les tardes. En aquesta etapa, també es va fer 
un intercanvi amb una escola d’Alemanya, a Ravensburg, per als estu-
diants de Turisme, i un altre a Dinamarca.

Així es va posar la primera llavor d’un Departament d’Internacional que 
actualment treballa amb la voluntat que «no hi hagi cap etapa educativa 
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Irlanda, Suècia i EUA

Joviat realitza estades de dues setmanes a l’escola d’idiomes Foyle Lan-
guage School, de Londonderry, a Irlanda del Nord, per a alumnes dels en-
senyaments postobligatoris, i també a l’escola Cape Cop Academy, dels 
Estats Units, a Massachusetts. Amb l’escola americana, l’acord és que 
cada curs sigui un grup d’alumnes el que faci el viatge (el 2010, hi va anar 
Joviat). Durant l’estada de deu dies es fa una immersió lingüística total: 
els nois i noies catalans s’incorporen a les classes de l’escola americana i 
conviuen amb famílies dels estudiants. Canturri diu que «Amèrica és molt 
atractiva. Hi ha algun alumne que va tornar tan content que no parava de 
repetir-me: “és una experiència que no oblidaré en la vida!”». 

L’Escola Joviat també manté relacions institucionals amb quatre esco-
les sueques. S’organitzen acollides d’alumnes de l’escola Elof Lindälvs 

Gymnasium des de fa dotze anys i es reben alumnes de l’escola d’hote-
leria Härjedalen que fan pràctiques a l’Escola d’Hoteleria Joviat. Durant 
quatre setmanes, els suecs s’incorporen a la dinàmica de l’escola de cui-
na com qualsevol altre estudiant. Altres centres col·laboradors són l’ins-
titut Kungsbacka –cada curs viatja fins a Manresa un grup d’alumnes per 
fer pràctiques d’espanyol– i l’escola Antonskolan, amb la qual es manté 
un intercanvi de projectes culturals. 

D’altra banda, també s’organitza un viatge a Carcassona perquè els alum-
nes de Francès puguin fer una immersió lingüística real. 

Durant les estades a l’estranger neixen noves i bones amistats. Molts 
alumnes aprofiten les vacances d’estiu per tornar a visitar els amics que 
hi van deixar. Hi ha casos com el d’un estudiant d’Hoteleria que va de-
cidir, després d’un intercanvi, anar a viure a Suècia i obrir-hi el seu propi 
restaurant. 

A l’esquerra, estada a 
Joviat d’un grup d’alumnes 
de la Rother Valley College, 
el curs 1994-1995. 
 

Al mig, una alumna es-
trangera presenta un sopar 
típic del seu país. Al seu 
costat, la responsable d’in-
tercanvis, Sandra Buxadé.  

A la dreta, una de les esta-
des organitzades per Joviat 
a Cambridge, Anglaterra, 
l’any 1998. 
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Dos alumnes suecs prepa-
ren unes postres a la cuina 
de Joviat amb els profes-
sors Montserrat Abelaira  
i Jordi Pujol.
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Classe pràctica d’un curs de cuina de Formació Continuada  
i Ocupacional en una aula de Joviat 1. 
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Centenars d’alumnes com el David han fet cursos de formació no regla-
da des que es va posar en marxa el departament. El projecte va sorgir 
de forma natural, com una prolongació lògica dels estudis de Formació 
Professional i pensat perquè exalumnes de l’escola poguessin reciclar-se. 
Joviat disposava de tot el que requeria –docents preparats i espai per a 
aules– per convertir-se en un centre de referència en el territori on poder 
estudiar als trenta, als quaranta i als cinquanta anys i donar resposta a les 
noves necessitats del mercat laboral. 

Dolors Capsada, infermera i professora d’Auxiliar d’Infermeria i Labora-
tori, va ser l’encarregada d’organitzar els primers cursos de Geriatria i de 
Cuina. Explica que es van omplir ràpidament perquè «moltes auxiliars 
d’infermeria que treballaven a centres sanitaris van venir a reciclar-se i 
formar-se». L’oferta es va anar diversificant aprofitant les famílies profes-
sionals que ja oferia l’escola en l’àmbit sanitari, administratiu, informàtic 
i hoteler. En poc temps es va passar de quatre cursos de formació ocu-
pacional a tretze, i l’any 2009 se’n van organitzar vint-i-un. A la primeria, 
la demanda era tan alta que calia fer una selecció prèvia de l’alumnat 
perquè només hi havia quinze places per curs. Es va fer un gran esforç 
per establir convenis de col·laboració amb empreses que van acabar sent 
una drecera cap al món laboral per a molts alumnes. Capsada ho exem-
plifica explicant que si un curs durava tres-centes hores, una tercera part 

