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EDITORIAL

Ni totes les dificultats són de la mateixa magnitud ni en totes mostrem el
mateix capteniment per superar-les: pero si alguna resulta alhera complicada
i gratificant. ha estat el Uan~ament d'aquesta REVISTA.

Tots els que ens dediquem a la FORMACIÓ PREFESSIONAL. tenim
quelcom en comú, que relega a un segan pla qualsevol altra diferencia,
aquesta cosa en comú és la capacitat d'entusiasmar-nos davant de ·Ia nostra
tasca, és la vocació permanent, la seguretat que un ensenyament tipus For
mació Professional és el que demana amb insistencia creixent la societat deis
nostres dies.

El neixement de «NONIUS» ha vingut a demostrar-nos alguna cosa que
ja sabíem, que no éstem sois. En I'exposició deis seus objectius, han coin
cidit amb nosaltres, des de la Generalitat a l'Empresa, passant per l'Associa
ció de Pares i el conjunt de professors, grades a tots eUs avui, ~NONIUS»
és una brillant realitat.

La urgent feina d'al!iraT el país correspon en gran mesura a les empreses.
Amb secrificis, han d'adoptar iniciatives que condueixin a lIur reconversió.
tot adquirint les més modemes tecnologies. Peró tot aqueix sacrifici seria en
va si no es contemplava el factor més important, el factor huma. Només
l'adequada qualificació deis seus tecnics, el continuat reciclatge de les seves
plantilles i la revisió constant deis perfils professionals, possibilitara l'assoli
ment d'aquest objectiu. La relació entre I'Empresa i la FORMACIÓ PRO
FESSIONAL ha de contemplar-se des d'aquesta perspectiva. de manera que•.
vista així, resulta absolutament imprescindible.

Per tot aixo, «NONIUS» pretén de donar a coneixer a l'opinió pública la
nova FORMACIÓ PROFESSIONAL ¡les seves inquietuds. ésser tribuna
d'experiencies i proposta d'innovacions del sistema educatiu, eco del pensa
ment de les Empreses i, sobretot, nexe d'unió entre I'Empresa i la Formació
Professional.

~NONIUS» ha de ser una revista viva perque viva és la realitat. Oberta
a la col·laboració de tots aquells que sentin la inquietud i tinguin el conven
ciment que nornés potenciant el món de l'estudi i del treball podrem aconse
guir un millor futur per a nosaltres i per als Dostres fills. Un futur de plena
ocupació eD que tothom poguem realitzar-nos d'acord a la nostra capacitat i
dedicació.

«NONIUS» doncs, aspira a esdevenir font d'informació i d'orientació per
a Pares, Alumnes. Professors. i Empresaris car és a eUs que va dirigida i que
de tots eUs depén que arribi a ser el instrument de col-laboració i de progrés
coro tots desitgem.

ANDRES RIVADULLA GRACIA
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CARTES AL DIRECTOR

questa REVISTA. Crec que aquestes linies
en que vull manifestar la meya opinió respec
te de la F. P. avui, hi ha l'opinió generalit
zada de tots aquells alumnes que, fmit deis
quasi cinc anys de vivencies d'aquest ensen
yament, s'han fonnat una idea del que supo
sa, ara per ara, els cinc cursos de F.P.

Comen'Yaré comentant els primers dos
anys que constitueixen el Primer Grau.
Aquest és ~n tem.a un tant costerut ja que
t'edat de I'estudiant en acabar I'E.G.B., és
de catorze anys i, I'alumne que entra en
aquests estudis es troba en I'adolescencia en
que la seva personalitat és variable. Durant
els dos cursos, dones, I'alumne madura.
Tanmateix, a causa de I'edat i per la manca
d'orientació, es pot trabar amb un problema i
és el d'uns estudis que ha comenlrat i que no
ti plauen, quelcom que féu per haver cregut
que no era prou inteJ.ligent per fer el S.U.P.
Els seus pares I'han Uan'Yat a un cistelJ ano
menat F.P. en el qual passaril dos anys fins
que sigui suficientment madur; un cisteU que
es veu com un fre a les xifres de I'atur, en el
qual es manté el fill fins que assoleixi I'edat
de trebalJar; un cistell on no són necessaris
graos coneixements ni grans sacrificis. Gosa
ria a dir que és el cistell que la societat i
l'Administració tenen per a' la massa indeci
sa, per a la massa «sonsa», per a la massa
potser conflictiva.

Tot aixo comporta que nornés un cin
quanta per cent d'estudiants arribih a ohtenir
el Primer Grau. Pero no vulJ que hom pensi
que no pretenc altra cosa que criticar. Vol
dria. també aportar solucions.

L'experiencia ens demostra que I'alum
nat d'E.G.B. necessita una orientació al mo
ment de decidir que 'ha de fer i, cree que és
una obligació moral, es fa necessari ajudar~lo

a decidir sobre quíns camins se li obren i
quines possibilitats té en cada un d'ells. Cal
ensenyar I'alumne que a la F.P. existeixen
una serie d'assignatures d'especialitat I'estu
di de les quals el portara a I'apre~entatge
d~un oficio Juntament a aquest ensenyament
hl ha un conjunt d'assignatures de fonnació
comuna que el menaran a un coneixement

SERVICIO PROFESIONAL DE
ASISTENCIA TECNICA

"RAPIDEZ y EFICICACIA COMPROBADA"

SERVICIO OE ASISTENCIA
nCN/CA MESULL

Enrique Granados, 18 Tel. 23 27 90
LLEIDA

_Especializado en
las reparaciones de todas
-de electrodomésticos,

• Frigoríficos
•Congeladores

• Lavadoras
, Lavavajillas

Reparación de:

tat, actualment a la d'ensenyant? S'observa,
en general, un desig de millorarnent en els
educadors? EIs educadors, valoren llur propia
vocació?

Es ciar que no obtindrem una veritable
qualitat si no s'ha concretat previament en
quin sentit de la vida i de l'home s'est3 edu
cant, quins són els valors permanents.

Es ciar que els educadors deixen de
ser-ho quan realiuen un trebalJ rutinari, quan
no s'esforcen en el millorarnent huma i pro
fessional, quan politiuen la seva actuació al
servei d'interessos aliens a I'afer educatiu.

L'educador necessita la perenne joven
tut. Estar disposat a estrenar cada dia la pro
pia vida. L'alumne no cerca en I'educador
sinó I'exemple de la lIuita per la vida, per
uns valors pels quals valgui la pena d'esfor
~ar-se.

L'educador necessita un entrenament
diari del seu caracter, de la seva autoritat, de
I'actitud segura i prudent que exigeix la seva
..professió~. Necessita entusiasme sere i
segur, fermesa i seriositat. Ha d'apareixer
davant deis alumnes tal com és, amb les
seves virtuts i amb els seus defectes.

El professor ha d'exigir-se a si mateix.
Ha d'ampliar els seus coneixements.
Ha d'adoptar nous metodes de treball.
Ha de programar el que cal fer i l'ordre

a seguir.
El seu trebalJ sera realment ..útil~ si el

sotmet a un constant procés d'anaJisi, tot
vivint una etica en les seves actuacions.

Amb una unitat d'obj~ctius dirigits ~
desenvolupament hannonic de I'alumne, en
llibertat- responsable, amb la participació de
pares i professors, crec que, amb constancia,
millorariem aquest aspecte i col·laboraríem a
perfeccionar la societat actual.

FRANCESC PENELLA 1 BLANCH

Sr. Director i Amic:
Agraeixo per avan'Yat I'oportunitat que

m'atorgues perque la veu de I'alumne sigui
esc~ltada a través d'aquestes planes, amb
motlU del lIan~ament del número zero d'a-

Estimat Director:
Un deis aspectes que possiblement eos

preocupen aJs que, per la nostra dedicació.
tenim un contacte directe i diari amb la jo
ventud i concretament amb la que estudia
wque no sobrepassen els disset anys- és a més
a més de la seva instrucció, la seva fonnació
integral.

Es rcalment noton que, en general, hom
comprova que els Destres aJumnes i tutelats
no posseeixen els principis basics en que
puguin recalzar el seu desenvolupament en la
vida.

Aquestes breus linies pretenen de detec
tar aquest dcficit i posar-lo sobre la 13ula;
encara que no em sigui fileit, perque no sóc
especialista en la materia, concretar a una
exposició breu un tema' ja per se complicat a
causa deis aspectes fonamentals que narnés
citaré, detectaré i apuntaré. Donaré a1gunes
possibles solucions encaminades a corregir el
defecte.

M'atreveixo a afinnar que l'Educació
Integral passa necessariament i primaria pels
pares, com a primers educadors, i pels pro
fessors; per les Lleis Escolars, per I'estabilit
zació o per la lIibertat de I'ensenyament.

Si )'educació tracta del perfeccionament
de )'essencia de I'home i el fa apte per sa
tisfer totes les seves necessitats i, encara per
densenvolupar totes les possibiJitats de la vi
da que té, cal que per aconseguir una Edu
cació Integral s'incloguin, en I'objectiu, tots
els factors necessaris per al desenrotUament
de I'home dirigint la seva propia vida cap a
la participació, amb Uibertat responsable en
la vida de la comunitat en que viu.

CaJdra que sigui coherent, car cada un
deIs elements educatius té importancia en la
vida humana i, alhora, estan relacionats de
manera que en la seva actuació es consoliden
i es reforcen.

Caldrn que sigui efica~. Que possibiliti
que tots els elements acompleixin adequada
ment lJur funció al servei del propi home per
tal que aquest desenvolupi les seves possibi
litats i conegui les seves limitacions.

Confonne a les conclusions de la ponen
cia sobre QUALlTAT D'EDUCACIÓ en el
IV Congres Europeu d'Escoles Iliures i autO
nomes, celebrat a Barcelona (1979) ..la qua
¡itat de ¡'educació ha d'abarcar, entre altres
aspectes, el desenvolupament intencional i
hannonic de la inteHigencia i de la voluntat i
ha d'aconseguir una preparació qualificada
per al treball i per a la convivencia. Cal fo
mentar la claredat en les idees i la fortalesa
per viure-Ies com a part essenciaJ de I'educa
ció de la voluntat, tan afectada avui per la
influencia de la permissió i d'altres reduccio
nismes ideologics~.

Coro a conseqüencia d'aixi> són, al meu
entendre, les premisses fonamentals per a
una Educació Integral: a) Participació 'activa
deis pares en I'educació deis seus fills, so
bretqt en I'educació de les virtuts humanes,
tot estimulant-Ios a viure amb responsabilitat,
ordre, optimisme, respecte, sinceritat, lIeial
tat, flexibilitat, perseveranlra, fortalesa, etc.
b) CoHaboració deis pares amb el Centre
Educatiu-Ensenyant de manera directa i pe
riOdica. c) Augment de la qualitat de I'edu
cació per part deis professors.

Respecle a I'apartat b) seguim afinnant
que la qualitat estara condicionada a la res
posta que es doni a les qüestions següents:

L'educador, no ha redu"it la seva activi-
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lOAN l. ARENAS

Estimat amic i company:
Amb motiu de I'aparició del primer nú

mero de la Revista de F.P. «NONIUSlO, vol
dríem fonnular-te unes preguntes concretes
que m'agradaria que obtinguessin una respos
ta adequada o, almenys, la difussió necessa
ria perque l'Administració prengui conscien
cia de que preocupa i que és latent en el
pensament de la gran majoria del professorat.

Dic aixo perque són moUes les qüestions:
sense resposta. m'oltes les promeses paralit·'
zades i pendentes de resolució. Peró no vull
que t'alarmis: no faré una relació prolixa,'
només fonnularé quatre preguntes.

l.a ¿En que ha quedat la famosa rees
tructuració del nostre professorat que es con
templa en diversos articles de la Llei del
1970 i que si no recordo malament va obtenir
I'aprovació del Senat en el primer trimestre
del curs actual? Aquesta és I'hora en que el
silenci sobre. aquest assumpte mentre cau la
paradoxa de la darrera convocatoria per ca
brir places de Professors Numeraris i Mestres
de Taller en que hom segueix anomenant
I'endarrerida nomenclatura d'«Escoles de
Mestratge Industrial,. caduca i totalment fora
de temps.

2.a ¿Quines noticies hi ha respecte a la
data a partir de la qual percebrem els triennis
devengats pels serveis donats com a funcio
naris ¡nterins de l'Administració de l'Estat?
Aquesta resoludó fou també aprovada en les
dues Cambres Legislatives.

3.a També ens preocupa la percepclo
deis complemeots que preteoen equiparar la
Dostra fuoció docent a la de la resta deis fun
cionaris estataIs i que encara no s'ba aclarit
la polemica de l'increment concedit amb
efectes retroactius del primer de gener de
I'any present que ha de recaure sobre la de
dicació docent i no sobre la destinació o
carrec exercit, cosa que evita una absurda
jerarquitzaeió en el nostre estament docent.

