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Tot l’equip de Joviat en una trobada a Montserrat, l’any
2000, en l’escaiença del quarantè aniversari de la fundació
de Joviat.
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El repte de triar escola

La família primer, i l’escola després. A Joviat tothom està d’acord que
aquest és l’ordre d’importància dels principals responsables de l’educació dels infants. El fundador de la Joviat, el director i tot l’equip humà
–docents, personal d’administració i serveis– saben que la seva responsabilitat és garantir que l’engranatge funcioni cada dia. A quarts de 10
del matí tots els infants són a classe aprenent el que toca –els matiners,
els que no ho són tant, els que s’han acabat el got de llet i els que han
deixat mig entrepà al plat–. Tots els mestres són al seu lloc, preparats.
La cuina ja frisa preparant els menús –els normals, els de dieta tova, els
menús sense greixos...–, als despatxos s’elaboren programacions, a la
recepció s’atenen les trucades, a administració es revisen els números,
a comunicació s’actualitza la web amb un nou taller d’Univers Joviat...
I els pares d’aquests infants són a les seves respectives ocupacions confiant plenament que les personetes més importants del món estan en bones mans. És un acte de confiança absoluta que neix quan es matricula
l’infant i es revalida cada dia.
Triar escola, i triar bé, és un dels grans neguits compartits per totes les
famílies amb infants. Àngels Bonet ho sap bé. Durant els anys que fou
secretària general del centre era la persona que escoltava, explicava i
aconsellava els pares que picaven a la porta de Joviat buscant un centre
que satisfés les necessitats i les expectatives acadèmiques. L’Àngels
tenia vocació d’amfitriona, i s’hi esplaiava. Aquell primer contacte amb

moltes famílies s’ha traduït en relacions d’anys. Bonet coneix històries personals de desenes de pares i mares. Famílies que van començar
matriculant un fill i després els altres germans que vingueren al darrere
i, més tard, els néts; pares que en èpoques de penúries han treballat a
l’escola per poder fer front a les mensualitats; alumnes que han donat
molts maldecaps o moltes satisfaccions; i altres que no paraven quiets
i que quinze anys després han tornat a l’escola acompanyant de la mà
els seus fills.
El que més agradava a l’Àngels era escoltar, posar-se al lloc de les famílies, procurar que l’alumne expressés obertament les seves preferències
acadèmiques –«cosa que no sempre era fàcil amb els pares al davant»–
i motivar-lo perquè no es conformés només amb el graduat escolar o
l’ESO. També orientava el jove més indecís quan arribava l’hora de triar
un Batxillerat o un curs de Formació Professional i procurava buscar la
implicació dels professors en els casos d’estudiants amb un currículum
escolar no gaire bo. «He atès famílies, els fills grans de les quals havien
fet carrera, que no entenien que el petit volgués fer de cuiner. Més tard
han triomfat i han vist que s’ha de respectar la vocació dels fills». Durant
l’etapa d’escolarització hi ha temps perquè passin moltes, moltíssimes
coses, i –diu l’Àngels– «quan veig que antics alumnes porten ara els fills
o els néts a l’escola em satisfà perquè penso que en deuen tenir un bon
record».
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Montserrat Jou pertany a una família de quatre generacions formades a
l’Escola Joviat. El seu pare va començar el lligam quan s’hi va inscriure
amb la seva filla Maria Rosa per aprendre-hi anglès. De fet, «la primera
relació venia per part dels meus cosins Hurtado Jou, que feien classes
de repàs particulars amb el senyor Vilaseca abans que obrís l’acadèmia».
Més endavant, la Montserrat i els seus altres dos germans –el Josep i el
Ramon– també van passar per les aules de l’escola. Al seu darrere vingueren dos dels seus tres fills; després, els nebots i fills de la Maria Rosa –el
Marc i el Moisès– i, actualment, van a l’escola els dos fills del Moisès, el
Fèlix i la Júlia. Un altre testimoni de lluny és el de Maria Teresa Borràs,
que va ser alumna el 1960. Les circumstàncies van fer –relata– que «la
meva filla Bàrbara acabés estudiant aquí Hoteleria, a “la meva escola”.
No solament això, aquí va conèixer el Lluís, de Can Patoi, que el tenim
com un fill més. Es van casar i ens han donat dos néts, en Marc i en Pol,
que espero que en un futur també tinguin la Joviat a prop seu». Les dues
filles d’Esther Casajuana, infermera de professió i alumna de l’escola entre
1965 i 1975, també van estudiar a la Joviat, com els fills i els néts de Joan
Gall, entre molts d’altres.
Aquests casos no són excepcionals. És habitual trobar pares i mares de
l’escola que han estat primer alumnes, com Montse Perea. La seva família
la va inscriure a la llar d’infants de l’Era Firmat quan tenia quatre anys i
va deixar Joviat quan va acabar els estudis d’Administratiu. El seu germà
Jordi també va ser-ne alumne, i ara ha pres el relleu dins la família la Marta, la filla de la Montse. Quan pensa en l’escola li vénen al cap «la Casas,
la Pelegrín, la Camins... L’escola de Sant Joan, els viatges en autobús, que
eren molt divertits, el xandall vermell, les festes. Ah!, i el viatge de final de
curs a Madrid de 8è d’EGB. Estàvem emocionats perquè ja érem grans!
Fèiem un viatge important i anàvem a Madrid! Però ens vam sentir frustrats perquè vam anar a dormir a un convent de monges en lloc de fer-ho
en un hotel. També recordo molts neguits quan em va tocar anar a fer 8è
a l’antic col·legi Sant Francesc». Tot i viure a Fonollosa va tenir molt clar
que volia que la Marta anés a la mateixa escola que ella. Confessa que a

