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LA CELEBRACIÓ  
DELS 50 ANYS



de Batxillerat i que Joviat ha guanyat dos anys seguits; el primer premi, 
també en dues edicions consecutives, de l’associació empresarial CECOT, 
lliurats dins la Nit de Nous Professionals de Terrassa; el Premi Cirit 2006, 
que fomenta l’esperit científic del jovent, als alumnes Jordi Vila i Albert 
Crespillo, de 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolu-
pament d’Aplicacions Informàtiques, amb el treball «Dai-Explorer». En el 
camp de l’hoteleria, entre d’altres, destaca l’alumne David Garcia, que es va 
proclamar skills de tot l’estat i 15è millor skills de cuina del món en el World 
Skills International 2007. Segueix una llarga llista de guardons, com els que 
han rebut alumnes de l’escola en les set edicions dels Premis Idees Joves, 
convocats per l’Ajuntament de Manresa per promoure l’emprenedoria.

El 2010 va ser un any especial, d’aquells que fan història. I Joviat ho va 
voler celebrar amb un calendari d’activitats de gener a desembre obertes 
a alumnes, pares, mares, famílies, avis, personal docent i no docent..., a 
tothom que ha format part de l’escola en algun moment. Els actes més 
significatius foren el reconeixement per part de l’Ajuntament de Manresa 
a la tasca educativa de l’escola a la ciutat, una celebració reeixida amb tot 
l’equip humà a Sant Benet de Bages –tant el personal actual com extreba-
lladors–, la multitudinària pujada a Montserrat, la gran festa de Joviat 2 i la 
jornada pedagògica organitzada amb la Fundació Universitària del Bages 
(FUB), titulada «La mirada sistèmica, el nou paradigma de l’educació». Un 
dels actes més especials de tancament del cinquantenari i d’inici de la 
commemoració del 51è aniversari fou la celebració del concert pedagògic 
que va oferir l’Escolania de Montserrat a la basílica de Santa Maria de la 
Seu, de Manresa, als alumnes de 2n, 3r, 4t, 5è i 6è d’Educació Primària i 
1r d’ESO, l’11 de març de 2011. Són cinquanta anys que deixen una llarga 
llista d’imatges per al record.

Entre el 8 de març de 1960 i el 8 de març de 2010 han transcorregut cin-
quanta anys plens de projectes i d’il·lusions per a l’Escola Joviat. Ha estat 
mig segle de vida –guanyat dia a dia, pas a pas–, des d’aquell local a la 
carretera de Vic, número 13, passant per l’escola de Sant Joan fins a arribar 
als actuals edificis de Joviat 1, Joviat 2 i Joviat dels Pirineus. Des d’aquella 
primera desena d’alumnes que van començar a fer classes de repàs en 
una acadèmia oberta amb els estalvis de la família i per la perseverança 
d’un fundador, fins als centenars i centenars de joves que s’han format a 
les seves aules amb objectius vitals i professionals ben variats. Joviat –diu 
l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol– és un exemple esperançador. 
«Projectes nascuts de manera molt humil, sense pretensions però amb un 
esforç importantíssim per part de les persones que els han liderat, amb 
renúncies, amb voluntat de fer les coses ben fetes, amb constància i amb 
voluntat de servei als altres i a Catalunya, són possibles i donen fruit», 
assegura en una carta de felicitació adreçada al fundador.

Durant aquest camí viscut l’escola també ha rebut reconeixements a la 
seva tasca pedagògica, que s’han traduït en premis no buscats però sí 
celebrats. I també n’ha concedit a les persones que han format part de 
l’equip Joviat durant més temps. És el cas del lliurament de la insígnia 
d’or de l’escola als treballadors quan fa quinze anys que en formen part, i 
una litografia i l’agraïment especial a la fidelitat i implicació en el projecte 
als que en compleixen vint-i-cinc.
 