4.a També ens preocupa la discrimina
ció -als nostres uUs absurda- entre les divuit
bores lectives que constitueixen la dedicació
exclusiva d'un professor de B.U.P. ¡les
vint-i-una que se'ns assignen a oosaltres quan
la durada i el contingut de I'hora lectiva sol
ser similar.

Tenim I'esperan~a que els organismes
corresponents. les nostres associacions o al
gun company més infonnat ens ajudara a sor
lir de la nostra desconeixenlra.

Et desitjo exit per a aquesta publicació
que és ja nostra.

Aprofito I'ocasió per saludar-te amb una
forta abra~a.

NÓNIUS/5

cada mes estaríem canviant els plans
d'estudi. cosa impossible. Pero si és cert que
cada detenninat nombre de promocioos,
aquests plans podrien actualitzar-se segoos
les exigencies de la indústria. No és qüestió
d'ensenyar el mecanisme d'una bicicleta quan
hi ha naus espaials entom de )'esfera terres
tre.

VuU, encara, comunicar que la F.P. es
manté digna gn1c:ies a tots aqueUs que fem
d'eUa el que ha de ser, que I'ambient familiar
Que aquest tipus d'estudi necessita é,s .~e~
vellós. avui, en els centres, prova d 3lXO es
aquesta REVISTA -exponent de les nostres
idees-. Com que sé que aquestes limes seran
llegides ·per personatges importants de )'Ad
ministració, vuU aprofitar per animar-los a
comprovar tot el que s'ha dit i impulsar-los
amb aquestes paraules a canviar el concepte
que puguin tenir de la F.P. per tal que
s'uneixin a aquesta gran familia.

ANTONIO BIEDMA

El primer que citaré és la descuran~ immen·
sa que !'administració deixa caure sobre la
F.P., em refereixo a temes tan significatius
com la total marginació de les Uetres F.P. en
el Ministeri o ConseUeria, la gran marginació
deis professors de F. P. que també existeix en
l'Administració, la manca total de remodela·
ció deis programes d'estudis actuals i la im
periosa necessitat de I'apropameot indús
¡riaIF.P.

Crec que la solució radica en una nova
concepció de la F.P. diotre l'Administració
per tal de millorar els plans d'estudi que
deixen I'alumne aterrit davant d'una enginye
ria tecoica a causa del nivell tan baix que
s'imparteix en Ciencies Aplicades com la
Física, la Química i les Matematiques. Crec
que és imprescindible que ¡'alumne tingui
coneixements suficients en aquestes ciencies
com per accedir al canvi d'estudis mitjans o
superiors sense que aixo signifiqui per a eU
una angoixa. D'aquesta manera aconseguirem
tecnics capalr0s d'obrir-se a la indústria i for·
tament preparats per seguir adaptant els seus
coneixeme'nts a les exigencies tecnologiques
que creixen progressivament. De manera que
cree, per aquests motius, que és una obliga
ció moral de ¡'Administració canviar amb ur
gencia els plans envellits i, encara, arcaics
que ja han estat estudiats per moltes promo
cioos i que no han sabut ésser modificats.
Hom em diril. que si aixo es duu a tenne,

iaUIligue1
unaclase de cer'4eza

integral i no deixaran que es cooverteixi en
un professional monocolor que 00 sap parlar,
més que de pistons i cigonyals. L'alumne
bauril. de saber que sense estudi, les possibi·
litats de superar les materies són tan nul·les
com en el B. U.P., i que els «babaus,. no
aconsegueixen arribar a l'obtenció del títol.
Per tot aixi> en les escoles d'E.G,B. caldria
que hom comencés en les assignatures de
pretecnologia a desvetllar en els alumnes I'a·
fecció que cada u de nosaltres tenim i que
donn en la majoria, per causa de la manca
d'orientació. Si aixi> es realitzava I'alumne no
tindria tants dubtes com la major part de
nosaltres vam tenir a I'hora de decidir.

Pero el problema no només radica en els
centres d'E.G.B., sinó en la societat, que té
la idea de «cisteU,. de la F.P. 1 és per
aquesta actitud que els pares obliguen els
seus ftlls a estudiar el B.U.P. Es a dir, que
l'orientaeió ha d'abarcar els pares i els ftlls,
cosa fonameotal per al miUorameot de la
qualitat de I'ensenyament.

Arribats aquí, crec que el lector esta in
troduH perque jo li parli del Segoo Grau.

Es compost de tres cursos, els quals te·
nen dues missions fonamentals: la primera és
la de preparar tecnics especialistes; la sego
na, preparar futurs universitaris. Aquests dos
punts són molt Uuny, avui per avui. d'acoo
seguir els seus pTOpbsits per diversos motius.

--
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Cap de Serveis d'Ensenyament

torbable. Una calma ardent que go
saria demanar a aquests professors i
professores de Formació Professio
nal que ban tingut l'amabilitat d'ob
sequiar-nos amb aquesta revista.
Una revista, com tota iniciativa
constructiva, és una esperan~a per a
la co¡'¡ectivitat. La nostra prova d'a
gralment será demanar-los que el
proper número surti tan aviat com
puguin. 1 des del segon, demanarem
que segueixi el tercer. ..

Amics d'aquesta Formació Pro
fessional que estimem tant, tingueu
bon viatge!.

JOSEP VARELA 1 SERRA

Nuestro servicio es siempre sobre sistema ope
rativo CP/M STANDARD, del cual especificamos
sus ventajas más Importantes:

• MUY FACIL UTILlZACION.
• ACCESO A GRAN CANTIDAD DE PRO

GRAMAS.
• POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO DEN

TRO DEL MISMO SISTEMA.
• PERMITE UTILIZACION MULTlPANTALLA.
• POSIBILIDAD DE CAMBIO DE MARCA

DE APARATOS POR CUALQUIER NECE
SIDAD, CONSERVANDO LOS MISMOS
PROGRAMAS.

No és pas fácil comen~ar una
revista. Encara menys, pero, asse
gurar-ne la continultat. En el pais on
la inconstáncia és, desgraciadament,
la norma, aconseguir que les coses
durin és ja un merit considerable.

A la revista que avui festegem
li bem de desitjar, doncs, en primer
lloc, un llarg camí. Després, a me
sura que el temps passi, ja anirá
creixent la nostra exigencia. Ara pe
ro, cal insistir en la durada. En la
continultat.

En uns dies tant agitats, frene
tics -potser massa·, on el neguit de
l'acció ens afavoreix -encara més!
la tendencia a la superficialitat, ens
convé a tots, persones i institucions,
que les nostres iniciatives tinguin
temps per a créixer, per a madurar.
Només la lluita tranqui¡'¡a, perseve
rant, esmenant defectes en la recer
ca de l'ideal ens fa més bornes. Per
a dur aquesta lluita perseverant es
necessita una calma ardent, imper-

SERVICIOS MICROINFORMATICA

RIO ESERA, N.O 19. 1.°.1.'
TELEFONO 23 25 29
LLEIDA

SEMIC, Empresa de servicios plenos de mi
crolnformática. Ofrecemos un servicio de asis
tencia completo al cliente con los siguientes
apartados:

• PROGRAMACION A MEDIDA.
• ENTRADA DE DATOS.
• ASESORAMIENTO DE EMPRESA.
• SERVICIO TECNICO PROPIO.

JOSEP VARELA: Cap de Serveis d'Ensenyament



EMILI DURÓ: Coordinador de F.P. a LLEIDA

El dramaturg George Sernard Shaw
es queixava amb el seu humor habitual
que .. lothom parla del mal temps, peró
ningú no fa res per remeiar-Io". Justa
ment el contrari podriem dir de la
Formació Professional: Poc es parla
d'ella, peró en tot cas sempre se'n parla
intentant canviar-Ia i millorar-Ia. Hi ha qui
solament la canviaria en volum, peró de
forma radical. Són els que, si pronun
cien el seu nom és sempre dintre de la
frase ..cal potenciar la F. P~, -sembla
que fins a aconseguir que passi a ésser,
d'un ensenyament minoritari, al més
important de tots-. Abans, en sentir-la
de lIavis de gent aliena al nostre en
senyament, se m'omplia el cor de joia.
Avui, ja no tant; pel context interessat
que sol acompanyar-Ia: ..Cal potenciar la
F. P~ ...Va massa gent a la Universital-.
Cal potenciar la F. P. perqué no vagi
tanta gent a la Universital-. I heus aqui
com a poc a poc resulta que s'ha de
potenciar la F. P. per resoldre els pro
blemes universitaris. Hi ha una frase
que encara no he sentit mai, peró que
sé de cert que sentiré algun dia, ja que
tot sovint, aclucant una mica els ulls,
veig com vola entorn del cap d'alguns
deis meus interlocutors: ..Cal potenciar
la F.P. perqué, si la gent no hi envia els
seus fills, com cabran els meus a la
Universitat?

Un altre aspecte del canvi de qué
es parla, i a ell em volia referir en
aquest article és qualitatiu, és un canvi
d'objectius i de continguts capa, de
transformar I'actual F. P. en un altra
cosa. Es un canvi al qual sembla que
estem abocats, ja que de tant parlar-ne
se'ns ha despertat I'afany de fer-lo, igual
que parlant de menjar es desperta la
gana. Sobre ell, tots tenim les nostres
idees, alumnes, pares. professors, in-
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dustrials, etc. Sembla que próximament
un nou estament -que no s'ha ocupat
massa de la F.P. fins ara-, s'haurá de
pronunciar sobre el tema, i amb for,a
d'obligar: Els diputats del Congrés.

Intentar esbrinar en quina direcció
seria bo que apuntessin els trets del
canvi, no és cosa filcil. Per exemplé, la
legislació comparada no ens dona cap
lIum. Hi ha pel món un ampli ventall de
Formacions Professionals i dintre d'ell la
nostra ocupa un prudent 1I0c migo Si per
contra ens fixem en el que la gent pre
conitza, lampoc no s'arriba a cap con
clusió, donada la disparitat de criteris
existents. I és que, -per citar solament
les posicions més extremes-, uns farien
la F.P. més professional, sacrificant con
tinguts humar¡,stics i fins científics, i en
canvi d'altres, - la majoria pel que
sembla-, tombant cap a I'altra banda, la
farien menys professional o, per dir-ho
en altres paraules, I'aproparien al batxi
Ileral. Dintre d'aquesta tendéncia hi con
siderem inclosos als extremistes que
pura i simplemenl suprimirien la F.P.
elemental en benefici d'un batxillerat
unificat i obligatori, diuen que per evitar
tal tipus de classificació de I'alumnat
durant I'ensenyament obligatori.

Tols sabem que, per establir un nou
sistema d'ensenyament o un nou pla
d'estudis, cal comen,ar per definir els
objectius que es pretén d'assolir. Fixats
els objectius, la redacció del pla d'estu
dis gairebé és cosa rutinária, que es pot
deixar en mans deis experts. Sé és veri
tal que els experts, en aquest cas els
pedagogs, diuen que també la determi
nació d'objectius és cosa d'ells, peró
aixó no és del tot cert en el tema que
ens ocupa, donades les seves fortes im
plicacions socials, questions en les
quals el ciutadá corrent lé veu i vol. Aixi
que tots ens hem de preparar a opinar
amb seriosilat, i després de la necessá
ria reflexió, sobre .els objectius de la fu
tura F.P., o si ha voleu dir aixi, sobre la
'reforma deis ensenyaments mitjans. A
mi particularment, per emprendre aquesta
tasca em va ésser moll útil d'esgrunar
els problemes en els seus diferents as
pectes i escriure'ls en forma d'autinó
mies, fen un esfor, per juslificar el millar
possible tant la tesi com I'antitesi. Ac
tualment en tinc moltes de recollides.
Sois us en transcric unes poques, per
falta d'espai, peró que tracten els punls
més importants i controvertits de :Ia re,
forma -com la unificació d'erisenyaments
mitjans o la segona opció professional-,
amb l'esperan9" que us seran útils per
depurar les vostres opinions, com me'n
foren a mi:

1.1.- S'ha d'habilitar un
ensenyament adient per als alumRes
que acaben I'E.G.S. sense assolir el titol
de Gradual Escolar. Aquest ensenya
ment cal que elimini els déficils més im
portants que s'arrosseguin (en lIenguat
ge i matematiques elementals) i que es
complementi amb técniques i manualit
zacions acceptables per a I'alumne.

1.2.- Els alumnes que acaben
I'E.G.B. sense assolir el titol de Gra
duat Escolar, no han acabat I'E.G.B. i
han d'acabar-Ia. Una altra cosa és
que aquesta recuperació ineludible es
complementi amb I'aprenentatge de
técniques i manualitzacions senzilles i
lins que a aquest complement se li
pugui donar un valor compensatori
d'alguns dé/icits.

