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Una de les primeres excursions a Montserrat amb tots els 
alumnes de l’escola. 
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l’hotel i la visita monumental a la ciutat són imatges inesborrables del 
punt final d’una època.

L’escola ha rebut desenes de cartes de felicitació pels cinquanta anys i la 
majoria d’exalumnes destaquen que un dels millors regals que han rebut 
de l’escola han estat les relacions d’amistat que s’hi han forjat; relacions 
de veritat, de les que duren per sempre. Per a molts, la sortida de final de 
curs era el primer viatge sense els pares. Trepitjar una ciutat desconegu-
da era el més semblant a treure el cap a un món nou. El primer tast de 
llibertat adulta. Les anècdotes de marejos, refredats i sopars conviuen 
amb d’altres curiositats personals del munt de sortides organitzades per 
l’escola, com la que explica Íngrid Martínez. Ella es va poder pagar el 
viatge de final de curs de COU gràcies a la venda de caixes i caixes de 
polvorons. «Però no tenia prou diners per emportar-me al viatge (això na-
turalment no ho sabia ningú) i va haver-hi una noia, amb la qual, la veritat, 
no tenia gaire relació, que em va donar els diners que havia aconseguit 
amb la venda dels polvorons». 

La primera sortida que va organitzar l’Escola Joviat en la seva histò-
ria va ser als anys seixanta, a Puigcerdà. Aleshores sí que hi van anar 
alguns pares. De mica en mica, les famílies es van quedar a casa i els 
mestres de l’escola assumiren el paper de guies i acompanyants. «Mai 
no ens ha fet por sortir amb els alumnes», assegura el fundador, tant se 

Sense deixar mai d’aprendre

Quan pensem en una escola el primer que ens ve al cap són les aules, 
els treballs, les bates, els deures, els exàmens, les notes... Tot allò relacio-
nat amb l’aprenentatge de coneixements. Però fer escola és un concepte 
més ampli. Engloba serveis i activitats aparentment més secundaris però 
que en el seu planejament responen també a una finalitat pedagògica. 
Per a Joviat l’esport és molt més que un joc, la residència d’estudiants és 
més que un lloc on dormir i els viatges de final de curs, les campanyes 
solidàries, les actuacions teatrals o les festes tradicionals són altres ca-
mins per continuar educant. Hi ha valors com el treball en equip i l’ajuda 
mútua que només s’aprenen exercitant-los.

Les tradicions:  
dels viatges al «Poema de Nadal»  
i els «Jocs Florals»

Qui no recorda els viatges de final d’etapa educativa? Són tan importants 
per segellar lligams d’amistat que els companys que no hi han anat que-
den amb la sensació d’haver-se perdut alguna cosa semblant a la cirereta 
del pastís. Durant dues dècades, el premi més preuat per als alumnes de 
Joviat que acabaven 8è d’EGB o 2n curs d’ESO era el viatge a Madrid. 
El trajecte amb autobús, la parada a Medinaceli per dinar, l’arribada a 

117  

MÉS JOVIAT



val que el lloc de destí fos Catalunya, qualsevol ciutat de l’estat, França 
o Itàlia.
 
Els viatges llargs han estat reservats per a les grans ocasions, com són 
els finals de promoció. És costum de l’escola preparar una gran festa per 
dir l’últim adéu als alumnes que se’n van o tanquen una etapa –Hoteleria, 
2n curs de Batxillerat, graus mitjans i superiors i 4t d’ESO. És un mo-
ment de bescanvi d’escrits entre alumnes i tutors, de paraules emotives, 
d’agraïment a les famílies que han cregut en l’escola, de mencions hono-
rífiques als millors expedients acadèmics i en què mai no falten paraules 
de coratge i una frase del fundador: «Joviat sempre serà casa vostra». Un 
missatge que molts exalumnes de l’escola repeteixen anys després, com 
Consol Pujol, cap d’Administració de Joviat i cap de Compres del grup. Va 
estudiar a l’escola del 1982 al 1987 i va començar-hi a treballar l’any 1992. 
Assegura que Joviat és una escola «incansable, meticulosa, amorosa, tre-
balladora i afable»; és «casa meva». 

Aquestes imatges formen part de la història de l’escola al costat de l’acte 
de benvinguda que durant molts anys es va celebrar el primer diumenge 
de cada mes de setembre. Era una de les poques vegades que es reunia 
tota la família Joviat i que es llegien en veu alta els noms de cadascun 
dels pobles dels quals procedien els alumnes. Aquests actes excepcionals 
s’alternen al llarg del calendari escolar amb altres de més quotidians, com 
la caminada del dijous gras a Joncadella o a les Marcetes; de més espiri-
tuals, com la pujada a Montserrat amb motiu de les festes de l’escola; i de 
tradicionals, com el «Poema de Nadal» i els «Jocs Florals». 

El primer contacte de Joan Ros –nebot del fundador i mestre– amb l’esco-
la va ser justament durant la celebració d’uns «Jocs Florals», al Casino de 
Manresa, l’any 1966. «No és gens estrany que em convidés, perquè tenia 
una veu prodigiosa, era el Joselito de Castellbell». Va cantar «Una mica 
de sucre», de la pel·lícula Mary Poppins, i el que més li va costar va ser 
la posada en escena: «la primera estrofa, una mà a la butxaca; la segona, 
braços avall; la tercera, braços al darrere…».

Visita al santuari de Jonca-
della amb els alumnes de 
l’escola de Sant Joan. A la 
fotografia, amb la mestra 
Àngels Bonet, l’any 1967.
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Excursió multitudinària al 
santuari de Lourdes. 
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En aquesta doble pàgina, 
d’esquerra a dreta  
i de dalt a baix: 1. Sortida  
d’un grup d’alumnes de 8è 
d’EGB del curs 1983-1984.

5. La primera sortida que 
va organitzar Joviat fou 
al llac de Puigcerdà. En 
aquesta imatge, en primer 

terme, Josep Pladellorens  
(a la dreta), Domènec Serrat 
i el professor Sebastià Cos.

4. Un grup d’infants de  
p5 descansa al costat de la 
platja, a Barcelona.

2 i 3. La sortida al zoològic 
de Barcelona en dues èpo-
ques ben diferents. La més 
antiga és de mitjan anys 

setanta i la més recent 
correspon a alumnes de  
1r d’Educació Primària del 
curs 2005-2006.
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9. Alumnes de 3r d’EGB del 
curs 1991-1992 de visita al 
Jardí Botànic de Blanes.

6. Una tradicional arrossa-
da al Bosquet de Sant Joan 
de Vilatorrada a finals de la 
dècada dels setanta.

7. Viatge de final de curs a 
Tenerife, el juny de 2007, 
d’estudiants de l’Escola 
d’Hoteleria Joviat.

8. Viatge a Mallorca d’estu-
diants de l’Escola Universi-
tària de Turisme.
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Celebració d’uns Jocs Flo-
rals al Casino de Manresa. 
D’esquerra a dreta, Pietat 

Torres, Magda Vázquez,  
M. Teresa Sitges, Núria 
Guixà i Núria Soleda.
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Els primers «Jocs Florals» es van celebrar el 1962 i van despertar una gran 
expectació. Josep Vilaseca volia fer de Joviat una escola oberta a les famí-
lies. L’organització d’un esdeveniment literari i festiu alhora, fora del cen-
tre educatiu, era una gran oportunitat per implicar-hi pares i mares. L’acte 
es va concebre com una posada de llarg de l’època: noies amb vestit blanc 
i diadema, reina i dames d’honor, la marxa triomfal d’Aïda, de Verdi, so-
nant mentre entraven al Casino... Des d’aleshores, l’escola convoca cada 
any els «Jocs Florals» –també s’han celebrat al Teatre Conservatori i a la 
sala Els Carlins– com una manera de mantenir viva la història, la tradició 
i fer pedagogia. Amb la clara voluntat de fomentar el coneixement de les 
llengües, els alumnes tenen l’opció de concursar, també, en castellà en el 
«Certamen Literario». 