Entre els guardons més recents que ha rebut Joviat destaca el Baldiri Rei-
xach, concedit el 2011 als alumnes de 3r i 4t de Primària pel treball «Resse-
guint amb el cor: una mirada amorosa als nostres orígens»; el Premi Blan-
querna de Curtmetratges, que distingeix treballs realitzats per estudiants 
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14 de gener · Conferència «Com educar els nostres fills amb èxit»

11 de febrer · Acte de reconeixement de la tasca educativa

18 de febrer · Pregó infantil de les Festes de la Llum

Actes de celebració  
del 50è aniversari  
en imatges
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7 de març · Gran pujada a Montserrat

5 de març · 50è aniversari amb el personal de l’escola

25 de març · Conferència del Pare Abat de Montserrat, J. M. Soler 25 d’abril · Gran festa «Aquí sempre serà casa vostra»
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22 de març · Jornada de l’Escola d’Hoteleria
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21 de maig · Festa de Graduació de Batxillerat i Cicles Formatius

26 d’abril · Jocs Florals

24 de maig · Graduació d’Hoteleria
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12 i 13 de novembre · Jornades pedagògiques FUB-Joviat

20 de maig · 2a mostra de Crèdits de Síntesi i Treballs de Recerca

Lipdub a Joviat 2
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21 de desembre · Acte amb el personal de l’escola a l’auditori de Caixa Manresa

11 de març de 2011 · Concert pedagògic de l’Escolania de Montserrat a la Basílica de la Seu de Manresa

15 de desembre · El Poema de Nadal
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CALIDOSCOPI

Un pany, unes claus que obren portes: OPORTUNITATS! Finestres que 
miren a l’infinit, de prop, de lluny, però sempre al costat. Lletres d’amor, 
de pau i d’amistat. Imatges i paraules: poemes de vida.

EL TOT en parts petites és més gran, més poderós, amb més color... Les 
petites parts sumen i segueixen i no paren de créixer...

Un petó, l’escalf, el moviment, el cor que batega! El molí que porta l’aigua 
del riu, del mar: el bany dels peixets.

Somriures, paraules que toquen l’ànima i la converteixen en poesia altra 
vegada. Tot té sentit perquè estem JUNTS, malgrat les diferències!

Dibuixos, temps de creació. PROJECTES. Música i melodies en clau de 
solfa que marquen el tempo de la nostra història. Un to per cada veu, una 
veu en cada cos. Uns nens que corren i salten i fan camí seguint la brúi-
xola que sempre marca el NORD.

La copa plena, el vi que cau i dóna alegria. Àpats del dia a dia, mentre la 
pissarra escriu la fórmula de la vida, el guix blanc sobre cera verda, pro-
jectades a la paret equacions que narren històries. Papallones, sentiments 
que ballen en camps de colors. Paisatges d’un mateix món que esdevé 
UNIVERS. Cosmos de partícules humanes, senzilles, però úniques, que 
brillen i s’atrauen. Trencadís sistèmic, xarxa d’emocions. Sentim el que 
diem, vivim el que fem amb AMOR. S’omple la maleta, agafem el tren i 
ens preparem per al viatge. El rellotge de l’estació: any 1960. Pugen els 
primers passatgers, il·lusions, somnis i realitats. A poc a poc i sense pres-
sa, a prop, en la distància... 

Un trosset de cadascun de nosaltres, teixit de sentiments, de mirades que 
busquen la força en l’horitzó per seguir la lluita. Dels que hi són i dels que 
falten. CALIDOSCOPI. 

Aventures de vida, 50 anys estimant i fent ESCOLA, creant un sol equip, 
un gran equip... LA JOVIAT! 
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L’EscoLa Joviat voL agrair a totEs aquELLEs pErsonEs, famíLiEs, Equip humà i Entitats  
quE han fEt possibLE quE aquEst somni s’hagi pogut fEr rEaLitat.  

manrEsa, 24 dE novEmbrE dE 2011

50 anys: 
Canta amb nosaltres!

Com un infant petit que va avançant
i pas a pas arriba a gran.
Així mateix l’escola ha anat creixent.
I ara tots junts ho celebrem.

CANTA AMB NOSALTRES!
JOVIAT ÉS CASA NOSTRA DES DE SEMPRE.
VINE I CELEBRA CINQUANTA ANYS DE VIDA.
I DES DEL COR DIEM: PER MOLTS ANYS, JOVIAT!

Servei, valors i tracte amb la família
per avançar plegats
acompanyant: infants, joves i grans.
I ara tots junts ho celebrem!

Gràcies a molts l’escola ha estat possible
amb il·lusió i esforç.
Ahir, avui, demà continuarem.
I ara tots junts ho celebrem!

Final: PER MOLTS ANYS, JOVIAT!

 Lletra i música: Carme Grau,

 mestra d’Educació Infantil de l’escola
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