2.1.- L'ensenyament complementa
ri per als alumnes d'E.G.H. sense titol,
ha de córrer a cura deis centres de F.P.,
per la millar adequació a la tasca del
seu professorat i perqué cal que· cada
nivell educaliu resolgui els seus proble
mes. Tindrá la forma d'una segana via
professional.

2.2.- L 'ensenyament comple-
mentari per als alumnes d'E.G.B. sen
se titol, ha de córrer a carrec de les
Escoles d'E.G.B., per Ja millor ade
quació a la tasca del seu professorat

. i perqué cal que cada nivell educatiu
resolgui els seus problemes. Tindra la
forma d'un curs de recuperació (una
novena unitat) implantat a tates les
Escoles Graduades.

3.1.- S'han de planificar els futurs
ensenyaments mitjans partint de zero i
prescindint de la F.P. actual, d'altra for
ma caurem en errors similars als ac
luals.

3.2.- En planificar els futurs en
senyaments mitjans cal tenir molt en
compte la F.P. actual. La seva enver
gadura (milers de centres, desenes de
milers de professors, centenes de mi
lers d'alumnes) no permet una altra
cosa.

4.1.- Una bona F.P. ha d'idenlificar
un home amb una professió.

4.2.- Una bona F.P. ha de fer
I'home lliure per poder canviar de
professió.

5.1.- La F.P. s'ha d'ocupar del que
el seu nom indica, de I'ensenyamenl
d'una professió. Tola la resta es
sortir-se de la seva competéncia.

5.2.- Els continguts de la F.P.
s'han de determinar per causes més
pregones que el respecte a un nomo I
si després resulta que el nom de F.P.
ja no li escau, se Ii canvia.

Si es fa questió de principi el que
hi hagi concordanr;ia entre les coses
i els seus noms, s'ha d'adequar els
noms a les coses, no a I'inrevés.
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Crec que una forma molt valida i ra
pida de definir el perfil deis nous en
senyaments mitians, podria consistir en
recollir un banc d'antinomies com les
anteriors, seleccionar-ne cosa d'una
vintena CQm a les més representativas j

prendre partit en cada una d'élles entre
les seves dues opcions. I fins podria
ésser interessant que la gent afectada
de les Terres de Ponent ho féssim
aplegats.

Permeteu que acabi manifestant un
cert esceptici,sme personal sobre la re
forma deis ensenyaments mitians: Ja
que sembla que estem abocats al canvi,
estudiem-lo per a aconseguir fer-Io en el
bon sentit, perqué tot I'huma es millara
ble per6 també es pot' empitiorar i no
tindria cap gracia que encara espat
lIéssim I'invenl. Per6 el veritable proble
ma no és aqui. El problema no és quina
F.P. tenim, sin6 com la fem. Amb quins
mitjans, amb quina seriositat, amb quin
nivell d'exigéncia per part de tots la fem,
I generalitzant, no crec que un canvi fre
qüent de les lIeis, buscant la seva per
fecció, sigui la manera apropiada de mi
llorar les coses.

Per cert, en Bernad Shaw, que tenia
frases per a tot en tenia una, com no,
per a enriure's deis perfeccionistes que
matitzen tant les seves elucubiacions
que acaben trobant tres peus al gal. Es
forya curiosa: «Alguns filólegs c1assics
afirmen que I'autor de LA IlIADA i
L'ODISSEA no fou Homer, sinó un altre
poeta grec del mateix nom», Com que
Bernad Shaw no fou més explicit i jo no
lIegeixo directament els fil61egs classics,
encara estic en el dubte si el segon
Homer fou també cec, com el primer.

EMllI DURÓ i ESTERRI
Coordinador Provincial de F. P.

6.1.- Una professi6 es pot apren
dre perfectament en una escala de F.P.
si no es perd el temps en altres coses
inútils a aquest fi.

6.2,- Una professió, es dificil
que es pugui aprendre a I'escoia.
L 'escala en tot cas fa possible que ei
futur aprenentatge de la professió si
gui mes facil, mes curt i mes ben fo
namentat.

7.1.- Entre I'ensenyament pur~

ment educatiu i I'aprenentatge d'una pro
fessi6 no hi resta cap espai intermig.
Per tant, I'ensenyament educatiu en for
ma d'un batxillerat unificat obligatori es
pot prolongar fins a I'edat d'acces al
treball.

7.2.- Entre I'ensenyament pura
ment educatiu i I'aprenentatge d'una
professió hi ha un espai d'ensenya
ment ben definit per I'émfasi que posa
a les ciéncies aplicades, les técniques
própies d'una familia professionai i a
manualitzacions apropiades. Si
aquest ensenyament es nega als que
valen accedir rapidament al trebafi,

, es retafien les seves possibilitats.

8.1.- Si s'ha d'unificar absoluta
ment I'etapa obligat6ria deis ensenya
ments mitians, cal que sigui en forma
d'un batxillerat elemental, (perqué
essent útil a tothom, és el que millor
s'adecua a les necessitats deis candidats
a la Universitat).

8.2.- Si s'ha d'unificar absoiuta
ment I'etapa obligatória deIs ensenya
ments mitjans, cai que sigui en forma
de una F.P. eiementai (perqué essent
útil a tothom, es la que miiior s'ade
cua a les necessitats de ia majoria
d'estudiants).

9.1.- Per evitar desigualtats i pos
teriors descriminacions, no es pot deixar
al lliure arbitri de la gent l'elecci6 entre
dues opcions educatives que d'alguna
forma pugin condicionar les oportunitats
futures deis alumnes. Per tant, cal unifi
car absolutament I'oferta educativa a I'e
tapa obligat6ria.

9.2.- 'No es pot conculcar una
fiibertat d'eiecció en nom de la igual
tat i del be deIs propis interessats.
Aix,ó seria caure en un despotisme
paternalista o un despotisme iI·lustrat.
El que si cai fer es veritablement fiiu
re I'eiecció i que no quedi condicio
nada per la situació económica, I'en
torn social, el fioc de residencia, etc.

10.1.- És important que tot I'en
senyament obligatari sigui igual per a
tothom. D'altra forma ja a I'ensenyament
obligatori es condicionaren les possibili

tats tutures de I'alumne.

10.2.- Dintre de certs fimits, "e
lecció entre ensenyaments paraf.lels
no condiciona, per causa deis seus
continguts, les possibilitats futures. El
que cal evitar es traspassar aquests
limits o encaixonar les possibilitats
fu tures per fiei. Fer opcionals part
deis ensenyaments es va imposant a
tots e/s nivefis i arreu del món.



RECORDS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

per Guillem Sesé Lletj6s
Director de /'Institut Politécnic - Lleida

Coro moltes altres coses. la Forma
ció Professional a Lleida, ha evolucio
nat molt al lIarg de cinquanta ánys, i
procuraré fer-oe una mica d'historia,
pregant, per endavant, que el lector em
perdoni les confusions que seos dubte
tindré en DOroS, cronología i fins i tot
conceptes, ja que ho faig de pura me
moria sense consultar arxiu, ni hemero
teca ni paper de cap mena. Tampoc
anomenaré persones, per evitar des
cuidar-me d'alguna, ni parlaré de cen
tres privats ni d'altres que no sigui l"Es
cola del Treball, de la qual són conti
nuadors l'lnstitut Politecnic de La Ca
parrella, darrera versió d'aquella i 1'105
titut de F.P. Escola del Treball, que
ocupa actualment I'edifici del carrer Pi i
Margall 49.

Poc recordo d'abans del 36. Sé que
l'Escola del Treball tenia un equip de
futbol mol bo, que junt amb el .Calave
res. eren els gallets de Ueida. També
fomentaven altres esports, coro J'atletis
me. Recardo una exposició Agricola i
Industrial que devia ser cap als anys 29
o 30 en la qual l'escola tingué molta
participació. Tinc una visió com un
somni d'haver vist l'ampla entrada ple
na de canons. L'Escola era Pare o Mes
tran~a d'Artilleria quan la guerra civil.

A Ueida, de centres docents hi ha
via l'Escola del Treball, endemés, natu
ralment de les Escoles que es deien de
Primer Ensenyamenl. No "ull fer com
paracions. pero diré que els Catedratics
de la Normal, els de l'Institut i adhuc
molts deis mestres sobretot els que do
naven c1asse aJs nois de dotze anys fms
a catorze, (és a dir, els que no feien el
Batxiller que comen~ava als deu) em
sembla que eren tots unes persones
amb categoria de Catedratic d'Univer-

sitat. Sense ICES, ni cursets, ni audio
visuals, ni els artilugis que avui sospi
rem per tenir com a necessaris, tots
eUs, tenien una personaJitat molt marca
da, reUeu a la Ciutat, i sabien ensenyar,
sabien cooeixer els deixebles i gaudien,
endemés, d'un preciós temps lliure que
els permetia preparar degudament- les
classes i dedicar-se a la investigació i a
les practiques amb els aJumnes.

El professorat de l' Escola del Tre
ball era diferent. Hi -havia professionals
de l'ensenyament omats de les virtuts
deis docents que he dit, peró la major
par! eren perits Industrials i també En
ginyers, Arquitectes, Metges, Aparella
dors, Professors MercantiJs i Mestres
Industrials i de Primer EnsenyameDt.
Tots, pero, havien passat per un con
curs-oposició i tots tenien un denomina
dor comú que era la inunensa vocació en
l'ensenyament professional, Uuitant con
tra molts destorbs, no cobrant gaire ni
sovint, deixant de banda tasques parti
culars, peró amb I'alegria que dóna 1'0
bra que es fa amb entusiasme i gaudiot
deis resultats.

1 els alumnes? Mireu, les classes a
l'Eseola del Treball fins a la fi de la de
cada deis 50 eren noctumes, i bona part
d'ells eren persones grans, flns i tot
més grans que els professors. S'en
senyava Comer9, Modisteria, Electrici
tat, Radiotecnia, Forja, Tom, Ajusta
ments i Construcció. Era admirable l'in
teres que posaven els alumnes, que en
plegar de la feina, i molts sense temps
per canviar-se de roba, lIuitaven amb
les matematiques, la fisica i fent funcio
nar amb les seves mans honorablement
maldestres els compassos, els peus de
rei i els estris de dibuix. Es concedia el
Títol d'Oficial Industrial i el de Mestre
IDdustrial. Ambdós títols eren molt
apreciats en els ambients industrials i
d'oficina de Ueida.

També hi havia uns estudis molt in
teressants: eren de preaprenentatge. És
a dir, que nois de dotze o tretze anys

rebien un ensenyament primari, pero
orientat cap a la Oficialia. Així, durant
dos cursos es preparaven, incidint de
ferm en aquelles materies que després
havien de trobar o ampliar a l'Escola
del Treball. Hi havia la rotació de ta
llers, és a dir; e-s passaven un o dos
mesas en cada un deIs diferents tallers
per veure quin ofici els agradava més i,
per altra part, els mestres els .estudia
ven i feien l'orieotació professional.
Tots podien anar a l'ofici que volíeo,
pero no faltava l'advertencia de quin
era el que més els encaixaria.

Aquesta preparació va durar encara
alguDS anys, fms i tot coincidint amb la
nova F.P., pero es va reduir a un sol
curs, i després, el Ministeri la va su
primir.

La Formació Professional del 30 al
60 era així. Tenia coses molt bones;
altres, esta bé que s'hagin canviat. Aca
baré amb una vivencia que més d'un
cop m'haureu ~entit explicar: una de les
alegries més grans que he tingut en la
meva vida la vaig experimentar, just en- .
trat de Professor a l'Escola, quan en un
examen de practiques de radiotecnia,
havent donat als alumnes les peces per
a composar un aparell de radio, amb es
quema o sense esquema, no me'n recor
do, distribuits taula sí, taula no, al cap
d'una hora o dues, ja senties tocar la
música a la primera taula i un locutor
que donava anuncis a la del migo Aque
lles músiques em sonaven a l'orena com
cants d'ocells, diría que com a música
celestial, pero no en l'accepció corrent
d'aquest tenne, sinó com a un ressó i
més diré, com a una participació de
I'horne en la Creació divina. Com podía
esser, que aqueU noiet, que va entrar
tremolós i justet en la teorica a l'Escola
al cap de dos o tres anys ja sabia mun
tar una radio? Aixó té de bonic la For
mació Professional sobre els altres en
senyaments, que endemés de la teoria,
necessaria sempre, té la fmalitat en sí
mateixa de l'obra material acabada.

lO/NONIUS
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nuestra sociedad, el lugar que tan mere
cidamente le corresponde, y que aún no
se le ha querido reconocer.

Creemos, deseamos y esperamos
que los puntos que han quedado esbo
zados sean aceptados y compartidos por
todas las A.P.A. de Formación Profe
sional de nuestra provincia.

La Comisión Gestora para la
Federación leridana de Asocia
ciones de Padres de Alumnos
de Formación Professional.

Centro de Formación Profesional
Grado, homologado por el
Educación y Ciencia.