L’altre gran esdeveniment que mobilitza pares i avis de l’alumnat de Jo-
viat és el «Poema de Nadal», «potser un dels actes més importants que fa 
l’escola al llarg del curs. La gent que ve de fora un dia i ho veu, queda pa-
rada», assegura el seu director. La representació d’alguns fragments del 
Poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra, i d’escenes d’Els Pastorets, 
de Folch i Torres, és una posada en escena dels valors d’inspiració cris-
tiana de l’escola i una pràctica pedagògica important: assajar en horari 
lectiu, aprendre’s un paper, treballar en equip... Uns tres-cents alumnes 
de 4t, 5è i 6è de Primària es reparteixen els papers d’actors, actrius, rap-
sodes, músics i cantaires dalt de l’escenari del Teatre Kursaal de Manresa. 
Els aplaudiments d’una platea dempeus són la recompensa de l’esforç i el 
millor aval per tornar-hi l’any a sobre. 

José Maeso lliura el di-
ploma de final de curs a 
l’alumna Montse Vilaseca. 

A baix, els Jocs Florals  
de l’any 2010 es van cele-
brar al teatre Els Carlins. 
Els exalumnes Àngels 
Sánchez, actriu, i David 
Jové, periodista, van lliurar 
els premis als guanyadors.

123  

MÉS JOVIAT



A dalt, una de les ac-
tuacions del concurs 
«Playback», que es va 
celebrar durant dotze edi-
cions. A baix, representació 
d’Els Pastorets. L’hàbit de 
fer teatre ha acompanyat 
sempre l’escola.

Festival organitzat per 
l’Escola Joviat, l’any 1968, 
durant la Festa Major de 
Sant Joan de Vilatorrada.
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col·laborar en la preparació de l’obra perquè uns quants actors havien de 
baixar per les cordes del vaixell cantant i fent tombarelles. Un repte gens 
senzill i que obligava a entrenar-se físicament. En ple espectacle –relata 
Torras–, «un grumet que cantava mentre baixava cap per avall va caure, 
però els seus companys estaven tan al cas que el van agafar en braços i no 
va arribar al terra. Tothom va aplaudir. Va ser un bon exemple de compe-
netració». En una altra ocasió, durant l’escenificació de La Passió qui feia 
de Jesús es va quedar en blanc i la noia que encarnava la Mare de Déu 
va salvar el silenci posant-se a plorar desconsoladament. El públic no va 
notar què havia passat i Josep Torras va poder acostar-se a Jesús a la creu 
per cantar-li la frase. Les vivències es multipliquen, i «m’adono de la impor-
tància de la feina feta quan ara em trobo alumnes pel carrer i me’n parlen». 

Una de les iniciatives que va desfermar passions entre els estudiants més 
grans va ser el concurs «Playback». Es va celebrar durant dotze edicions 
al pavelló vell del Congost i reunia un miler de persones que cantaven, 
corejaven i aplaudien els alumnes que interpretaven cançons d’èxit d’ar-
tistes diversos, des de Michael Jackson a La Década Prodigiosa. La pro-
va era d’inscripció lliure. Hi podien participar els estudiants de Formació 
Professional i de BUP que volguessin i que estiguessin disposats a posar 
a prova la seva capacitat de concentració i d’expressivitat. La rivalitat 
estava servida i un jurat decidia qui es mereixia el trofeu. 

Maria del Mar Orriols va viure la primera etapa teatral de l’escola com a 
tutora i va agafar el relleu de Torras. L’hàbit de fer teatre ja estava adherit 
a les parets del centre. Avui l’alumnat continua sortint a escena –els de 3r 
a 6è de Primària representen el Poema de Nadal i Els Pastorets, i els més 
petits fan Els petits pastorets– i, a més, des del curs 2003-2004 funciona 
un grup de teatre extraescolar. «Aquest grup va néixer a petició d’un grup 
d’alumnes de 3r d’ESO del qual jo era tutora. Tenien ganes de fer més tea-
tre i vam començar de forma experimental una hora al migdia, un cop a 
la setmana. La meva feina era la de coordinació. Triava l’obra, repartia els 
personatges i procurava que tot rutllés». 

El teatre: de «Playback» a Mar i cel

Mar i Cel, Jesucrist Superstar, La Santa Espina o Joseph han estat algunes 
de les obres mítiques representades a l’Escola Joviat. Fa vint-i-cinc anys 
que el teatre va entrar a les aules de 5è i 6è de Primària com una prova, 
com una experiència aïllada. Des d’aleshores, no hi ha hagut cap estu-
diant de Joviat que no hagi tingut l’oportunitat de trepitjar un escenari, 
d’aprendre’s un text o de representar qualsevol dels papers que prenen 
part en un muntatge escènic, des del primer actor fins a l’apuntador, pas-
sant per vestuari i maquillatge. El fundador de Joviat va anar a trobar Jo-
sep Torras –mestre i un apassionat del teatre– per introduir aquesta disci-
plina artística a l’escola. En poc temps, l’engrescament que va despertar 
entre els joves va ser tota una sorpresa. La bola del teatre  –com si fos de 
neu– va anar creixent i es va anar estenent a tots els nivells educatius. 

El teatre –diu Torras– «compleix un objectiu festiu però jo sempre l’he 
entès com una eina pedagògica per millorar la formació humana». Fer 
teatre ajuda a superar l’individualisme, a disciplinar-se dins d’un grup, a 
deixar de ser protagonista, a emmotllar-se a un entorn diferent. I no cal dir, 
també treballa altres aspectes inherents a aquesta disciplina, com la vo-
calització i l’expressió oral i corporal. Torras, considerat pel fundador com 
«l’ànima del teatre a l’escola», explica que l’èxit del projecte va ser que 
des de bon començament es va plantejar com una activitat de classe. Tots 
els alumnes havien de participar en l’obra. Ningú no en quedava exclòs. 
No importava que tingués més habilitats expressives o que sabés parlar 
millor en públic. «El nostre propòsit era que l’alumne participés en funció 
de les seves possibilitats i prosperés. Si a un alumne li costava parlar i era 
capaç de dir dues frases en públic, ja era un èxit!». 