Formació al llarg de tota la vida

Marxem de l’escola amb el títol sota el braç que ens ha de permetre tro-
bar feina, i en trobem. Pensem que l’etapa d’alumne s’ha acabat però ens 
equivoquem. Mai no se sap tot; mai no es pot plegar d’aprendre i el mer-
cat reclama cada vegada més personal qualificat i en constant formació. 
L’escola prepara des del 1992 persones adultes per millorar-ne les com-
petències professionals. Les motivacions que els retornen a les aules són 
diverses. N’hi ha que busquen la titulació que no van obtenir quan eren 
joves. Altres són treballadors en actiu que volen millorar coneixements, o 
bé estan a l’atur i busquen feina. Sigui com sigui, el projecte educatiu de 
Joviat concep la formació com un procés al llarg de tota la vida. Segons 
Jordi Vilaseca, els cursos de Formació Continuada i Ocupacional «són un 
dels pilars del projecte pedagògic d’una escola que obre les portes a tot-
hom qui necessiti aprendre, sense límit d’edat». 

David Sala ha estat alumne d’Ocupacional de Joviat l’any 2010. Es va 
quedar a l’atur i va decidir fer un canvi radical de sector. Després d’haver 
treballat a l’empresa familiar, dedicada a l’alimentació, i d’haver realitzat 
tasques de comercial va decidir fer un curs de cuina de sis mesos. Al cap 
de poc va trobar feina. «Encara no és estable perquè sempre et demanen 
un mínim d’experiència de dos anys i jo no la tinc, però espero trobar-la». 
Opina que el millor del curs ha estat tenir professors ben preparats, que li 
han permès aprendre molt.
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Dues alumnes prenen nota 
a la cuina de l’escola. 

L’escola va començar a fer 
cursos de formació ocupa-
cional l’any 1992. L’oferta 
formativa comprèn els 
àmbits sanitari, adminis-

tratiu, informàtic i hoteler. 
En aquesta imatge, acte de 
lliurament de diplomes del 
curs 1994-1995.
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creat un servei d’assessorament específic en gestió alimentària i gastro-
nòmica, Assessoria i Formació Joviat, que, segons explica el seu respon-
sable, Fernando Muñoz, ofereix serveis tan diversos com, entre d’altres, 
l’avaluació d’higiene alimentària obligatòria per obrir un nou establiment 
de restauració, assessoria gastronòmica per a una empresa que vol re-
novar la carta o la gestió del projecte de reorientació d’una empresa del 
sector. Herranz explica que, «per exemple, si algú vol obrir un restaurant 
propi però té mancances en matèria formativa, li dissenyem un itinerari a 
mida, que tant es pot fer a les instal·lacions de l’escola com a les de l’em-
presa. A més, li oferim informació sobre subvencions i ajuts que puguin 
beneficiar l’estudiant i l’empresari». 

El Departament de Formació Continuada i Ocupacional, a diferència del 
que pugui semblar, comporta molts maldecaps –dificultats organitzatives, 
compatibilitat amb els estudis reglats...– però també regala moltes satis-
faccions, com quan «veus alumnes que han passat per les nostres aules, 
que es dedicaven al tèxtil o al sector immobiliari i ara s’han reorientat, i 
han trobat feina en el món de l’hoteleria o en el sanitari. Com a centre  
–diu el director– ens satisfà comprovar que hem pogut continuar gene-
rant oportunitats». 

es destinava a fer les pràctiques en els centres de treball associats. Així 
s’aconseguien molt bons resultats d’inserció i «quan acabaven els cursos, 
el 60% dels alumnes tenia feina». 

Joviat va potenciar el departament –orientat inicialment a la formació con-
tinuada i de reciclatge– amb la incorporació dels cursos de formació ocu-
pacional subvencionats pel Departament de Treball de la Generalitat i el 
Fons Social Europeu. Maribel Herranz, cap d’aquesta àrea des del 2003, ha 
viscut els darrers anys un moment de diversificació de l’oferta formativa, 
tant pel que fa a la durada com a la temàtica. S’han organitzat des de cursos 
monogràfics d’hoteleria de dos dies fins a cursos de noranta hores de cuina 
avançada, de pastisseria avançada, de cuina del bolet, de cuina de tardor... 
També es va estrenar, el curs 2005-2006, un màster en Direcció Turística i 
Màrqueting amb la Universitat de Lleida, i el curs 2007-2008, un postgrau 
de Direcció i Gestió d’Empreses Vitivinícoles en col·laboració amb l’Escola 
de Formació Contínua de la Fundació Universitària del Bages (FUB). 

Sempre atent a les demandes del mercat, el departament ha anat evolu-
cionant fins a oferir actualment formació i assessorament adreçat tant a 
alumnes com a empreses. La clau és tenir capacitat d’adaptabilitat. S’ha 
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