Plaza San Juan, 23 - 2.°
Teléfono 241737

MARTHAL

Siempre hemos tenido la idea de
que nos era necesario un medio de co
municación, desde el cual poder estar
en contacto con todas las familias de
nuestros jóvenes estudiantes y hacerles
partícipes de sus anhelos y de sus
logros; de las dificultades con que a
menudo se encuentran, así como de las
soluciones que en algunos casos han
podido ser halladas; darles a conocer
toda una serie de proyectos, con la
esperanza de que mediando el mútuo
apoyo de todos, veamos el día en que
se conviertan en realidades, y podamos
convencemos de que no se trataba sólo
de sueños y quimeras.

Por ello, desde aquí pedimos a los
responsables de NONIUS que
continuen contando con todas las A.P.A
de Formación Profesional de nuestra
provincia, reservándonos una parcela de
su espacio, desde la que podamos llevar
a cabo esa tarea de información y de
contacto que antes hemos propuesto.

Por ello, también desde aquí pedi
mos a las Juntas de Gobieroo de las di
ferentes A.P.A. que, mientras no se
acabe de formalizar nuestra iniciada Fe
deración, se sirvan de las páginas de
esta publicación para dar a conocer sus
aspiraciones, sus problemas, sus logros,
sus sugerencias...

Y, como no, ofrecemos nuestro
firme apoyo a NONIUS para todo
cuanto pueda redundar en beneficio de
toda la gran familia relacionada con la
Formación Profesional y, especialmente
de los alumnos, nuestros hijos, así
como para todo cuanto sirva para incre
mentar el prestigio de la Formación
Profesional, hasta alcanzar dentro de

Usando de la amable invitación que
nos ha sido hecha por los promotores
de NONIUS queremos hacer acto de
presencia entre sus páginas y, al menos
intentar, poner nuestro, granito de
arena.

Creemos que no es necesaria nues
tra presentación, ya que de todos es co
nocida la existencia de la Asociación de
Padres de Alumnos (A.P.A.), y cuya ac
tividad se desarrolla dentro del marco
de influencia de su respectiva Escuela.

Pero si hemos de hacer constar que
nuestra presencia aquí, no ~s en
nombre de una A.P.A. determinada,
sino en el del conjunto de todas las que
actualmente están funcionando en el
área de Fonnación Profesional en nues
tra provincia, y que, en estos momen
tos, estamos dando los primeros pasos
tendentes a constituimos en una Fede
ración.

y queremos constituimos en Fede
ración, porque pensamos que así podre
mos hacer oir con más fuerza nuestras
voces, formadas por las de todas las
A.P.A. federadas, en la continua labor
encaminada a satisfacer nuestras inquie
tudes y aspiraciones que, en defInitiva,
son las aspiraciones e inquietudes de
nuestros hijos.

y volvemos al tema principal, a
nuestra nueva revista, a nuestro recién
nacido NONIUS.

Desde luego nos congratulamos de
que la idea de su creación haya podido
llegar a feliz término, y deseamos que
los hombres y mujeres, jóvenes y va
lientes que, tras vencer esa enormidad
de dificultades que se iban presentando,
y que en algunos momentos incluso
parecía que iban a ahogar al feto de
nuestro NONIUS antes de nacer, con
tiouen con su empuje y su buen hacer,
que no se arredren ni desfallezcan ante
los nuevos inconvenientes y obtáculos
que, sin duda, se presentarán en su an
dadura; piensen que lo más dificil, el
parto, ya ha tenido lugar, pero ahora
queda algo sumamente importante; man
tener vivo al recién nacido NONIUS,
cuidarle y alimentarle para que vaya
creciendo y fortaleciéndose.

¡Animo: la tarea es importante!
y ya ven, así, sin damos cuenta,

hemos caido en el patemalismo de
nuestros consejos; pero no es sólo con
sejos lo que quisiéramos ofrecer desde
estas líneas.



FORMACIÓ 1 ENSENYAMENT

Las nuevas profesiones.

En ellas, está la esperanza de sal
vación y dignificación de las enseñan
zas de Fonnació Profesional. Si en un
principio se argumentó que la
Formación Profesional había nacido sin
vida, acogiendo a un cierto sector estu
diantil marginado. en muchos casos, por
su redimiento escolar, ésta puede revi
talizarse alcanzando un óptimo grado de
efeetivitat dentro del contexto
educacional español, mediante la crea
ción de nuevas profesiones. requeridas
de forma insistente por el sector empre
sarial motor de la economía de nuestro
pais.

Al mismo tiempo, es un imperativo
de nuestra educación actual el que las
auJas de enseñanza, evitando su aisla
miento, sean una prolongación de nues
tra sociedad. Por todo ello, el gran reto
de la Formación Profesional es acercar
se a las necesidades de la empresa y la
industria en general. El binomio Forma
ción Profesional-Empresa, es, en la ac
tualidad, como en el mito platónico de
la caverna, una proyección de sombras
chinescas que no pasan de ser una mera
ilusión óptica. Nuestra sociedad exige

establecer unas relaciones más directas
y firmes entre formación y empresa. El
fin último de la Formación Profesional
es, a parte de potenciar el desarrollo a
nivel humano del alumno, formar bue
nos profesionales, técnicos cualificados
que cubran las necesidades reales del
mundo empresarial. Los contenidos que
se impartan en nuestros centros de
Formación Profesional no pueden estar
dirvorciados de la realidad
socio-profesional, de las demandas pun·
tuales que cada secto, laboral exige en
cada momento.

Uno de los pilares que han hecho
posible el gran desarrollo
económico-tecnológico de E.E.U.U., ha
sido su flexibilidad a la hora de plantear
los contenidos y actividades a desarro
llar en los planes de estudio, principal
mente en los de formación profesional,
adaptándolos a las necesidades conyun
turales del ámbito empresarial.

Las distintas especialidades de For
mación Profesional no deben articularse
siguiendo unos moldes clásicos rígidos,
sino que su implantación ha de estar
orientada a satisfacer las necesidades de
la empresa para el mejor desarrollo de
sus actividades. En esta línea, uno de
Jos aciertos de la Formación Profesional

ha sido la creación de nuevas especiali
dades como la Informática y dentro de
la rama Agricola, lo seria, por ejemplo,
la aparición de una especialidad agroa
Jimentaria para mejorar las técnicas de
producción de Alimentos Naturales para
hacer frente a una demanda en contínuo
crecimiento.

A partir de estas premisas, conse
guiremos que la Formación Profesional
tenga un peso específico en nuestra so
ciedad, contribuyendo de forma eficaz
al desarrollo económico y tecnológico
de nuestro país.

MUUTELLORENSTORRES
Subdirect9ra de Académia Técnica

NONIUS
Apartat de Correus
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15 ANYS AL SERVEI DE LES TERRES DE LLEIDA

Si encara no formeu part de la família DILAGRO, ens alegrara
comptar ben aviat amb la vostra amistat.

dilag....o
s.a. IIibreria-edilorial

• Exposició permanent de lIibres de Formació Professional
• L1ibres escolars i universitaris

• L1ibres tecnics
• L1ibres practics

• Subscripcions a revistes professionals

Tots els Dostres serveis estan centralitzats -no tenim sucursals-

Carrer Comer9, 48 (pla9a Noguerola) Teléfons 233480 - 236413 - 245100 llEIDA

UN PAIS ES FA AMB HOMES I LLlBRES
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FORMACIÓ 1 ENSENYAMENT

NÓNIUS/13

San Antonio, 12
Teléfono 27 07 61

LLEIDA

en cap cultura, juntament amb la' massi
ficació de les ciutats i amb el procés
d'estandarització, podeD esdevenir carn
de canó molt apropiada. Amb tot penso
que un treball educatiu seriós que com
porti la descoberta d'un temps i d'un
país, poden ésser especialment decisius
per a rer front a aquests perills.

En síntesi, crec molt oportú recor
dar el que ens digué en Jaume Aguadé,
director de l'lnstitut Politecnic de
Valls, en la conferencia que ens va do
na amb motiu del soe aniversari de
l'ESCOLA DEL TREBALL de Lleida:
.Cal formar uns joves que sapigeo
agennanar les maquines i els Uibres...
ajudar als nostres alumnes perque cami
nin per la vida portant al sarró les eines
i els Uibres, la poesia i la tecoica...»

JAUME RUBIO
Escola del Treball de Lleida

ports
~ urballa

hornes, i sobretot e)s joves, vestelXm,
mengin, cantjn, ballin i partin identica
ment en tot el planeta. I afegeixen els
sociolingüistes que aixo posa en perill,
no soIs les Ueogües minoritiuies, sinó
fms i tot les altres Uengües més impor
tants, com el casteUil, que no tenen
darrera cap país hegemónic economica
ment; pensem, per exemple, en el terre
ny que va guanyant l'angles a
Hispanoamérica.

Tots els joves que tenim als Insti
tuts de Fonnació Professional constitui
ran, el dia de dema, un element impor
tant de la futura societat catalana popu
lar i laboral, tant en l'aspecte qualitatiu
corn en la quantitat. La formació tecni
ca, humanitzada amb el complement de
la cultura i amb la integració al país, és
una de les c)aus de volta en tot aquest
problema. La nostra experiencia históri
ca de .poble de marca. que sap acollir,
acceptar i integrar eo la seva etnia tot
aquell que vulgui restar entre nosaltres,
ha de posar en joc tots els seus ressorts
en aquests moments crucials que eDS to
ca viure. El papel deIs centres de F.P.
en tot aquest trebaU és importantíssim:
la fonnació tecnica deis joves treballa
dors en el marc deIs valors culturals
que ens configuren com a poble dife
renciat.

Encara hi ha més raons: en les DOS
tres escoles de F.P. no pretenem for
mar robots perfectament programats i
fonnats en serie, com preten el sistema
de dominació de la persona del jove a fi
de disposar d'una má d'obra a imatge i
semblanc;a deis ordinadors. Una genera
ció d'homes no arreJats en cap país ni

La normalizació de la Llengua i la F.P.

Una adequada normalització de la
llengua ha de passar necessariament per
la cataIanització deis sectors més popu
lars i per les activitats laborals, tecni
ques i culturals més massives. Cal inse
rir. dones, la classe treballadora en el
seu més ample espectre en un procés
que ajudi a emprar el catalil en la vida
laboral i professional.

La nostra Uengua és un patrimoni
del poble senzill, car subsisteix grácies
a la tenacitat del poble que no l'ha
deixada morir; i aixó al marge, i a
vegades en contra, de les classes
dominants. Aquestes han fluctuat molts
eops entre I'acceptació, el menyspreu i
fms la persecució. És ciar que la repre
sa i dignificació de la Uengua i cultura a
partir de la Renaixen~a va necessitar el
recolzament de la burgesia; peró el po
ble, tot i ésser majoritariament analfa
bet, l'ha anal emprant en totes les se
ves més genumes manifestacions col·10
quials, laborals, folkloriques i religioses.

Hi ha dos aspectes que cal tenir
molt presents en tot aquest afer:

1.- La població laboral está cons
tUlda per persones irnmigrades en una
gran majoria. És una etnia desarrelada
deIs seus origens per una banda i, per
l'atra, no inserida encara entre nosal
tres. Viu en un proces d'arrelament al
país, que no parla el catalá i que ha
estat manipulada i posada en guárdia
durant quaranta anys.

2.- Diuen els sociólegs que estero
vivint un rooviment d'estandarització a
niveU planetari: es tendeix que tots els



FORMACIÓ I ENSENYAMENT

BASES PER A UNA CRITICA:
«Reconversió economica i Ensenyament Professional a Lleida».

D'esquena al procés educatiu, les

comarques de Lleida han invertil en el
prestigi de carreTes superiors, en el deis
títols. Han fornil una massa informe de
metges, advocats, Ilicenciats en filolo
gjes, arquitectes j dentistes que mai no
podran suplir la necessital d'enginyers,
veterinaris, quimics, periodistes i geo
grafs i economistes.

La nostra agricultura ha crescut
casualment, sense planificació, gracies a
J'abundor d'uDa aigua ni poco ni gens
ben tractada i a .una tecnologia que no
té res d'autóctona i mo)t de cara. Ha
crescut sense un reciclatge deis fruits ni
de la propia terra, sense cap previsió de
necessitats i de possibilitats. sense en
ginyers agraDaros que en fossin el pun
tal, sense una pagesia que hagués apres
en seriases escoles professionals arren
glerades a l'avanlguarda de la lecnolo
gia moderna. A vui sabem el mateix que
sabíem fa quaranta anys. Pero manejar
un tractor no és assegurar el tractor de
dema, coro no és prou bastir edificis
per assegurar una casa a tothom.