Les representacions que va dirigir són plenes d’anècdotes, algunes de 
les quals van quedar guardades entre bastidors, com la que va succeir 
durant una representació de Mar i cel. Els professors de Gimnàstica van 
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El grup de teatre extraescolar de l’Escola Joviat ha escenificat les obres 
Amnèsia amb regalèssia, Pis per llogar, Mar i cel –que es va arribar a 
representar a la sala Els Carlins i a Olesa de Montserrat–, Què en fem 
dels nens?, La nit de Sant Joan i Un altre Hamlet, no, si us plau. Orriols 
–que entre d’altres activitats dins de l’escola va desenvolupar el temari de 
l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania, a ESO– explica que portar 
aquest grup és molt agraït perquè hi posen el cos i l’ànima, «però el que 
realment té mèrit és motivar i fer teatre amb trenta alumnes a l’aula amb 
una gran diversitat». Des d’un punt de vista pedagògic hi ha un gran tre-
ball d’inclusió perquè «tots els nois i noies hi participen, encara que siguin 
acabats d’arribar. Això potencia la tolerància entre ells».

El millor de la preparació d’una obra és veure com nois i noies que a l’aula 
passen desapercebuts «brillen quan fan teatre», destaca la responsable 
del grup. Torras, per la seva banda, assegura que després de molts anys 
d’experiència «els alumnes que són uns peces a classe són els que més 
se’n surten a la vida. En conec molts que són unes grans persones!». 

L’esport: de les «Gimnasiades»  
a les activitats extraescolars

Joviat entén l’esport com molt més que un joc. És un dels pilars del pro-
jecte pedagògic del centre perquè hi ha valors i actituds que s’aprenen 
més bé jugant que a l’aula. El fundador de l’escola va adonar-se’n als anys 
setanta, durant les visites que feia a altres centres educatius espanyols de 
referència. Si volia transformar la seva acadèmia en una escola de qualitat 
havia d’apostar, també, per l’oferta esportiva. Això volia dir tenir espai. 
Per tant, l’evolució de la pràctica esportiva a l’Escola Joviat va íntima-
ment lligada a l’ampliació. Quan es va comprar l’antiga fàbrica Roca ja es 
va condicionar un camp de sorra descobert que, més tard, va ser pavelló 
esportiu. Aquesta va ser la primera peça del tauler. La segona fou l’ad-

Un equip de bàsquet feme-
ní al camp de Sant Joan de 
Vilatorrada.
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quisició de l’Escola Sant Francesc, l’any 1985, i amb ella, el testimoni del 
llarguíssim bagatge esportiu vinculat al bàsquet de l’antiga Badia-Solé.

L’esport a l’Escola Joviat va començar de manera testimonial, amb impro-
visades competicions de tennis de taula a les aules de carretera de Vic, 13, 
i amb l’organització d’un partit de futbol de professors contra alumnes per 
celebrar el primer aniversari. La Gimnàstica, de seguida, va ser una assig-
natura obligatòria a Primària i Batxillerat, amb professors com Hernández 
i Touriño. Per donar més seriositat a la pràctica esportiva es creà el primer 
xandall de l’escola. 

Però si hi ha un esdeveniment que ha marcat promocions d’alumnes de 
l’escola és les «Gimnasiades», una exhibició de taules de gimnàstica en 
la qual desfilaven els alumnes al ritme de la marxa musical de Barres i 
estrelles, que alguns encara són capaços de cantussejar avui. 

Les primeres exhibicions es van organitzar al Congost i després a l’escola 
de Sant Joan. Francesc de Puig –professor d’Educació Física i Matemà-
tiques de Joviat en aquell moment– i la professora de Gimnàstica Pilar 
Roldán van ser els encarregats d’organitzar, l’any 1968, un festival al camp 
de futbol del municipi. «Em sembla que era la primera vegada que es 
feia una exhibició de gimnàstica d’aquest tipus en un espai descobert i a 
l’aire lliure». L’acte formava part del programa de la Festa Major de Sant 
Joan que va organitzar la Societat Coral, Cultural i Recreativa La Verbena. 
Aquell any Josep Vilaseca va presidir l’entitat i va ser l’encarregat de con-
vidar un jove Joan Manuel Serrat a oferir un concert. 

Curiositats a banda, els cursets de natació a la piscina municipal de Man-
resa podríem dir que van ser de les primeres activitats esportives esta-
bles. «Ens portaven en bus des de Sant Joan i passàvem pel costat de l’es-
tació de la Renfe. Ho recordo perfectament. Esperava el dia que anàvem 
a la piscina perquè m’agradava molt mirar els trens», una de les aficions 
de l’exalumne Joan Manuel Pradas. En aquella època se celebraven dos 

L’esport és un dels eixos 
pedagògics de l’escola des 
del seu inici. A la fotografia, 
un equip de futbol amb 
el característic xandall 
vermell.
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cops a l’any els Campionats de Natació de Manresa, una competició entre 
escoles que esdevenia «una gran festa de la natació, com mai més no s’ha 
vist a la ciutat», assegura De Puig. 

Una persona clau en la planificació esportiva de l’Escola Joviat un cop 
establerta a Manresa va ser Jordi Teixidó. Tenia 21 anys i la carrera de 
Magisteri acabada quan va ser contractat per Josep Vilaseca. «Em va dir: 
tens feina segura però hauràs de treballar 24 hores al dia i set dies a la 
setmana. I no es va equivocar». Feia cinc anys que entrenava els equips 
de bàsquet de l’Escola Jungfrau, de Badalona –la seva ciutat– i era segon 
entrenador de la selecció catalana de bàsquet. Allà va néixer la seva con-
nexió amb Manresa, perquè compartia banqueta amb De Puig, que n’era 
el primer entrenador. 

Els seus primers tres mesos a la ciutat van ser «sorprenents». Va viure a 
cavall de les escoles Joviat i Sant Francesc abans que en formessin una 
de sola. Compaginava les classes a estudiants de Primària i de Formació 
Professional a l’escola de Sant Joan amb l’entrenament dels equips de 
bàsquet del Sant Francesc. Per sort –explica– la situació d’impasse no va 
trigar a resoldre’s. 

Aposta per l’esport de base

El curs següent, 1986-1987, l’alumnat de l’escola de Sant Joan de Joviat 
es va traslladar a les instal·lacions de la Muralla de Sant Francesc i Tei-
xidó va esdevenir director esportiu de l’escola. Va assumir la coordinació 
de tots els esports del centre a excepció dels equips federats, que eren 
gestionats pel Club Bàsquet Manresa Sant Francesc. L’encàrrec que va 
rebre era que «havia de fomentar l’esport i crear noves modalitats priorit-
zant-ne el vessant educatiu i pedagògic». Quedava fora d’aquest horitzó 
mantenir el projecte de bàsquet d’elit de l’Escola Sant Francesc, «perquè 
era insostenible econòmicament i perquè no s’ajustava a la funció prin-

Un equip de futbol amb 
el seu entrenador, Màrius 
Escánez.
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cipal d’una escola, que és fomentar l’esport de base», argumenta Jordi 
Vilaseca. 

Era a meitat dels anys vuitanta. El punt zero d’una nova etapa per a l’es-
cola. Els dos centres educatius hi arribaven amb trajectòries diferents. 
Joviat jugava en l’àmbit escolar. Tenia quatre equips de bàsquet entre-
nats per exalumnes, tres equips de futbol sala dirigits per Josep Busul-
du, Josep Maria Riera i Jordi Vilaseca, i una ferma voluntat de potenciar 
l’esport com un eix educatiu. L’Escola Sant Francesc tenia equips de 
bàsquet semiprofessionals i guanyava campionats d’Espanya però no te-
nia resolt el finançament per poder continuar competint en les màximes 
categories.