banda de compartir amb la filla un espai educatiu –li explica que allà on
ella patina hi havia hagut una piscina on la mama s’hi havia banyat– li
faria il·lusió compartir, també, algun mestre.
El Departament de Gestió Acadèmica té l’arxiu de tot l’alumnat que ha
passat per l’escola al llarg de cinquanta anys. Les primeres atencions a les
famílies les feia directament el fundador o la seva dona, Dolors Brugueras,
que omplien la fitxa de l’alumne i en tramitaven l’alta. Quan es va obrir
l’escola a Sant Joan, Salvador Graells i Àngels Bonet compaginaven la
feina de mestre amb l’atenció a les famílies i fou amb el trasllat a Joviat
1 quan es va crear un equip específic, amb Àngels Bonet, Ester Codina,
Eugènia Moreno i Carme Roqueta per informació, benvinguda i matrícula
per als dos centres. Actualment, Ester Codina és la responsable de Gestió
Acadèmica de Joviat 1 i Mònica Lorenzo, de Joviat 2.
Codina va aprendre l’ofici acompanyant l’Àngels durant les visites i escoltant com parlava amb les famílies quan la seva cap, expressament, li deixava mig oberta la porta del despatx amb la intenció que s’anés avesant
a explicar la trajectòria de l’escola, l’oferta formativa, l’estreta relació dels
tutors amb els pares... i a respondre les preguntes que sorgien al llarg de
la conversa. Relata que amb els anys ha après a conèixer el tarannà de les
famílies amb la primera encaixada de mans. La majoria dels joves arriben
avui coneixent el centre i, en la majoria de casos, convençuts dels estudis
que volen fer. Codina els ho explica tot i més, com l’existència d’un fons
d’estudis, una assegurança per a l’alumne que li garanteix la possibilitat
de continuar estudiant al centre en el cas que perdi un dels seus progenitors. Aquesta iniciativa va néixer d’un grup de famílies que s’encarreguen
de gestionar el servei a través del Consell Escolar.
Els estudis d’Hoteleria són els que susciten més interès. «Quan veuen les
instal·lacions i coneixen les normes de l’Escola d’Hoteleria moltes famílies queden ben parades, sobretot pel tractament de vostè, pel protocol que
gira a l’entorn de la cuina i la sala, i per la qualitat del professorat. Recordo
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El pavelló de Joviat 1 s’omplia durant l’acte de benvinguda a totes les famílies
a l’inici de curs.
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Joviat lliura la insígnia d’or
a les persones que fa quinze anys que formen part de
l’equip.