En un terrer com el nastTe, en el
qual s'imposa la reconversió industrial
de l'agricultura en un cieJe el més auto
abaslil possible i una ordenació de la
inversió turística (per citar dues possibi
litats economiques prou evidents) i en

Avenida de Madrid, 19

Teléfono 22 44 15
LL E I DA

Peró més enlla de l'eSlabellamenl
de l'empresa turística. la carrincloneria
de que adés parlava es manifesta en
aquest viciot ja ancestral d'atresorar
(guardar, en diu hom), d'enriquir insti
tucions banciuies, de no reinvertir.
d'oblidar que el producle de les zones
agricoles no poI dependre lota una eler
rutal de l'oportunisme d'un cultiu. El
Segria i l'UrgeU, part de les Garrigues,
de la Noguera i de la Segarra han enlai
rat un estendard de producció davant els
ulls lascius de les zones de seca i n'han
tingut prou de saber-se els capitostos,
els capa¡;os de comprar pisos per reven
dre'ls, els capa,os d'abastir-se al Carrer
Major de la ciutaL.. Comen¡;a a venir
I'¡nfem, peró.

La nissaga de magatzemistes, reve
nedors. botiguers i coostructors de pata
cada, la deis poc polilics o la deis fun
cionariets, han navegat en una fictÍcia
abundor amb una barca feta de present
estanlís. La inlel-ligéncia i el sentil de
futur (no el previsor) no deueo combre
gar amb massa d'ells. 1, el que fa més
mal: tampoc no se'ls ha vist una actitud
de servei. de solidaritat amb les comar
ques que es revinclen sobre el terrós.
No és aquesto precisament J'ideari de
patria que eos cal. Ni encara el de po
lítica económica...

L1BRERIA

dci/Q
rxsTRlBUDORA ESCCXAR ILERDENSE SA

M'agradaria comen~ar dient que si
en els temps que corren poques són les
oportunitats de celebrar entre nosaltres
)'avinentesa d'un prodigi poc o molt mi
raculós (sembla que aquesl drel és es
pecialmenl reserval als escollils d'Amé
rica del Nord, i no pas a 10IS!) lambé
és cert que L1eida ha rebul els favors
deis déus. No loles les comarques, peró
bona_part.

La naturaJesa carrinclona del pen
samenl Ueidatil, peró, ha desfel a basta
ment una ocasió d'or. La proximitat del
mar i ]'encJau del Pirineu, coro a DUSOS

de riquesa que só;, de poc eos ha ser
Vil en tal un segle. La iniciativa pública
ha estal gairebé absenl pel que fa a
J'establiment d'uDa xarxa de serveis m
fraslruclurals; o, almenys, poc eficient.
En aquest aspecte estem assistint a la
devaluació irnmotivada d'una moneda
turística i de recursos naturals que no
té perdó. La iniciativa privada. al seu
tomo s'ha lJan~at a la conquesta de
l'esport d'hivem amb una empenta que
no té pas paral·lel ni continultat en cap
activisme d'estiueig. El mar eos ha pres
el .protagooisme. just quan s'embruta
l'aigua i quan ja no ofereix la calma
d'un estiu sense espetecs de superpobla

.ció i d'estructures arquitectóniques que
fan de gladiadors al circ de I'absurd.

14/NÓNIUS



CARMEN,48
TELÉFONO 23 77 91

LLEIDA

EQUIPOS DE FUTBOL
y COLEGIAL
CHANDALES

TROFEOS
CAMPING

TENIS, PESCA
ESQUI, ETC.

NONIUS/15

Perruqueria Técnica per a senyores
i senyors, nens ¡nenes.
Clínica capiHar.
Cathiodermie de René Guinot.
Neteges del cutis.
Sauna Finlandesa.
Banys de fango
Balnoten'pia - Hidroterapia - Ozonoterapia.
Digitopuntura.
Massatges recuperació i aprimament.
Tractaments per als pits.
Tractament Post-Parto
Tractament de les carnes.
Productes de cosmética naturista.
Normes Dietétiques.
Herbes i plantes medicinals.
Assessorament médic.

INSTITUT
O'ESTETlCA NATURISTA

FRANCESC PANÉ i SANS

tota la reconversió agrícola no quallen
mentre que només el sobre-saturat sec
tor 4els serveis sembla respirar. La tec
nologia és agradosament ignorada i la
Formació Professional es perd en l'ari
desa de la desil·lusió i en el cul-de-sac
de les mediocritats.

Més greu encara, res no em fa pen
sar que per ti s'establira un real pa
raI·1elisme entre les possibilitats de la
nostra economia agropecuaria i mig-in
dustrial i la potenciació d'estudis pro
fessionals especialitzats en aquestes ac
tivitats. El futur (dema mateix) en exigi
ni uns comptes que encara ni haurem
somiat.

No es tracta, pero de rompre i en
runar. Comen~a a ser l'hora de desvet
llar-se: Ueida ha de fruitar pel ·cami
d'una inversió planificada amb esma i
seny deis propis recursos: el deis homes
en el seu aprenentatge i en la seva pre
paració, el primer de tots i el més im
portant. Crear il·lusió és pensar en els
camins. 1 aquests travessen la professio
nalització de les generacions futures i
presents. El .topic repte al dema deixa
de ser-ho en la mesura que bom es
posa a planificar amb el cap i no pas
amb la renda bancaria per a una indús
tria a1s cinturons de les grans ciutats.

Ueida depen, ara més que mai, de
la joventut preparada per a reconvertir
els models productius. Quan abans mi
llor! Nosaltres ja caminem, tant com
ens deixen.

SUBCRIVIU-VOS
a NONIUS

Revista de la F.P.
de Lleida

OBERT AL MIGOIA

Marqués de Villa Antonia, 9
Teléfon 2342 18
LLEIDA (Espanya)

el qual la justa distribució de les rique
ses clama al cel de les comarques que
alimenten Barcelona de cabalers, en
aquest terrer. die, un ensenyameot mitja.
com és la Formació Professional DO tan
sois esta desacreditada -cosa que ja no
sorprén- sinó que a més arnés és
menystinguda quant a dotacions i viabi
litats practiq!,es.

No vull reivindicar a manera de
marranería infantil un ensenyament per
que m'hi dec. Si d'ara en endavant se
gueixo manifestant-me des de la meya
labor d'ensenyant és perque tinc fe, una
absoluta fe en la feina que fai, sobretot,
en la que pot fer la Formació Professio
nal.

No cree anar errat considerant que
és aquesta disciplina la que
especialment ha d'empenyer les estructu
res laborals: és en ella que hi ha el jo
vent necessari per a }'empresa industrial
o agrluia. 1 és per ella que la qualifica
ció de l'operari i el substrat del tecni>
leg veueo un CaIJÚ segur i assenyat.

Si és cert que la demanda empre
sarial forneix l'oferta deis operaris i di
rectius de seccions, també ho és que en
una indústria naixcot i en una agricultu
ra cap~ d'impulsar-se i capa9 d'impul
sar el reciclatge deis seus productes,
l'esfor9 de la preparació i projecció in
tel·ligent de les especialitzacions labo
rals que hauran de regir comporten un
rellan~ent més confíat deis sectors
productius.

Es en aquesta mesura que la meya
fe se sustenta, a Lleida. en un ensenya
meol que obra en la pensa i en les
mans, simult3.niament, de la joventut.
Ara com ara, a la F.P. res no ti éso ve
dat i si es fa valdre, fOlja· un horitzó
que va del camp-íabrica a la Univer
sital.

Pero a Ponent el cercle viciós de
l'economia de producció i de l'ensenya
ment paral·lel a ella ja fa temps que
esta estahlert i no hi ha manera de re
benlar-lo. Les empreses desconeixen els
nostres escolars i aquest no veuen fruit
en lIur treball; el reciclatge industrial i



E. G. B.

Ahora es fácil
ahorrar

el primer mill~~
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Esquema simplificat de la Llei d 'Educació

INFORME5E

A través d'aquesta secció, els Departaments d'Orienta
ció deis diversos centres informaran als pares, als alumnes i
a les empreses sobre els estudis de FORMACIÓ PRO
FESSIONAL que s'ofereixen en les comarques de Ueida. [
aixo tant pel que fa a )'ensenyament oficial com al privat.
De la mateixa manera hom informara sobre les possibilitats
de Une de Treball en finalitzar els estudis de Primer o de
Segon Grau.

Pcr a aquells alumnes que decideixen iniciar estudis su
periors, hom publicara periOdicament la relació de Facultats
¡Escales més apropiarles en funció deis estudis realitzats.

En aquest número zero de la revista, fem pública la re
lació de Centres de FORMACIÓ PROFESSIONAL de Uei
da. No diJbtem pas de ('¡nteres que té per a tots els alum
Des que durant aquest curs acaben els estudis de rE.a.B.

Les darles que exposem a continuació eos han estar fa
cilitarles per D. Emili Duró i Esterri, Coordinador Provin
cial de la F.P. de Ueida.

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

RAMBLA FERRAN, 43 y AVDA. BLüNDEL, 70 - LLEIDA
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CENTR!;$ oc FaRMACIO PROFESSIONAL A LES TERRES DE PONENT

CENTRES PÚSLICS

INSTITUT POLlT~CNIC DE F.P.
LLEID.4.. Pda. Caparr,lla sin. 'el U 11 '!lO) (mide)

•

•

.1.

•

•

•

01.

•

""~ I.. ~ 8 ~
~ O; - •

~ l!l ~ ~ ~

IIUlili

.1•

•

SEGON GRAU

•

•

~ ~ ~
'~ ~ ~

~Iil~U!

ESPECIALlTATS

.1 •

•

•

~
=~
.~

"'Iih

PRIMER GRAU
BRANOUES

~I . h .;!!1 \QIQ,$

~PII~pp
~¡ ~ ~~ • ¡¡¡

-.
- •• O

- •
- •
- •
- •
- •
- •
, • • • •
- O

- •
- •
- • •-.
- • • •-.
- •
- •
- •• • •
- •• •
- O

- • • •
- • •

- •
, •
- •

(no subvencionats)

AL::ACtMIA "COSEX 2002"
LllJDA. Ilisbe~ D.(ml.I..)

ax.·Lffil "JUAN ~ARCW

VIELLA tiro. Bonolguo ski_ ttl. 6~0105 (mia'e)

COl.. LEGI "SANT JOSEp·
TARREG./... Io4cIr.. v..dr.... a IJn, lel. 310'16 (ml_¡,,)

CQl·lEGI "CASTEllYEll"
SOlSONA. J¡¡¡. Corden<Il Torancon I.h. Ifl. ')J-8IH1J92 (mlale)

CENTRES O'INICIATIVA PRIVADA

CENTRE DE F.P. "lA SAllE"
U $fU O'UIK>ELl.. St . ..ba1 clt 1cI 5c1l .. 6. ,ti. 35D144 (mlote)

ax.:lEGI MUNICIPAL HOMOLOGA.T
PON1 DE SUERT. SI. St'bosUll '4 (ml_'.. )

ESCo..A FAMILIAR AGRARIA ~El PlA"
ALtoIACELl.ES. AlOfIK wn. lel. "001» (m.",cull")

COL-lEa "SAGRADA FAMILIA"
LA POBLA DE SEúUR, Iw, Cc:Itolun)'Q 22. tel. 680200 (mlo'e)

ca: lEGI "T ERRAFERMA"
ALPlCAT. Clra. d'O"" km. 7. t..1. 2) 2~« (_ull)

OOL'LEGI "NTRA. SAA.DEL CARME~
Il4UúUER. Sonoú/O ;no t..1. 441162 (lemenTl

ESCOLA FAMILIAR AGRARIA "BELLESTAR"
PENEUiS. A!ores Iih. tel. $1~ 52 (ma"u1T)

COL'LEGI "LA SALLE·
~OLLERUS5oi.. Ferr..r I Busqwll 17. tpl. 6C02~0 (m;d.. )

ACADI:MIA ·COTS"
LLEIDA. Po..rJa 13. t.. l. 24 260~ (mide)

ACAOt:MIA "MARTiNEZ"
llEID.I.. Possot9"' SIG. Is~ ..1 '. tel. 2~ 10n (m)ote)

ESCCLA FAMILIAR AGRlR\A ~LA GINESfA"
lLEtCA- sues. Atores IJn. lel. 140006 U..m..nl)

Ca...·LEGI "CLAVER"
lLElllA - RA'fMAT. CfrG. d'o.co. lel. 2)" ~O (mlote)

ACAl:lt:MIA "TttNICA"
LLEIOA. Roviro Roure ~.I.. I, 235'16 (mide)

ESCOLA O'AUX. DE CLTNICA ~CREU ROJA·
LLEIDA. Bolm... 4. t.. t. 22 2UI (I..mpl'IT)

COL·lEI;/ "SANTA ANNA"
ll.EID.I.. Ilombla d'AraI\O 15. , ..lo 220114 (f ..m..nil

CQl'LEGI EPISCOPAL ·YERGE DE L'ACADt:MIA"
LLElDA. Or Catrbt'lles J~. t..I.~3100(mlal..1

CENTRE TAQUIGRAFIC "ESTENITAL·
l.LEID.I.. canonge Brugulal 5. t.. l. 221889 (In)"e)

CENTRE O'ESTUOIS ''PARDINVES''
LlElo.t.. Englny.... "II..s ""'. Ifl 24 S08!!rniol..)