Valentí Junyent era secretari de la junta del club en el moment que Joviat 
va adquirir l’escola, i l’entitat va passar a anomenar-se Bàsquet Manresa 
Joviat. A l’estiu del 1986, el president del club, Ramon Sanahuja, va deixar 
el càrrec i Junyent el va substituir. «Era sabedor que s’havia de prendre 
una decisió important. Calia abandonar el bàsquet semiprofessional per-
què no es podia mantenir, però em va saber greu», evoca Junyent. Durant 
el seu mandat (1986-1990) es van fer alguns intents per salvar el club. Es 
va arribar a un acord perquè Font Vella fos el patrocinador durant dues 
temporades, però a la tercera la junta va haver de demanar un crèdit per 
assumir les despeses. Es va poder sobreviure una quarta temporada es-
tampant Pryca a la samarreta, però el final ja s’albirava.

Abans de deixar el càrrec de president, Junyent explica que es van pren-
dre dos acords per garantir la continuïtat del bàsquet desvinculat de 
l’escola i perquè els jugadors no quedessin sense fitxa. D’una banda, el 
bàsquet masculí es va fusionar amb el CB Manresa i, de l’altra, el bàsquet 
femení es va constituir en el Club Manresa Femení. Malauradament, el 
juny del 1992, Manresa desapareixia de la màxima competició del bàs-
quet femení. Es tancava un capítol esportiu brillant i Joviat començava a 
escriure una nova pàgina de la història de l’escola. 

Més que bàsquet

Joviat posa en marxa els escacs, l’atletisme, la gimnàstica esportiva, l’ho-
quei –comença l’any 1991, de la mà del professor de l’escola i jugador 
professional Josep Piñol–... Es tractava de despertar el màxim interès per 
la pràctica esportiva dels nois i les noies. El 2005, Maria Tudela succeïa 
Teixidó en la coordinació d’esports de Joviat. Aleshores s’incorporava a 
l’equip Judit Roig, com a responsable d’activitats de lleure no competi-
tives, i Josep Maria Riera, com a coordinador del futbol sala. Teixidó va 
continuar portant el bàsquet i els escacs un quant temps més. Des del 
curs 2010-2011, Xavier Sisa és el coordinador d’esports i es mostra satisfet 
que «a l’escola es respiri ambient esportiu». La majoria de l’alumnat de 
Primària de Joviat practica habitualment un esport, dins o fora de l’escola.

El bàsquet, per tradició, ha mantingut un pes rellevant. Teixidó destaca 
l’acord que es va signar la temporada 2008-2009 amb l’escola La Salle, i 
del qual va néixer Joviat-La Salle, per garantir als joves la possibilitat de 
continuar jugant. Gràcies a l’acord, equips formats pels dos centres par-
ticipen en les competicions que organitza la Federació Catalana de Bàs-
quet. Els últims anys –afegeix– «també hi ha hagut jugadors i jugadores 
destacats del Bàsquet Manresa Joviat, de l’Escola Joviat i del Joviat-La 
Salle que han estat seleccionats per jugar amb la selecció espanyola de 
bàsquet i amb la selecció catalana de bàsquet. I també que han participat 
en Olimpíades o en equips de l’ACB, com el Ricoh Manresa». El maig del 
2011, l’Escola Joviat aconsegueix el millor resultat de la seva història a les 
Series Colegiales ACB. L’equip femení de bàsquet es va proclamar campió 
de la competició que enfronta centres de secundària de tot l’estat que re-
presenten els diferents equips de la màxima competició de l’ACB. L’equip 
masculí va quedar en tercera posició. 

La tasca de formar noves generacions d’esportistes no s’ha aturat. Durant 
l’any 2010 l’escola ha participat en trenta-dos equips de bàsquet –disset 
dels quals són compartits amb l’Associació Esportiva La Salle– i ha mobi-
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El hoquei és un dels  
esports més practicats  
a l’escola, tot i que l’oferta 
és cada vegada més  
àmplia.

Un grup d’alumnes jugant 
a escacs. Al fons un dels 
impulsors dels escacs  
a l’escola, Jordi Teixidó.
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litzat 350 alumnes sense comptar els més petits, de cinc a set anys, que 
participen en l’Escola de Bàsquet de Joviat, ni els practicants de futbol sala. 
Els escacs han estat una de les disciplines a l’alça. Un centenar d’alumnes, 
des de 1r curs de Primària fins a 4t d’ESO, juguen a escacs i participen en 
diferents competicions escolars i federades amb molt bons resultats. 

Des d’un punt de vista organitzatiu, la pràctica esportiva s’inclou en el 
programa d’activitats extraescolars de l’Escola Joviat, ara sota el segell 
JoviLleure. Els alumnes que s’hi inscriuen poden aprendre un esport  
–bàsquet, futbol sala, atletisme, escacs, hoquei sobre patins en línia, volei-
bol, patinatge–, fer una activitat artística –folk, dansa i expressió corporal 
(amb Paqui Borjas), taller de contes, teatre– o aprendre un idioma –com 
amb «Fun English», una manera divertida d’aprendre anglès amb jocs i 
cançons per a alumnes des de parvulari fins a 6è de Primària. Algunes 
d’aquestes activitats també s’inclouen en l’«Escola de Vacances», un 
programa d’activitats pensat específicament per als períodes de descans 
acadèmic, Setmana Santa, Nadal i estiu. Una proposta que desperta molt 
d’interès és la «Jovinit», una peculiar acampada nocturna que en lloc d’or-
ganitzar-se a l’aire lliure es fa a les instal·lacions de l’escola.

Totes les activitats, ja sigui en període lectiu o de vacances, s’organitzen 
amb una clara voluntat pedagògica i amb un equip de monitors formats. 
Per a l’equip de Joviat l’esport és una eina educativa més. No és un entre-
teniment o una forma de passar l’estona. S’està educant quan els entrena-
dors inculquen que el resultat no és l’objectiu final sinó una conseqüència 
del bon joc. S’està educant quan en els esports d’equip tots els nois i noies 
tenen un temps estipulat de joc perquè ningú no se senti exclòs, perquè el 
resultat sigui realment compartit i la participació un valor.

L’esport ensenya actituds que no es poden aprendre dins l’aula, com dur 
una vida sana, seguir uns hàbits i una disciplina, valorar la solidaritat, el 
respecte i el treball en equip. «Són valors que les famílies que tenen fills 
adolescents –assegura Jordi Vilaseca– aprecien molt perquè ocupen el 
cos i la ment». Hi ha lliçons que s’aprenen millor al terreny de joc.

Cursets de natació a les 
instal·lacions de Joviat 2. 
Més endavant, la piscina es 
va suprimir.
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La solidaritat: de Nadal a tot l’any

Hi ha moments especials que es recorden per sempre, i un d’aquests el 
va viure Jordi Vilaseca quan un grup de delegats de Joviat, improvisa-
dament, el va anar a trobar i li va dir: «no volem ser solidaris només per 
Nadal». Així va néixer la «Roda Solidària», una roda que els alumnes fan 
girar al llarg del curs amb l’organització de col·lectes puntuals d’aliments 
i de col·laboracions amb entitats ciutadanes i ONGs. Des dels seus inicis, 
Joviat ha estat impregnada d’un tarannà solidari fruit de l’aposta personal 
del fundador. «Des que tinc ús de raó he vist una escola solidària, que 
ajuda els altres, començant per l’escola de Sant Joan i acabant on som 
ara», afegeix el director. 