un noi que va venir amb unes rastes fins a la cintura i quan li vaig dir que
s’hauria de tallar els cabells si volia estudiar Hoteleria va marxar corrent,
deixant-me amb la paraula a la boca!». Anècdotes a banda, el cert és que
l’Escola d’Hoteleria ha estat una gran oportunitat per a moltes famílies
que accedien a matricular-hi els fills sense gaire convenciment. En les
trobades amb el personal de Gestió Acadèmica, molts pares dubtosos no
amagaven que s’estimarien més que el noi o la noia estudiés Batxillerat i
fes carrera. Però la bona inserció laboral d’aquests alumnes ha desfet les
reticències inicials de moltes famílies, que avui se senten satisfetes de
tenir un fill amb vocació de cuiner, cambrer o pastisser.
Si la primera feina de les famílies és triar escola, la segona és ser-hi. De
ser-hi qui en sap molt és Mateu Vila, que durant setze anys fou president de l’Associació de Pares d’Alumnes del Col·legi Joviat –creada el
27 de febrer del 1975– i un bon amic del fundador. Els seus tres fills van
estudiar a Joviat i ell va viure en primera persona l’evolució del centre.
«Recordo que va costar que Joviat agafés el prestigi que té ara. A moltes
famílies que hi portàvem els fills, altres pares ens deien: “què? Com va
l’escola de pisos?”», fent referència a la dispersió de locals de l’escola
abans de la creació de Joviat 1. Aquest pare recorda la intensitat amb
què va viure la compra de la fàbrica Roca i com el fundador encomanava
a les famílies el convenciment de la necessitat d’invertir per tenir una
escola millor i millors equipaments. «El Josep em va dir que necessitaven vint-i-cinc famílies que volguessin firmar un crèdit per fer les obres
de la fàbrica. Hi havia famílies predisposades i altres que em va costar
més de convèncer, però es va aconseguir firmar, també amb la participació d’alguns professors». Afegeix que «encara que s’expliqui en un llibre,
ningú no pot arribar a entendre tot el que ha viscut el fundador per tirar
endavant l’escola».
Josep Vilaseca ratifica que ha estat fonamental per al creixement de l’escola rebre el suport de moltes famílies –Vilà, Clop, Colom...– que el van
ajudar a fer realitat obres molt ambicioses, com l’adaptació dels espais de

l’Era Firmat, la fàbrica Roca i les casernes de la Seu d’Urgell. També repassa alguns dels projectes que han quedat al calaix, com l’obertura d’un
centre a Berga i a Barcelona, i la construcció d’un equipament educatiu a
Sant Joan i al sector del Guix.
D’altra banda, les aliances que ha segellat al llarg de cinquanta anys li
han permès tenir presència en tretze locals –amb més o menys durada,
més o menys grans– i rebre prop de 30.000 alumnes. Al principi dels anys
setanta, Joviat es va associar amb l’acadèmia Tatjé-Massegú, situada al
carrer Vallfonollosa, de Manresa, i amb una llarga trajectòria al darrere
(havia estat acadèmia Sant Sebastià o «Cal Pepet», Massegú, Central i
Tatjé-Massegú). Eren dos centres amb molts punts en comú i van associar-se durant dos anys amb el nom de Joviat-Tatjé. Jaume Tatjé, fill del
propietari del centre, recorda com el seu pare li deia que «la funció d’un
mestre no acaba quan marxa un alumne, sinó que sempre que l’alumne el
necessiti ha de trobar el mestre».

L’aval de les famílies
Enric Perramon i Judit Subirana han estat pares implicats en l’Escola Joviat. Durant una dècada, l’Enric va formar part del Consell Escolar i els seus
fills bessons –el Sergi i la Marta– han seguit el tarannà actiu del pare fent de
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A l’esquerra, una litografia
com aquesta, obra del professor Salvador Plans,
es regala a les persones
que fa vint-i-cinc anys que
treballen a l’escola.