OOL·LEGI "LA ANUNCIATA·
LLfIQ.f. Vollc:olent sin lel. 22 5041 (1........1'11)

ESCOLA PROFESSIONAl DE PERRUaUERIA
U.(IllA. ca..aU.... ,. 'el- 22~ J2 (ml_le)

ESCo..A D'EST~TICA "MARTHAL"
LLElo.t.. PI. Sonl Joon 23. t..l. 2~17J1(."""l'In

(J)L· LEGI "PlUS XII"
1RDlP. Bllbe Igleslal 24.leI. n 0136 Imlal.. )
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• en;enyances soHlcltodes pe! prop vlnenl curs &1"&2

CENTRE DE ~CITACIO AGRARIA
1REI4I'. '"" ,. tO'!. 6501~ (mi_t.)

INSmUT OE FOOMACO PRQFESSI()llAL
TÁRR'EúA. elra. lo"OIIl""" oIn, (milI.)

(de propera apertura)

SECCIO DE FORMACIO pq()f'ESSlClNAl
ALJ;W:EULS

SECCIO DE FQRMACIO PRQFESSIQNAL
OLlANA

CENTRE DE F. P. "ANGEL Me)'IlTESINOS·
lLEIDA. ComTdo' Monteado ~ '.1. 2311047 (mosc,,")

INSTrruT DE F:P. -ESCOlA DEL TREBAlL"
LLEI0.4.. 1'1 I Margol! 1,9. tel. 2315" (mlote)

SEcciO DE FORMACIQ PROFESSIONAL
o\lIolENAA. Alotn sir.. 1.1. "0211 (miz'.)

ESCClA DE CAPACITACIO AGRARIA
AlFARRk>. Pdo, El 501, '1•. 160100 (mili")

SECCIO DE FOOMACO PRQFESSlCW.l
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LEGISLACIÓ 1 TREBALL

CONDICIüNS DE SEGURETAT EN L'EMPRESA

« Essent persona notablement inteHigent formulava gran nombre d'incó
modes preguntes: per que eren els tal/ers, tan petits? per que estaven tan
amuntegats efs bancs de trebal/? no seria millar tenir un o dos foms grans de
fundició en l/oc de tants i tan petits? per que eren tan obscurs els tal/ers i tan
pobrament ventilats? no podria donar-se sortida al fum i als gasas d'alguna
manera a fi que es pagues evitar haver de susbstituir tata la ma d'obra cada
quatre anys a causa de les morts per dolences pulmonars?

... La seva eugasteria fou gran, airejada i plena de I/um i agrupa en el
centre efs foms, efs motiles buidats i els banys atemperats, tot formant els
bancs de trebal/ un perimetre al seu entorn, propers a les finestres mes grans
que mai no s'havien vist en I'Atenes de Sócrates.-

(Frank Yerby, LA CAN9Ó DE LA CABRA)

Per resPQndre a aquestes i a al"tres
qüestions, hem entrevistat Don FER
NANDO CORTES, Cap de la Inspecció
de Treball i Director del Gabinet Tecnic
Provincial de Seguretat i Higiene en el
Treball a Ueida, el qual des de la pers
pectiva que ti proporciona I'exercici
d'aquests carrecs tan vinculats al món
de ¡'empresa i, consqüentment del tre
ball, ens ofereix el punt de vista de
l'Administració entoro d'aquest proble
ma tan antic com actual.

capaciten per a I'exercici de qualsevol .
professió. Davant d'aquesta situació
se'ns planteja una doble pregunta: O la
normativa vigent no és suficient o
aquesta no s'aplica 'amb I'efectivitat que
cal.
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NONIUS.- Quines <;pmpetencies espe
cífiques encornana la nostra normativa
als Gabinets Tecnics ProvinciaJs de Se
guretat i Higiene? Són vincuJants eJs
informes emesos per aquests Gabinets?

F. CORTES.- Les competencies de
I'lnstitut Nacional de Seguretat i Hi
giene en el trebal/ figuren especifi
cades en el Decret-Llei 2133/76, del
10 d'agost. Segons I'articfe 14 són les
següents: Acció formativa, Acció d'in
vestigació, Acció d'assessorament,
Accions en el camp de la Medicina,
Higiene i Seguretat del Trebal/,
Accions auxiliars i de col·/aboració
amb fa fnspecció de Trebal/. En la se
va vertent provincial -Gabinets Tec
nics- no es realitzen la totalitat de
les competencies descrites, car la in
vestigació, per exemple, demana una
infrastructura de mitjans persona/s i
materia/s, existents nomes, en els
Instituts Territorials. Aital faceta que
da reduida a escala provinciaf a la

. confecció d'estudis d'acord amb les
caracteristiques própies. La resta de
competencies s'exerceixen en tota la
seva amplitud. El subjecte receptor

CA, publicada per Pedro Felipe Moillau
el 1871:

«L'obrer és pobre i és fon;ós de
socórrer-lo i ajudar-lo; l'obrer és igno
rant i esdevé urgent instruir-lo i educar
lo; l'obrer té «instints malevols» i no hi
cap altfe remei sinó moralitzar-lo si es
vol que les societats o els estats tinguío
pau i barmonia, salut i prosperitat».

Per molt dur que pugui semblar el
parilgraf transcrit hem d'assenyalar, en
descirrec del Dr. Monlau que aquest,
malgrat les seves posicions patemalis
tes, representava el corrent moderat de
I'epoca i propugnava mesures tendents
a millorar les condicions de treball en
els tallers i les Iabriques.

En Espanya haurem d'esperar fms
a la instauració de la República de 1931
perque es desenrotlli una normativa
jurídica encaminada a la protecció deIs
drets deIs treballadors. Aixó suposa una
conquesta froit de la lIarga lIuita man
tinguda pel moviment obrer en pro del
reconeixement del dret de vaga, sindi
cació, i per una dignificació de les con
dicions de treball.

Actualment, en el nostre país el
dret a la seguretat i la higiene en el tre
ball és un precepte constitucional reco
llit en l'article 40-2 de la Constitució de
1978 i desenvolupat per l'article 19 de
l'Estatut del Treballador.

L'Ordenan~a General de Seguretat i
Higiene de 1971 en el Treball i diferents
reglaments, regulen les mesures que han
d'aplicar-se en els centres de treball per
tal de PREVENIR els accidents i les in
fermetats professionals, albora que en
delimiten els drets i les responsabilitats.

Així i _tot, se segueixen produint
diariament en Espanya sis accidents
mortals de treball i milers de treballa
dors contreuen infermetats professionaJs
-moltes de les quals apareixen encober
tes com a malaJties comuns- que els in-

Introducció a I'entrevista ¡preguntes:
MERCE RIVADULLA i GRACIA

Al lIarg de la história trobariem
comptades individ~alitats intel·ligents
que hagin estat conscients de la innega
ble transcendimcia de la seguretat i de
la higiene en el treball i, en la majoria
deis casos. la seva preocupació envers
el tema vindria donada no tant per mo
tivacioos humanitaries com per \toluntat
de dur a tenne una major productivitat.
economia i qualitat del producte.

Tanmateix, des ,d'un punt de vista
sociológic global no podem deslligar
)'evoJució de les condicions de seguretat
en el treball ·de la história de les due
Tents formes de producció que han anat
succeint-se des de la liquidació del sis
tema gremial per la Revolució Francesa
i de les enormes modificacions que en
les relacions de producció va introduir
la revoJució industrial.

Car, si és cert que el capitalisme
liberal instaura la igualtat del ciutada
davant la lIei i consagra el principi de la
lIibertat individual, també ho és que el
bé jurídic especialment protegit fou la
propietat i a J'obrer en tant que posse·i
dor solament de la seva for~a de treball
se'l contempla des de la perspectiva de
pertorbador de l'ordenament burges.
Les úniques referencies al treballador
les trobem en els codis penals de l'epo
ca coro a subjecte deis delictes de vaga
i de col-ligació.

En l'ilnim de molts de nosaltres,
heTeus fOf90505 i tanmateix «benefi
cíatsl+ d'aqueixa inevitable revolució
encara pesen les morts de les ¡ncompta
bies víctimes del maquinisíne i d'unes
condicions de treball que sense grans
modificacions, romandrien fins ben en
trat el nostre segle.

Com a expressió d'aquest moment
históric, reproduim un parilgraf de l'o
bra ELEMENTS D'HIGIENE PÚBLI-
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pa/sos, perque en ocasions determi
nades les magnituds no són homo-,
genies, aixi que les conclusions apa
reixen dotades d'escassa fiabifitat. No
obstant aixó, i sobre aquesta pre
missa, crec que la gran empresa es
panyola assoleix nivel/s de seguretat
molt propers als existents en la Co
munitat Económica Europea. Molt
dilerent, peró, és el panorama de la
petita i mitjana empresa -que és la
dimensió majoritaria a Espanya- com
a conseqüencia de les escasses exi
gencies de la nostra legislació per
constituir-se com a empresa. I si es
neix «irresponsable» com s'esdevé en
ocasions, poc pot esperar-se en ma
teria de seguretat.

NÓNIUS.- Existeixen dades estadisti
ques que eos indiquin quin pereentatge
de víctimes es produeixen a conseqüen
cia de practiques ¡nsegures i quines són
degudes a factors d'ordre material?

F. CORTES.- A manca de dades es
tadistiques oficials, aital problematica,
-prevalenl'a del factor tecnic o hu
ma en la sinistrabifitat- ha estat con-

a su disposición en

•

F. CORTES.- Forl'osament hem de
distingir. En una empresa que es
precil de ser-ho, han d'estar clara
ment delimitades les funcions del
Servei de Seguretat i les deis órgans
representatius que són, d'acord amb
la viegent legislació els Comites de
Seguretat i Higiene, aquests darrers,
!'Ordenanl'a General de Seguretat i
Higiene els atribueix funcions de pro
moció, vigifancia i informació, mentre
que el Servei de Seguretat té reserva
da !'aplicació de les tecniques pre
vencionistes. La confusió apareix, en
nombroses ocasions, per desgracia
quan no figura prevista la coordina
ció i delimitació necessaries ca,- I/a
vors sorgeix la possibifitat d'invasió
de parceles alienes.

NÓNIUS.- Considera que els nivells

de Seguretat i d'Higiene que assoleixen
els centres de treball al noste país estan
a I'altura deis que, en terme mig, s'as
soleixen en I'Europa Comunitaria?
F. CORTES.- Res no hi ha més
inexacte que la comparanl'a entre
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es !'Empresa, essencialment la petita
o la mitjana.

Els informes emesos pel Gabinet
Tecnic no tenen vinculancia legal
perque no tenen reconeguda execu
tivitat, reservada, en aquesta parcela,
al Cos Nacional de la Inspecció de
Trebal/. No obstant aixó, es produeix
una vinculaci6 «real» per causa de
!'alta qualificació d'aquests dictsmens
o informes.

NÓNIUS.- Els sindicats europeus in
doueo com a principal punt reivindica
tiu la Seguretat i la Higiene en el Tre
ball. Podria dir-nos si considera que en
liDies generals les organitzacions sindi
cals del nostre país ban assumit la im
portancia d'aquesta disciplina?

F. CORTES.- No es pot desconeixer
que els aspectes reivindicatius en
materia laboral segueixen un ordre
de prioritats i des de !'inici de !'estat
democratic les centrals sindicals han
hagut d'afrontar una crisi generalitza
da, 1'0 que ha portat al fet que els
seus esforl'os hagin coincidit en un
doble objectiu: el manteniment del
poder adquisitiu del sa/ari i la I/uita
contra !'atur. L'Acord Marc Intercon
federal i !'Acord Nacional d'Ocupació
són les seves mostres més expressi
ves sense que es pugui ignorar la
tendencia constatada en infinitat de
convenis coUectius. Aixó no significa
que la Seguretat no preocupi als ents
sindicals, sinó que en el moment ac
tual es trova subordinada a allres ob
jectius de major urgencia. Semblant
argumentació podria esgrimir-se res
pecte de !'actitud de les associacions
d'empresaris i és que les époques de
depressió no sÓn precisament les
mes propicies per a la impulsió de la
Seguretat i la Higiene en el Trebal/.

NÓNIUS.- Crec que en I'interior de
I'empresa existeix duplicitat de funcions
-amb la consegüent manca d'efectivitat
entre els distints organismes als quals la
Llei encomana la vigilancia de les Dor
mes de Seguretat i Higiene? Em refe
reixo, concretament, a la figura un tant
ambigua del Tecnic de Seguretal. ..
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ESTE COCHE HAY QUE PROBARLO

respon de les seves faltes propies,
sinó deis actes deIs seus empleats, ja
que aixl ha disposa I'article 1903-4
del Codi Civil. El contrari portaria al
fet que I'Empresa eludls la seva res
ponsabilitat per mitja de persones in
solvents interposades. Aixó no impe
deix, pero, la possibilitat de repetir
contra el directe infractor.