Joan Manuel Pradas, exalumne de Joviat, recorda l’acte de suport que es 
va organitzar a Sant Joan el curs 1984-1985 per l’alumne Jordi Salazar, que 
havia de ser operat d’un trasplantament. Pradas col·laborava a la ràdio 
municipal i va ajudar el fundador a gravar un missatge amb la música de 
l’obra Nabucco, de Verdi, de fons. «Recordo que vaig veure un altre senyor 
Vilaseca. Tenia la imatge que era un home dur, sempre amb el seu posat 
de director. A la ràdio, en canvi, es va emocionar molt i vam haver de repe-
tir-ho més d’una vegada perquè li tremolava la veu». Pradas confessa que 
«no sóc cristià ni crec en l’Església, però per a mi hi ha tres coses clares: 
el pare, la mare i els fills». I afegeix que l’escola va tenir un paper clau en 
la seva formació en valors.

L’actitud personal del fundador ha evolucionat fins a transformar-se en 
un aspecte definitori del projecte educatiu del centre; com diu el seu fill, 
«la solidaritat no s’explica; es fa». I el que ha fet Joviat és allargar la mà a 
famílies de l’escola quan l’han necessitat i ha posat el seu gra de sorra en 
campanyes locals i internacionals. A l’Àfrica, l’escola manresana ha ajudat 
en la construcció d’un hospital –a través de la comunitat de les Domini-
ques i del pare Xavier Morell– i d’una casa per a leprosos, a iniciativa de 

A dalt, un dels projectes  
de solidaritat internacional 
de l’escola és Missão  
Joviat, per ajudar els nens 
del carrer al poble de  
Macaè, al Brasil, a inicis 
dels anys noranta.  
A baix, una parada de re-
collida d’aliments a l’esco-
la. Alumnes voluntaris han 
participat activament en 
campanyes de solidaritat 
organitzades a Manresa.
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l’Escuela Salesiana de Madrid. L’any 1992 va col·laborar en un projecte de 
Mans Unides al poble de Macaè, al Brasil, destinat a crear un centre d’aco-
llida per als meninos da rua, els infants del carrer. Amb el nom de Missao 
Joviat Domus Dei, l’escola va finançar part del projecte i durant dos estius 
hi van viatjar alumnes voluntaris. 

En l’àmbit local algunes de les accions solidàries s’han centrat a comba-
tre la pobresa i han estat vehiculades pels estudiants a través del PAAL, el 
projecte de Participació Activa dels Alumnes, que va néixer el 2006. S’han 
organitzat col·lectes de menjar entre les famílies, s’han recollit aliments 
entre els comerços amb l’Associació de Veïns de Valldaura, s’ha partici-
pat en la Plataforma Ciutadana de Solidaritat de Manresa, s’ha col·laborat 
amb la parròquia de Nostra Senyora de la Mercè i en la preparació del 
dinar de Nadal que cada any organitza la Comunitat de Sant’Egidio per a 
les famílies amb menys recursos.

La col·laboració de l’escola amb la Comunitat de Sant’Egidio no és 
nova. Es remunta a la dècada dels noranta, quan alumnes d’ESO, Batxi-
llerat i Cicles Formatius van recaptar diners per comprar regals de Na-
dal i de Reis als infants de les dues escoles de pau de Manresa. Altres 
accions d’aquest col·lectiu que han rebut el suport de l’escola han estat 
el Moviment del País de l’Arc Iris, que difon un missatge de respecte 
vers la diversitat; la Rejoguina, que consisteix en la recollida i venda 
de joguines usades que permeten inscriure al registre civil infants afri-
cans i millorar-ne les condicions sanitàries i escolars; i diverses cam-
panyes de sensibilització contra la pena capital. Joviat també manté 
una estreta vinculació amb altres col·lectius, com la comunitat de les 
Germanetes dels Pobres; les residències d’avis de la ciutat, amb les 
quals s’organitzen visites periòdiques, i el Banc de Sang de Manresa. La 
Generalitat va premiar el 14 de juny de 2010, en el marc de la celebració 
del Dia Mundial del Donant de Sang, l’Escola Joviat com a centre col-
laborador amb la recollida de sang des de fa vint anys. Khaled Khatib, 
coordinador del Banc de Sang de Manresa, explica que «Joviat va ser 

la primera escola de Manresa, l’any 1989, que ens va obrir les portes 
per fer acaptes de sang quan vam començar a sortir al carrer i anar a 
empreses i a institucions». 

El naixement del PAAL

Del tarannà del fundador a un projecte educatiu de centre, i d’una ma-
nera d’ensenyar a una manera de ser. Aquest és el procés que ha seguit 
la tasca solidària de Joviat i que ha aconseguit el seu màxim exponent 
en les campanyes promogudes a través del PAAL, una iniciativa per 
aconseguir la implicació dels alumnes en tots els àmbits de l’escola, no 
solament en el solidari. Maite Otero és la professora viatgera de la Joviat 
i la coordinadora del projecte. Té un talent natural per connectar amb 
l’alumnat i una afecció poc comuna entre el personal docent: li agrada 
acompanyar els joves a les sortides de l’escola. Explica que les llargues 
distàncies li han permès exercitar-se a estones com a mare, com a con-
fident i com a infermera. Sempre apareix algun mal de cap que cal com-
batre amb aspirines o moments d’angoixa que només pot apaivagar un 
adult. És pel seu feeling amb els estudiants que la direcció la va triar per 
liderar el PAAL. 

Fins aquell moment, l’escola canalitzava la participació dels alumnes a 
través dels delegats, però la seva funció era simbòlica. El primer que es 
va procurar –diu Otero– fou fer-los conscients que eren part activa de la 
vida de Joviat, que «l’escola es feia amb ells i per a ells. I que sense ells, 
res no tenia sentit». El pas següent fou demanar a l’alumnat de Batxillerat 
i Cicles Formatius què els agradaria fer. La resposta fou clara: recuperar el 
viatge de 2n de Batxillerat.

El PAAL, doncs, es va estrenar amb un viatge a Sevilla. Després vingué 
una festa de carnestoltes; l’elaboració d’un protocol amb les funcions i 
responsabilitats dels delegats; l’organització d’unes jornades sobre lide-
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auguris per al curs que començava, cartes d’ànim del director abans del 
període d’exàmens, frases de tristesa per les promocions que plegaven i a 
les quals el fundador els deia: «continuareu sent Joviat al carrer». Detalls. 
Moments.

Jesús Serena, mestre i llicenciat en Biològiques, va rebre l’encàrrec d’edi-
tar una revista directament del fundador. La número 1, amb el nom de Full 
informatiu i amb la col·laboració d’Àngels Bonet, es va imprimir a la Co-
pisteria Sarrió el maig del 1981 i era un producte artesanal de cap a peus. 
Simple, sense artificis, on treien el cap esdeveniments quotidians al costat 
d’altres de més transcendentals per a l’escola, com quan anuncia que es 
faran estudis de COU o que s’amplia l’oferta de Formació Professional. 