A la dreta, el fundador i el
director van lliurar a Àngels
Bonet, el 8 de març de 2010,
una escultura d’unes mans
en agraïment pels seus 50
anys de servei a l’escola.
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El fundador adreçant-se
a les famílies de l’escola en
un acte del curs 1994-1995.
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delegats de classe. Perramon té molt clar que «a l’escola se li ha de demanar
que ajudi en l’educació dels fills, però el pal de paller ha de ser la família».
Aquest mestre de professió, que treballa en tasques de gestió i coordinació
en una escola de la Fundació Collserola, a Sant Cugat, explica que la pregunta que es van fer a casa a l’hora de triar escola va ser: «o me’ls emporto amb mi o busquem una escola a Manresa. I van decidir que era millor
que anessin a escola allà on dormien». Han passat disset anys des que es
va prendre aquesta decisió i n’estan molt satisfets. «De Joviat m’agrada
la combinació d’educació i ensenyament, l’apropament de la direcció a
l’alumnat, la gestió, les ganes de fer les coses bé, la manera d’entendre l’esport com a formació i competició, i el fet de ser una escola oberta».

Sang Joviat
Albert Gómez Pardo va ser conscient de la importància que tenia l’escola
per al seu fill petit, l’Albert, quan van sospesar amb la família traslladar-se a viure fora de Manresa. La pregunta del noi, que aleshores tenia
onze anys, fou: «si marxem hauré de canviar de col·legi? Jo tinc sang
Joviat». Aquest pare de tres exalumnes de Joviat –la Lídia, la Sandra i
l’Albert– rememora aquesta anècdota tan significativa per explicar la
gran implicació que aconsegueix crear l’escola amb els alumnes i les
famílies. Com a pares –diu– «el més important era trobar una escola que
cuidés els valors primordials que crèiem que havien de tenir els nostres
fills. Joviat fomenta valors com l’ordre, l’esperit de treball, la disciplina,
el repte, el valor de la família i un punt de religiositat que ens agradava.
Era l’escola que més s’assemblava a la nostra manera de ser i pensar i
estem molt contents de la formació rebuda, sobretot de la personal». En
aquest aspecte, afegeix que els seus fills li ratificaven que havien triat

correctament centre educatiu quan els demanava pels professors i li responien: «són tipus tu». «Això volia dir que a casa i a l’escola anàvem en
la mateixa ona».
Lídia Gómez, la filla gran de la família, ratifica que també porta sang Joviat. Una sang que li ha permès fer realitat el seu somni dels setze anys:
obrir un centre odontològic propi. «L’escola ha estat un dels pilars per a
la meva formació acadèmica i personal. L’altre, ha estat la meva família.
Tinc molt bons records de molts professors que em vam ensenyar l’hàbit
d’estudiar i la capacitat d’esforç. Són valors que t’ensenyen a l’escola i
que utilitzes a la vida». Explica que ara, quan atén alguns exprofessors a
la seva consulta, li agrada dir-los: «hi ha una part de tot això que és gràcies a tu». Una altra exalumna, Myriam Frías, tenia dos anys el 1985, quan
va entrar a l’escola. Va fer-hi els estudis primaris, l’ESO, el Batxillerat, la
carrera de Turisme i un màster de Màrqueting. «La Joviat ha estat i serà
gran part de la meva vida. Ho va ser tot. Va ser la meva infantesa i adolescència!», assegura.
El que més valora Josep Santasusana de Joviat és el tracte personalitzat
que dóna a les famílies i l’accessibilitat del tutor i del director. Els seus
fills Mariona i Josep estudien al centre des de ben petits i, des de fa poc,
també ho fa el seu tercer fill, Igor Ibaka. El noi, de divuit anys, va arribar
del Congo amb ganes d’obrir-se camí en el món del bàsquet i l’escola el
va ajudar. «En un mes i mig ja entenia i parlava el català. I n’estem molt
agraïts. S’ha sentit tan acollit que el primer que va fer l’1 de gener va ser
trucar a la seva tutora per desitjar-li un bon any i anar a veure-la a casa
seva. Qui ho fa, això?», es pregunta Santasusana. Pel que fa al paper de
l’escola, té molt clar que és l’encarregada de transmetre coneixements:
«la família és qui ha d’inculcar a casa els valors amb ferro roent i l’escola
no els hi ha de qüestionar».