NONIUS.- El rel que encara exis
teixin treballs en els quals es pagurn
primes per periUositat o toxicitat que
-segoos mitjans empresarials alguns tre
balladors eligeixen per augmentar els
seus ingressos salarials- significa un fra
e3s o una limitació de la prevenció?

F. CORTES.- L'existéncia de plusos
de penositat, perillositat i toxicitat
significa en la immensa majoria deIs
suposits, un fracas de la Seguretar.
Pero un fracas condicionat ja que en
ocasions la supressió d'aitals comple
ments no resulta factible per motius
economics. La solució hi és, pero no
pot dur-se a terme. Respeáe de la
suposada opinió deIs mitjans empre
sarials, sobre la tendéncia deIs treba
IIadors a obtenir un l/oc de treball
dotat d'algun deIs plusos esmentats,
em sembla un tant aleatoria i no crec
que resistís a una analisi rigorista.
Pero I'excepció sempre pot donar-se
encara que mai com una generalit
zació.

AVINGUDA GARRIGUES 40-42
TELEFS. 20 07 08 - 20 19 36

LLEIDA

NONIUS.- Sobre qui recau la respon
sabilital deis accidenls que -es pro
dueixen en ¡'Empresa?

F. CORTES.- El subjecte actiu de la
infracció és I'Empresari; tot el con
junt del dret gira entom de la idea de
la responsabilitat d'aquesr. Aixi, apa
reix proclamat en I'article 153 de
I'Ordenanya General de Seguretat i
Higiene en el Treball. No so/ament

seva voluntat millar, si no se'ls ator
guen unes garanties similars a les
reconegudes als De/egats de Perso
nal, molt dificilment podran executar
eficientment la seva comesa.

NUEVO CITROEN VISA 11. LE INVITAMOS A PROBARLO.
Un coche para los tiempos que corren: pequeño en la ciudad pero grande en carretera.
Duro, vivo y económico. El tipo de coche Que funciona en Europa. Compacto. con cinco
puertas. Rápido y nervioso. Con potencia de sobra.

El nuevo VISA 11 se presenta en cuatro versiones, todos con un motor convencional,
sencillo. fácil de mantener pero dificil de romper. El VISA 11 es un coche que hay que
probar y disfrutar.

templada a través de diversos estu
dis. Tanmateix, i donada la dificultat
de precisar, la seva fiabilitat és mini
ma, per la qual cosa em remeto a do
nar una concració que contindria una
gran dosi de suposicions. Tan sois a
nivell molt generalitzat es pot assegu
rar que els siniestres deguts al factor
humá són més nombrosos que els
motivats per I'abséncia d'e/ements
materials.
NONIUS.- Es podria pensar que a
causa de diversos factors -económics,
dificultal d'acluació deIs vigilanls de se
guretat, inexistencia de Comites de Se
guretal i Higiene i Comiles d'Empresa,
etc.- la petita i la mitjana empresa des
cura majorment les condicions de Segu
retat i Higiene. Es correcta aquesta in
terpretació?.

F. CORTES.- Ja anteriorment m'he
referit a la increlble facilitat existent
en Espanya per «ser· .empresa. No
s'exigeixen avals economics, técnics
o organitzatius. Si a aquest factor
d'indubtable transcendéncia hom hi
afegeix el fet que la seguretat és cos
tosa, en principi, quin dubte hi ha
que en ocasions les condicions esta
bertes seran precáries.

Endemés en la perita i en la mit
jana empresa IIevat del sector de la
construcció no existirá Comité de Se
guretat i Higiene per la qual cosa, les
seves funcions hauran de ser assumi
des pel vigilant de seguretar. I amb la

r
\



N.O TOTAL CARIES 1 VISION
N.O % N.O %

ALUMNOS 423 218 51,5 105 25

ALUMNAS 144 87 60 62 43

TOTAL 567 305 53,5 167 29,5

MEDICINA ESCOLAR

A principios del presente curso en
el Instituto Politécnico se reaíizó la habi
tual revisión médica a cargo de los ser
vicios de A.T.S. del centro.

De todos los parámetros estudiados
extractamos para este número cero de
NÓNIUS, los más importantes: los pro
blemas de caries y visión. La población
estudiada fue de 567 alumnos (de los
627 del Centro) de los cuales 423 eran
chicos y 144 chícas, el 48% de los
alumnos son de L1eida capital, el 52%
restante de comarcas. Sus edades están
comprendidas entre 14 y 19 años.

Ana Companys A.T.S. del citado
Instituto Politécnico, una vez obtenidos
los resultados que exponemos a conti
nuación, se entrevistó con los doctores:
Bureu y Rosa del Agua, odontólogo y
oftalmologa respectivamente, a fin de
que estos dos acreditados profesionales
leridanos, nos dieran su opinión sobre
los datos recogidos.

NÓNIUS.- Dr. Bureu, en la revisión
realizada últimamente en el Instítuto Po
litécnico se ha observado una gran inci
dencia de caries: de los 423 alumnos
varones, 218 con problemas de caries,
de ellos 100 ya llevaban tratamiento y
118 han sido detectados siQ él.

De 144 alumnas 85 tenian proble
mas de caries, de ellas 54 ya llevaban
tratamiento y 31 han sido detectadas sin
él.

¿Cree usted que estos datos pueden
ser representativos y se ajustan sobre la
media de problemas de caries -en la"po
blación escolar de L1eida y provincia?

DR. BUREU.- Se ajustan mucho, in
cluso pu'eden ser cifras bajas a la
realidad. El 99% de la población
adulta menor de 40 años ha tenido
problemas dentales.

NÓNIUS.- ¿Qué causas son las más
frecuentes en la aparición de caries?
¿Los azúcares y sus derivados, son un
factor muy importante?

DR. BUREU.- Fundamentalmente la
falta de una correcta higiene. Natu
ralmente son muy importantes.

NÓNIUS.- ¿Cómo definiria usted una
caries?

DR. BUREU.- Es en palabras simples
una afección locaf del diente que lo
destruye.

NÓNIUS.- ¿A qué edad es conveníen
te que empiecen los niños a ir al den
tista?
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DR. BUREU.- Bien. La higiene a par
tir de los tres años, hasta los seis
años una vigilancia familiar. A los
seis años sale el primer mofar defini
tivo, por salir a temprana edad, mu
chos padres pueden creer que son
molares de leche es decir, que van a
caer solos, no siendo asi. Por ello
cuando en esos molares hay presen
cia de caries es conveniente una vi
sita af dentista.

NÓNIUS.- ¿Cree usted que las caríes
pueden influir en la aptitud física y ren
dimiento de los escolares?

DR. BUREU.- Cuando son caries
muy avanzadas que afectan la pulpa
dental y presentan reacciones infla
matorias, pueden ocasionar cualquier
problema médico incluso a mucha
distancia del diente, como podria ser,
una infección en el riñón.

Por ello, naturalmente, cuando
hay presencia avanzada de caries

pueden influir en la aptitud fisica y el
rendimiento escolar.

NÓNIUS.- ¿Qué influencia tienen las
caries de los dientes de leche sobre las
posteriores?

DR. BUREU.- En principio ninguna.
Aunque ello pueda implicar una pro
pensión.

NÓNIUS.- ¿Cree usted que el sexo
puede influir en cuanto a la aparíción de
caries? .

DR. BUREU.- No.

NÓNIUS.- ¿Yen cuánto a su trata
miento?

DR. BUREU.- No, tampoco.

NÓNIUS.- ¿Acuden más mujeres que
hombres a su consulta?

DA. BUREU.- Podriamos hablar de
un 70% mujeres por un 30% de hom
bres. Quizá por una cuestión estética.

NÓNIUS.- Los empastes ¿Pueden ser
un tratamiento definitivo para las caries?

DR. BUREU.- Si.

NÓNIUS.- ¿Qué consejos daria usted
para una prevención de caries y una
mejora para la salud dental?

DR. BUREU.- Ante todo una higiene
dental correcta, fluorizante y dieta
equilibrada.

NÓNIUS.- Dra. Rosa del Agua, de un
total de 423 alumnos varones se han
detectado 105 problemas de visión, 70
ya conocidos y con tratamiento adecua-

do y 35 sin conocer o con posibles
cambios en su tratamiento, estos últimos
descubiertos en la revisión.

De 144 mujeres se han observado
62 problemas de visión, 48 ya conoci
dos, con tratamiento y 14 sin conocer o
bien con modificaciones en su trata
miento detectadas a partir de la revisión..

¿Cree usted que en general hay
más problemas de visión en mujeres
que en hombres?

DEL AGUA.- En general puede ha
blarse de un 50% de ambos sexós.
Pero hay que destacar que en las ni
ñas se puede diagnosticar antes la
miopia, debido a que alcanzan la pu
bertad con mayor prontitud y por ello
los sintomas pueden ponerse de ma
nifiesto antes.

NÓNIUS.- Que enfermedades visuales
son más corrientes en edad escolar?

DEL AGUA.':'- Se podria hablar de un
75% hipermetropes y de un 25% mio
pes. Los niños al nacer son hiperme
trapes excepto los miopes de naci
miento.

NÓNIUS.- ¿Son convenientes visitas
periódicas al oculista, aun sin haberse
detectado anteriormente deficiencias?

DEL AGUA.- Si.

NÓNIUS.- ¿A qué pueden ser debidas
algunas alteraciones visuales, por ejem
plo las miopías?

DEL AGUA.- A un componente here
ditario.

NÓNIUS.- ¿Podría darse el caso de re
cuperaciones totales en la edad adulta,
habiendose puesto el tratamiento nece
sario y oportuno en la edad escolar?

DEL AGUA.- La miopia no se recu
pera nunca, la hipermetropia dismi
nuye, la agudeza visual se recupera
totalmente.

NÓNIUS.- ¿Qué alteraciones visuales
pueden ser hereditarias?

DEL AGUA.- Miopia estravismo, de
generaciones retinianas, astigmatis
mo.

NÓNIUS.- ¿Cómo pueden influir en la
actividad escolar y laboral las deficien
cias visuales?

DEL AGUA.- En un retraso escolar
acentuado. Y en una mayor dificultad
e incapacidad laboral.

.NONIUS
Aptat. Correus
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Efectivamente, puede ser la principal causa. Porque, ¿Que ha hecho Vd. por comprobarlo?
Si relaciona ambas circunstancias es posible que hayamos logrado dar con la verdadera razón de su hOlgazaneriaodesinterés por los
estudios. Hoy debe serel momento de someter a sus hijos a una revLsión ocular a que los mismos tienen derecho perooicamente.

es un consejo de óptica
LUX
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TElS 221244/4S-lLEIDA
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Ordinador 2

ment d'informació, com queda dit, és
bidireccional.

Tot el conjunt no és més voluminós
del que pot ser un aparell telefónic i .per
a la seva utilització és suficient de dis
posar d'un telefon normal i correnL Al-.
trament, els ordinadors a interconnectar
han de tenir Bus de sortida RS-232-C,
que, com hem dit anteriorment, és un
deis més estesos.

El cost total del conjunt del MO
DEM és inferior al d'una máquina de
calcular.

Antoni Saldaña

J ~,-----.;l;l

MODEM 2

Demostraciones por técnicos especializados todos los martes,
miércoles y jueves por la tarde. Solicite hora.

Le ofrecemos una solución acrualizada en informática para
sus problemas administrativos.

SUMINISTROS
GENERALES
PARA LA
INFORMATICA

¡VISITENOS!

COMERCIAL JOVE Prat de la Riba, 52
LERIDA. Telfs. 23 12 40 - 22 12 41

COMERCIAL JOVE presenta
losnuevosprogramas degestión
comercialparasusordenadores

Hewlett-Packard 85.

L 'usuari que desitgi interconnectar
el seu ordinador amb un altre de dis
tant, en tindra pTOU de marcar el núme
ro telefónic del lloc on es trobi l'altre
ordinador; un cop establerta la comuni
cado telefónica, caldra dipositar amb
dós auriculars en un receptacle insono
ritzat on es troba l'acoblador acústic i
podran ja comunicar-se perfectament
ambdós ordinadors. Aquest transvassa-

telefon i surten per l'auricular. Aquest
sistema té l'avantatge que l'us no impli·'
ca cap manipulació de la línia telefóni
ca.

o
MODEM 1

Ordinador 1

Realitzacions de la Divisió d'Electronica

La Divisió d'Electrónica de l'Insti
tut Politecnic de Lleida, i especialment
els seus alumnes de tercer curs del
segon grau, en col·laboració amb I'em
presa Ueidatana SEMIC que es dedica a
la distribució deHardwared'ordinadors i
al desenvolupament de Sotware, treballa
en la realització i disposició d'un siste
ma MODEM d'interconnexió d'ordina
dors a través de la líoja telefónica.