Serena pensava les seccions, escrivia els textos a màquina, encarregava 
articles a mestres i alumnes, feia les fotos en blanc i negre, que revelava 
pacientment a casa, i preparava la compaginació. Si calia –explica– feia 
muntatges gràfics o retallava les imatges que eren massa grans i, amb 
una cal·ligrafia envejable, enllestia la retolació final. El resultat és un àl-
bum de fotos del dia a dia a Joviat: del treball a l’aula, dels jocs al pati, de 
les pujades a Montserrat, de les festes tradicionals, dels reconeixements, 
de grups de cares rialleres mirant a càmera. 

Des de la primera revista –amb les cobertes blau cel, set folis DIN A4 
plegats i grapa central– fins a la número 63, del juny del 2010 –que com-
memora els cinquanta anys de l’escola amb una edició especial de 152 
pàgines en color–, han transcorregut trenta anys. Pel camí s’han canviat 
formats, continguts, periodicitat. Avui Joviat és present a les xarxes so- 
cials i té la seva pròpia web, actualment el canal més potent d’informa-
ció de l’escola. També han nascut altres iniciatives de comunicació in-
terna, com la revista promoguda pels docents de l’àrea de matemàtiques 
el març del 2009 amb el nom de La revista de l’àrea de Matemàtiques –i 
rebatejada més tard com a Galileu–, amb la finalitat de desvetllar entre els 
estudiants l’interès pels números. 

ratge adreçades als alumnes, de les quals s’han celebrat tres edicions, i la 
creació d’una secció de solidaritat molt activa. 

La missió principal de la coordinadora –professora de Física i Química de 
Batxillerat– ha estat donar valor als delegats com a portaveus d’un ampli 
col·lectiu de l’escola. «El delegat –explica Otero– és la veu de la classe 
i ha de treballar braç a braç amb el tutor. De vegades el millor delegat 
comença no sent l’alumne més carismàtic de la classe però al final acaba 
sent-ho». L’experiència de ser delegat i de liderar un grup també aporta 
valor i permet exercitar aptituds útils en el món laboral. 

A hores d’ara, Joviat disposa d’un grup de setanta delegats i dos pro-
pòsits: augmentar la implicació dels alumnes dels Cicles Formatius de 
Grau Superior i convertir la secció de solidaritat en un grup autònom que 
treballi per millorar el benestar de la ciutadania de Manresa. La solidaritat 
és un dels molts camins que té l’escola per demostrar la seva vàlua dins 
la comunitat.

La comunicació: del Full informatiu 
a les xarxes socials

Les primeres revistes que va editar l’Escola Joviat són d’aquells docu-
ments que guanyen valor amb el temps. Es van concebre per disposar 
d’una eina de comunicació directa amb els pares, per fer «família Joviat», 
com diu Josep Vilaseca. Avui, entre les pàgines esgrogueïdes i perfuma-
des de vell dels anys vuitanta, hi ha el testimoni més fresc de la vida de 
l’escola. Un recull directe i viu de les competicions esportives, de les ex-
cursions del dijous llarder, d’entrevistes a professors redactades per alum-
nes, de reproduccions dels dibuixos dels més petits de la casa, d’historie-
tes il·lustrades, de cròniques de viatges de final de curs a Roma, d’escrits 
de condol pels que marxaven, de felicitació per als que arribaven, de bons 
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Del primer Full informatiu només van sortir dos números al carrer. El curs 
a sobre, el 1981-1982, el full va passar a dir-se Rosa dels vents, «perquè 
la nostra revista, com l’aparell del qual ha pres el nom, ha de servir per 
marcar el camí que ens cal prendre d’entre tots els que hi ha a l’horitzó 
de les nostres vides, de la mateixa manera que la Brúixola que –dins un 
llibre– integra l’escut de l’Escola, ens diu on som», s’explica en el text de 
presentació de la revista, de novembre de 1981. El propòsit del fundador 
era que la publicació «servís per explicar a les famílies què fèiem dins 
l’escola, però també perquè ens coneguessin a la ciutat». Des del primer 
moment va ser una bona eina de màrqueting, i alguns pares venien a l’es-
cola i deien: «he llegit a la revista que feu aquests cursos...». 

Al cap de poc, l’escola imprimia una revista nova cada dos mesos. Al ma-
teix temps, cada divendres repartia entre els alumnes La Brúixola, un avís 
imprès amb les activitats que preparava l’escola per a la setmana a so-
bre en tots els nivells educatius. Serena guarda d’aquella època el record 
d’una activitat frenètica. «Per a mi, treballar a Joviat va ser una trobada 
amb la realitat. Feia moltes hores de classe i d’assignatures diferents però 
també rebia moltes felicitacions per totes les aportacions», explica. 

El curs 1986-1987 va passar el relleu com a responsable de publicacions 
a Joan Orriols. L’escola evolucionava a gran velocitat i el nom de la re-
vista canviava al mateix ritme. De Rosa dels vents va passar a ser Àrea. 
Aquesta revista, de curta durada, va aparèixer quan Joviat va fer-se càrrec 
de l’Escola Sant Francesc i va néixer fruit de la fusió de les revistes de 
tots dos centres educatius: Rosa dels vents (Joviat) i Des de dintre (Sant 
Francesc). Més endavant, va passar a anomenar-se Joviat Informa. A la 
dècada dels noranta se’n van editar dues de diferents i un número extra 
només d’esports. Una de les publicacions, Eixerit, era específica dels es-
tudis obligatoris, i l’altra, Espavilat, dels postobligatoris. Des de l’any 2000 
rep el nom de Revista Joviat i els seus continguts posen l’accent en la 
informació pedagògica. Un grup de millora contínua format per un repre-
sentant de cada ensenyament s’encarrega de confeccionar-la.

Exemplars de revistes 
editades per l’escola en 
diferents èpoques. 
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Com diu Gemma Pedragosa, secretària de direcció durant deu anys i des 
del 2000 responsable del Departament de Comunicació i Màrqueting del 
grup Joviat, «hem passat de fer una revista amb la màquina d’escriure a 
felicitar el Nadal per correu electrònic». Han canviat les formes, però s’ha 
mantingut inalterable el discurs que defineix l’esperit de l’escola i que im-
pregna totes les publicacions. Les mateixes paraules d’escalf, de compro-
mís amb l’educació, d’acompanyament als infants en el seu creixement 
es troben disperses en desenes i desenes d’escrits dignes d’hemeroteca.

La residència d’estudiants:  
d’un llit a una segona casa

La residència d’estudiants de l’Escola Joviat és com una família gran. És 
una segona casa de vuitanta places on fan estada de dilluns a divendres 
alumnes d’arreu de Catalunya. No tenen a prop ni el pare ni la mare. Els 
seus acompanyants són la directora, Gemma Guerra, els monitors i la res-
ta de residents, amb qui comparteixen habitació, secrets, neguits i les es-
tones dels àpats. Ocupa un espai discret de l’edifici de Joviat 2, tan discret 
com l’existència del servei mateix, que funciona tan ben integrat en l’es-
tructura de l’escola que arriba a passar desapercebut; a no notar-se. Aquí 
les habitacions han substituït les aules i la sala d’estar és el lloc de reunió 
natural. Quan els llums de l’escola s’apaguen, la residència s’il·lumina.

Són els volts de les 5 de la tarda, i la Gemma espera que arribin. Només de 
veure’ls entrar per la porta, ja sap com se senten. Té la mirada educada. És 
hàbil i pacient. Com cada dia, es posa en marxa la mateixa rutina. La di-
rectora passa per les habitacions i els demana com ha anat el dia. Si tenen 
ganes de parlar, parlen; si tenen ganes d’estar sols, els deixa. Ha après a 
trobar l’ocasió apropiada per acostar-se a cadascun i, també, que la sin-
ceritat és la millor manera de fer-ho. La resta del temps es reparteix entre 
l’estona d’estudi –la directora els ajuda a planificar treballs i exàmens en 

La residència d’estudiants 
és a l’edifici de Joviat 2.  
A les imatges d’aquesta 
pàgina i la següent,  
el corredor i l’interior  
d’una habitació.
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coordinació amb el tutor– i de passeig. Tots els residents es retroben a les 
9 del vespre, a l’hora de sopar, i se’n van a dormir entre les 11 i les 12. Els 
monitors de nit els vetllen el son. Tant Francesc Garcia i Montse Morales, 
fa alguns anys, com actualment Dolores Martín, els diuen bona nit.

El servei de residència es va posar en marxa el 1986 fruit d’una necessitat 
objectiva: oferir un lloc on dormir als estudiants de fora, majoritàriament 
de l’Escola d’Hoteleria. El fundador va buscar una solució momentània, 
mentre no s’arranjava la residència actual, que fou llogar una planta de 
l’Hotel Pere III. La vigilància la feien Salvador Graells –primer director de la 
residència–, Manuel Zarzoso, Pepe Pérez i pare i fill Vilaseca. Des de l’inici, 
Joviat sempre va tenir molt clar que oferia una residència i no un internat. 
Jordi Vilaseca, que durant una temporada també va fer de monitor de nit, 
explica que algunes famílies havien demanat que els residents s’hi po-
guessin quedar també els caps de setmana. «Mai no vam accedir-hi. Sem-
pre hem cregut que l’atenció als alumnes havia de ser compartida amb les 
famílies i que passarien quatre nits a la residència i tres nits a casa». 

Molts nois i noies andorrans escolliren estudiar a Joviat arran de l’amistat 
establerta entre el fundador i Ita Calle, directora de la llar d’infants Dames 
de Meritxell, a Andorra la Vella, que va ajudar a donar a conèixer l’oferta 
formativa del centre i l’existència de la residència. Durant la dècada dels 
noranta –quan es van formar més cuiners que mai a les instal·lacions de 
Joviat 1– el centre va arribar a tenir un centenar de residents procedents 
de tot el país i Andorra. Eren joves que voltaven els quinze anys, que es 
matriculaven a Manresa moguts per la vocació d’esdevenir cuiners i cam-
brers professionals. Avui el perfil del resident és més heterogeni i n’hi ha 
que hi ingressen per millorar el comportament i per adquirir bons hàbits 
d’estudi. Un repte que en la majoria dels casos –per a orgull de l’equip de 
la residència– s’assoleix amb èxit. 

Alguns dels estudiants amb més dificultats d’aprenentatge «són encan-
tadors, com diamants en brut!». Guerra ha acompanyat desenes d’ado-
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lescents en moments clau de les seves vides, primer com a mestra de 
les aules d’estudi i, des del 1991, com a directora, en substitució de Paco 
Pleguezuelos. A la residència no tenen solucions màgiques, però sí que 
apliquen molt sentit comú i «procurem valorar qualsevol pas que facin els 
alumnes, per petit que sigui». 

La trajectòria de la residència és plena d’històries amb final feliç, com la 
d’una promoció de 4t d’ESO dificilíssima. Era un grup de joves amb un 
expedient acadèmic complicat, feien pinya dins la residència i «estaven 
irritats amb el món», descriu la directora. Van fer falta temps i mà esquer-
ra per empènyer-los cap endavant. I van sortir-se’n. Van marxar amb la 
maleta feta i l’ESO aprovada. Un altre cas fou el d’una noia, de 2n curs de 
Batxillerat, diagnosticada de malaltia bipolar. Durant l’estada al centre va 
aprendre a autocontrolar-se, va adquirir bons hàbits d’estudi i va apro-
var la selectivitat amb molt bona nota. «Quan va marxar, la mare no s’ho  
creia. Estava emocionada i agraïda per la nostra feina». L’equip de la 
residència també ho estava. Hi ha molts alumnes que tornen a la resi-
dència de visita o envien correus electrònics, com aquest d’Aitor Garrido 
Sánchez, exalumne de 1r i 2n d’ESO: «gràcies a vosaltres em vaig sentir 
estimat, valorat i principalment, cosa que és més important, vaig aprendre 
molt, com a alumne i com a persona». 

No ser el pare o la mare de l’alumne ajuda la directora a marcar pautes 
d’estudi i inevitablement s’estableixen lligams emocionals. El sentiment 
és compartit per molts exresidents, que amb el temps tornen a visitar la 
que fou la seva segona llar. Mentre són a la residència, Guerra procura 
establir-hi una relació de respecte, d’autoritat i d’estima, tres elements 
que dosifica en funció de les necessitats que detecta. Confessa un hàbit 
que l’ajuda molt. Mai no obre la carpeta de l’historial de l’alumne que in-
gressa. Un cop feta la primera entrevista de rigor amb les famílies s’oblida 
de l’expedient. S’estima més conèixer els nois sense prejudicis. Els brinda 
l’oportunitat de ser vistos amb ulls nous. A partir d’aquí, comença la seva 
feina. Procura prendre decisions encertades, aconsellar-los –sent exigent 

i permissiva alhora– i ajudar sempre les famílies. Assegura que treballar 
amb adolescents i veure com progressen és una gran satisfacció i «cada 
dia que passa aprenc dels meus alumnes». 

Transport escolar i menjador:  
serveis per a les famílies

Els serveis de menjador i transport escolar van néixer amb els autocars 
Puig, el 1966, per atendre les necessitats de les famílies, una constant en 
l’evolució de l’Escola Joviat. Al final de la dècada dels vuitanta prop de 
tres-cents alumnes arribaven cada dia a classe en autobús escolar. El 
petit carrer costerut de l’Apotecari, que comunica el Passeig del Riu amb 
la Muralla de Sant Francesc, just a tocar de Joviat 2, era la parada prin-
cipal de la flota d’autocars. La imatge matinera dels vehicles en ralentí, 
un rere l’altre, esperant que els alumnes baixessin és un reflex de l’etapa 
d’expansió territorial del centre. Van arribar a funcionar alhora fins a set 
línies de transport procedents de Martorell, Andorra, Igualada, Berga i 
Sant Joan de Vilatorrada, i dues dins de la ciutat de Manresa, una a la 
Parada i l’altra a la Balconada. El volum de circulació va obligar a repartir 
la presència de busos i a fer una segona parada al carrer Rubió i Ors, a 
Joviat 1. 

Coordinar la xarxa de transport era una tasca complexa que va començar 
fent Joan Riera i va continuar Eugènia Moreno, actualment tècnica de 
Recursos Humans i durant alguns anys, també, monitora de la línia de 
Martorell. Tres companyies es repartien les rutes. Autocars Costa oferia el 
servei del Baix Llobregat Nord –des de Manresa fins a Martorell; durant 
un curs escolar també va recollir alumnes de Terrassa, Sabadell i Barce-
lona, atrets per l’àmplia oferta formativa que oferia Joviat. Ramon Costa, 
de l’empresa de transports, recorda la sorpresa que van tenir quan se’ls 
va encarregar el servei. «“Ramon! –em cridà el meu pare–. Hem de portar 
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A l’escola se serveixen 
cada dia més de 800 àpats 
i es preparen set menús 
diferents per atendre les 
necessitats de tots els  
nens i nenes.
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quaranta nens cada dia de Barcelona a Manresa”. Jo, molt sorprès, li vaig 
contestar: “això ho has entès malament, vols dir de Manresa a Barcelona”. 
“No, noi, no –respon el pare–”. Crec que pocs exemples es poden trobar 
que resumeixin millor l’esperit emprenedor, d’esforç i d’il·lusió que tan 
necessaris són per tirar endavant un projecte empresarial i de potencia-
ció del territori». «Ho farem bé i aquí, a casa nostra», va pensar el senyor 
Vilaseca.

Els joves procedents de Berga i Igualada feien la ruta amb els busos de 
l’Atsa i els de Sant Joan, Manresa i Andorra amb l’empresa Castellà. El 
servei d’Andorra –que va estar actiu des del 1989 fins al 2006 i fou l’últim 
a desaparèixer– era el més peculiar i només funcionava dos cops a la set-
mana: els dilluns i els divendres. 

El neguit de l’Eugènia i de la directora de la residència, Gemma Guerra, 
era assegurar-se que els alumnes andorrans –tots sense excepció– pu-
gessin al bus del divendres en direcció a casa. L’Eugènia destaca les cu-
rioses relacions que s’establien en els viatges de casa a l’escola, com en 
el cas de Felip Cuello, un alumne d’Hoteleria, que es passava el trajecte 
escrivint poemes a les noies. 

Els àpats compartits a l’escola són un altre dels moments que generen 
acords i desacords entre els alumnes. Carmen Pelegrín ha estat la cap del 
menjador de Joviat durant trenta anys. La seva feina era controlar la franja 
del migdia –d’1 a 1/4 de 4 de la tarda–, que incloïa el dinar i l’estona de 
lleure prèvia a la tornada a classe. Va començar a Sant Joan amb una tren-
tena d’alumnes i un sol menú, i ha arribat a supervisar els 370 nois i noies 
que dinen cada dia avui a Joviat 2 amb set menús diferents: per a celíacs, 
per a al·lèrgics, de règim, de mal de panxa... Ha ensenyat a centenars 
d’infants a pelar la fruita, a menjar amb coberts, a respectar el qui serveix 
el menjar, a comportar-se a taula, a descobrir l’interès per les verdures i el 
peix, a controlar medicacions i a revisar tots els plats adreçats a alumnes 
amb atenció alimentària especial. 

Alumnes davant d’un au-
tobús de transport escolar. 
L’escola va posar en marxa 
el primer servei de bus el 
1966.
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Pelegrín –mestra de Castellà– assegura que ser cap del menjador «és una 
gran responsabilitat i una feina molt esgotadora. Sempre he intentat fer-
la sent estricta amb les normes, però no dràstica». Si l’hora de menjador 
és important, encara ho és més l’estona de lleure de després, «perquè és 
quan hi ha més possibilitats de conflicte». Explica que el sentit comú i 
l’observació l’han ajudat a detectar els grups d’amics reals, a acostar-se a 
aquell noi que jugava sol al pati per descobrir què l’amoïnava, a mitjançar 
per a la resolució de conflictes –«necessaris per créixer», assegura– i a 
preveure’ls en la mesura del possible. L’instint li ha servit per valorar mals 
de panxa autèntics o fingits, i caigudes que es guarien amb una tireta o 
requerien visita mèdica. Recorda que els pitjors dies eren els de pluja, 
que se suportaven millor compartint jocs de taula a cobert, i els moments 
més especials, els de les confidències. Pelegrín ha tingut durant anys una 
informació valuosíssima per conèixer preocupacions, afeccions, preferèn-
cies i, per què no, els jocs de moda dels més joves. 

Si la preocupació del responsable de menjador és que els infants mengin 
correctament, la de la cap de Cuina, Conxita Lao, és que els plats estiguin 
al punt. A Joviat se serveixen vuit-cents menús diaris entre els restau-
rants de l’Escola d’Hoteleria, oberts al públic, i el menjador escolar, per als 
estudiants que es queden a dinar. Els serveis centrals de la cuina són a 
Joviat 1. Professors i estudiants d’Hoteleria treballen i experimenten per 
una banda, mentre que l’equip de quatre cuineres elabora els menús pen-
sats per a estudiants de fins a dotze anys. Ritmes d’elaboració diferents 
per a necessitats alimentàries, també, diferents. 

Des de l’inici de l’escola, el fundador volia oferir servei propi de menja-
dor. La primera cuina, per poc temps, fou la del domicili particular del 
fundador. Després, se’n va construir una a l’última planta de l’Era Firmat 
–les primeres cuineres foren la senyora Manzano i Carme Cabernet–, 
una altra a l’escola de Sant Joan i durant un quant temps es van man-
tenir actives les cuines de Joviat 1 i de Joviat 2, fins que el 2004 es van 
centralitzar a les instal·lacions a l’Escola d’Hoteleria. Adelina Camps va 

començar sent cuinera a l’Era Firmat i es va jubilar de recepcionista. 
Explica que «per a mi, Joviat és única perquè el seu equip té molta cura 
dels alumnes i acaba estimant a tothom qui s’hi apropa». Ho diu per 
experiència personal. Acabava de matricular els seus dos fills a Joviat 
quan va demanar per treballar-hi. Li van oferir un lloc de cuinera i s’hi 
va quedar. 

Conxita Lao va arribar a Joviat per un altre camí. Un curs de formació ocu-
pacional li va obrir les portes de la cuina de l’escola l’any 1992. Fins aquell 
moment només cuinava per a la seva família i encara ara continua fent-
ho com si fos així. «Som mares que cuinem. Preparem el menjar amb la 
mateixa dedicació que si fossin els nostres nens», explica mentre repassa 
tota la varietat de menús que han de preparar: «triturats de verdures per 
als més petits, amb tall per als que són més grandets, plats diferents per 
als nens que tenen al·lèrgies, carns i peixos a la planxa i arròs per als que 
tenen mal de panxa…». Els fogons es posen en marxa a les 7 del matí. 
Tots els menús han d’estar a punt a 2/4 de 12 del migdia, quan es tras-
lladen cap a Joviat 2 per als alumnes de la llar d’infants i de Primària. Els 
d’ESO dinen a Joviat 1. La preocupació de les cuineres és que el menjar 
estigui ben elaborat, que arribi calent i que els estudiants s’ho mengin bé. 
«Els nostres menús són fets i consumits i intentem que siguin tan sans i 
equilibrats com sigui possible». 

Actualment es vol fer un pas més per aconseguir dotar Joviat d’un menja-
dor responsable i sostenible. Màrius Ferrer, coordinador de l’Escola d’Ho-
teleria, explica que s’ha dissenyat el projecte «A taula» per incorporar, per 
exemple, productes de quilòmetre 0 en els menús. «El repte és fer dietes 
encara més equilibrades i utilitzant productes de proximitat», explica. 
Gestos senzills, com substituir la pasta blanca per la integral, reduir els 
greixos i comprar a un pagès de la vora, permetran aconseguir beneficis 
tant de salut com mediambientals. 
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