Les línies de telefon estan concebu
des per transmetre la veu humana és a
dir, senyals anaJogics. La seva banda
de pas és baixa: de l'ordre de 3 KHz, i
la seva velocitat de transmissió esta li
mitada, aproximadament, a UDS 300
bauds o bits per segon. Transmetre els
senyals digitals manejats pels ordinadors
a través d'aquestes liDies tclefóniques
implica, evidentment, t1ur traD.sformació
en altfes senyals que puguin ser accep
t3t5 sense perdues per part de la líoia

telefónica.

Aquesta és la funció del MODEM
(MOdulador/DEModulador). Aquest,
dones és un dispositiu que codifica un
senyal digital sobre una onda portadora
i que és capa~ també de realitzar el
procés invers, és a dir, el transvassa
meDts d'infonnació bidireccional.

L'intercanvi d'informació entre I'or
dinador i el MODEM es realitza -en el
prototipus realitzat- a través d'una línia
Bus RS-232-C. Aquest és una sistema
d'interconnexió d'ordinadors i periferics
normalitzat i ampliament estes. El siste
ma elegit per modular el senyal digital
és el que hom coneix per FSK (Fre
cuency Shift Keying - Despla\;ament de
Freqüencia sota Clau) que uneix la sen
ziIJesa a I'efectivitat. La implementació
s'ha solucionat a base de circults inte
grats LSI (Large Scale Integration 
Llarga Escala d'Integració) la qual cosa
pennet una gran miniaturització del
conjunto Les entrades i sortides a la li
nia telefónica es duen a tenne a través
d'un «acoblador acústic_, d'aquesta ma
nera els senyals entren pel micrófon del

LA VED DELS TALLERS
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LA VED DELS TALLERS

Elements per a una Divisió d'Electrónica

Dr. Gimbernat, 19-21
Tels. 311942 - 312953

REUS

Central:

NONIUS/25

Nueva Sao Pablo, 3
Teléf. 215576
TARRAGONA

Des d'aquestes linies volem agrair a
totes aquelles persones i organjsmes
que han dipositat llur confian9a en
aquest Institut Politecnic i en la Divisió
d'Electronica per contribuir que les me
tes cada cop siguin més a1les, perque
no quedem postergats en la monotonia
del desfassament d'una tecnica i d'uns
metodes que, beo emprats, poden fer
tant a favor d'una societat millor.

També volem fer una crida a totes
aquelles persones o institucions que vul
guin col· laborar i estudiar noves fonnes
d'aplicacions electróniques perque se'ns
uneixin en el projecte que ja fa camí.

Nosaltres 00 volem oblidar que els
nostres tecnics han de ser els millors.

JOSEP M. TARRUELLA
Cap de la Divisió d'Electrónica

AGRAiMENT

nats amb l'electronica i que ja fonnen
part de la societat actual. Tant és així
que hem establert una coHaboració amb
el ceotre d'E.G.B..del Secá de San!
Pere per introduir (encara que de ma
nera experimental de moment) la nostra
experiencia i, d'aquesta manera aconse
guir la fonnació més completa del nen
que acaba els estudis basics.

Calle Unión, 6
Teléf. 265248

LERIDA

Sucursales:

Els nostres objecttus no acaben
quan els alumnes, en acabar els seus
estudis, deixeo l'Institut car realitzem
tots els cursos de reciclatge que anem
considerant d'interes en I'actualització
de coneixements. Aquests cursets, po
den seguir-los també els professionals
de l'ensenyament en materies afins a
l'electrónica.

Fins hem considerat la importancia
que pot tenir la instrucció, en els da
rrers cursos de la E.a.B. i en les assig
natures de pretecnologia, d'uns coneixe
ments elementals d'electrónica. 1 aixó
no només pel fet que els aJumnes pu
guin sentir-se motivats per seguir uns
detenninats estudis, sinó també per la
preparació que suposa comprendre, en
la vida diaria tots els fenómens relacio-

Podem citar, alhora, la col·laboració
amb la branca d'lnformática -que hom
imperteix en el Dostre propi Institut- en
trebalIs de Hardware per modificar o
ampliar les tecniques i aplicacions de
l'ordioador.

Uo altre bra9 de les nostres expe
riencies és el tractament en tota mena
de feines de modemització de I'Institut.
Podem anomenar en aquest terreny el
disseny, muntatge i disposició del sis
tema de sonorització i d'intercomuni
cació.

No voldríem oblidar la importancia
deIs mitjans audiovisuals en l'ensenya
ment professional. Aquesta Divisió dis
posa d'uo ampli material amb diapositi
ves especialitzades per temes - realit
zades eo els propis laboratoris de l'Ios
titut- que pretenen de copsar tots
aquells processos que emmarquen un
especial ioteres pedagógico

CONTlNUITAT

ElectróniclI

VIRGILI
ELECTRONICA INDUSTRIAL

RADIO - T.V. - F.M.
EMISION - ESTABILIZADORES - KITS

Co...ponen..... elec....ónlco.
U An....na.. TV.

La Divisió d'Electrónica treballa in
tensament per aconseguir tots els objec
tius previstos tot coHaborant amb di
verses entitats de manera activa. Com a
exemple tenim la col·laboració amb
¡'Escola d'Enginyers Agrónoms en tas
ques d'investigació en el camp, on l'e
lectrónica té unes insospitades possibi
litats. La nostra aportació és totalment
practica: experimentem tot alIó que
se'ens suggereix tot aportant idees i so
luciDos reals i factibles.

REALITZACIONS

La Divisó d'Electrónica de l'Insti
tut de Formació Professional de Ueida
esta portant a terme una serie de pro
jectes que fao de la Formació Professio
nal una autentica escola de tecnics.

En línies generals es tracta que I'a
lumne, des df!1 moment en que inicia els
seus estudis de segon grau, se senti in
tegrat eo la realitat del móo del treball i
de les necessitats actuals pel que fa a la
preparació tecnologica ¡practica. Per
tot mi> és que aquesta Divisió revisa
en periodes anuals la vigencia del pro
grama, actualitza la utilització (mitjan
9ant práctiques eo el laboratori) deis
aven90S ttenies que van sorgint i estu
dia possibles orientacions de la (ecoica
a mig i lJarg tennini. Tanmateix, no és
possible dur a terme aquest projecte tan
ambiciós sense tenir en compte el medi
social que eos entorna. L'Ensenyament
Professionai no pot considerar-se com a
tal exactament si hom no el projecta,
d'a1guna manera, cap a l'exterior, si
hom no manté contactes efectius amb
les empreses, unjversitats, escales,
tallers... on els nostres alumnes un dia
hauran d'adaptar-se.

ORIENTACIONS



tes de la branca hom arribara a una
adequada formació que qualifiqui el per
sonal que en el dia dema Connara part
del món del trebaJ].

Fa uns dies hem posat en marxa
les relacions entre l'lnstitut (alumnes de
2.on grau d'Electricitat) i les empreses
de la nostra ciutat. Es a dir, que hem
posat a la practica el conveni Departa
ment d'Ensenyament de la Generalitat
amb el Gremi Electricista, el qual ha
tingut bastant bona acollida per amb
dues parts, donat el cas que són cinc ja
les empreses que han volgut col·laborar
amb nosaltres. Esperem que tingui for9a
hit en tot I'ámbit provincial. Propera
ment esperem fer una reunió amb els
del Gremi del Metall per establir unes
relacions que pretendran donar-nos a
coneixer i procurar que aquestes em
preses comptin amb nosaltres a l'hora
de buscar personal competent per a ca
brir les seves plantilles.

Donada la poca informació que
existeix actualment sobre les ensenyan
ces de la Formació Professional i con
cretament en la seva aplicaciá practica
en el món del treball, ens alegrem de
l'aparició d'aquesta revista amb l'espe
ran9a que tant pares, com futurs alum
nes i empreses ens coneguin i tinguin
present J'altemativa que aquest ensenya
ment suposa.

ELISABET MARTINEZ i CASTILU)N
Directora de l'Institut de F.P.

de Tárrega

nes i 13 professors; i com que a la F.P.
Ji falta alguna cosa més que no sigui
disponibilitats humanes també comptem
amb un taller d'electricitat nonnalment
dotat, un taller de Metall ben equipat (3
maquines de soldadura electrica, 2 d'au
tógena, 5 toms, 2 fresadores, 2 llimado
res, etc.) j d'un seminari d'Administra
tiu (maquines electriques, electroniques
i micro-ordinador), del qual encara no
s 'ha pogut treure tot el rendiment per
manca de temps material, peró amb
que, merces als esfor90s deIs especialis-

tries, petites o grans, a empresaris o
petits negocis, gent suficienment quali
ficada perque les coses vagin milJor en
el nostre país.

De moment els estudis que podem
oferir als nostres con-ciutadans són els
de les branques Electrica i Administrati
va en eJs dos graus complerts j la bran
ca de MetalJ en l.er grau, peró esperem
el permís per a poder impartit el 2.on
grau el curs vinent.

Com a fitxa tecnica podríem dir
que actualment comptem amb 246 alum-

oi4:4 .b __

gent no sabia ni la nostra existencia
perque no podíem manifestar la nostra
própia personalitat donat que no dispo
savem de cap tipus d'infraestructura ni
tan soIs del minim estigma que ens dei
xés aflorar de cara al'esterior.

Avui en dia, amb edifici propi, au
togovem i una mínima organització in
terna, pretenenm donar-nos a coneixer
sobretot a nivell comarcal que és la
base de la nostra existencia, fer un ser
vei a la comarca, aportant a les indús-

L'Institut de Formació Professional
de Tárrega, reconegut com a tal des de
I'octubre de l'any passat ocupa des de
l'abril del 81 un nou edifici situat a les
afores de la ciutat, a la carretera de
Tarragona i aixó cal dir-ho perque fms
aleshores havia funcionat coro a Secció
de l'Institut Politecnic de Lleida i está
vero enclavats en els soterranis de I'10s
titut de BalXilIerat de la mateixa ciutat.

Erem poc coneguts fins i tot dins la
mateixa població perque ens confooeien
amb els nostres velns j molta part de la

INSTITUT DE F. P. DE TÁRREGA

"

PAPELERIA - LIBRERIA

TEXTOS ENSEÑANZA

FORMACION PROFESIONAL

FREGOLA
MATERIAL DIDACTICO

Plaza de la Sal, 9 LERIDA Tels. 24 14 28 y 24 16 10
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MOSEN REIG, N.· 7 - TELEF. 246231 - L L E IDA

ELECTRONICA MEDICO E INDUSTRIAL
Suministro y Asistencia Técnica - Componentes Electrónicos

Diseño Industrial

RCA SGS Fairchild
TEXAS National

_Dysplays LED y LCD
Interruptores C&K

Semiconductores

COMPONENTES

NONIUS/27

miento rápido de la instalación.

Todas estas consideraciones aumen
tadas con la posibilidad de cambiar de
microordenador CP/M (aunque sea de
distinta marca) conservando todo el tra
bajo de programación que haya podido
ser realizado, dan al sistema operativo
CP/M un atractivo que no posee ningún
otro, aunque este último fuese más
complejo que aquel.

Por último reseñar que la ventaja
de poder trabajar practicamente con
todos los lenguajes de programación y
la existencia de una amplia y buena bi
bliografía hace que el sistema operativo
CP/M sea también- ampliamente utiliza
do en la enseñanza sobre todo hoy en
día en que se ha mejorado enonnemen
te el sistema CPIM. permitiendo el mul
tipuesto y la configuración de redes lo
cales de microordenadores.

XAVIER PUERTAS GELONCH
Professor d'Informática de F.P.

ELECTRONICA
INDUSTRIAL

Cables distribuidor RALOCAR
Conectores distribuidor POULAIN
Diodos y tiristores Dis!. SEMIKRON
Fotocélulas, Temporizadores, Contado
res, Relés, Instrumentación
Servicio técnico de mantenimiento

-producto de Vildall y mejora grande
mente el sistema hasta hacerlo en nues
tros días y sin duda alguna, el de mayor
difusión en todo el mundo.

La enorme cantidad de instalacio
nes de microordenadores con sistema
operativo CP/M, hace que grandes
compañías americanas de Software,
desarrollen en un tiempo record una
gran cantidad de herramientas de traba
jo, compatibles y válidos para cualquier
instalación CP/M. Así, se desarroUan
todos los lenguajes de programación
más populares, programas complejos de
tratamiento de textos, de ordenaciones,
etc., y al mismo tiempo se crean em
presas de Software o asociaciones de
usuarios de CP/M que empiezan a di
fundir su programación por correo y
por todo el mundo.

Todo ello implica que cualquier ins
talación CP/M desde el mnmento en
que nace dispone a su alcance y por un
precio relativamente bajo de una gran
cantidad de programación y documenta
ción (bibliografia), la cual supone una
gran ventaja a la hora de sacar rendi-

Gestión

o.p. Softaware
Dep. Hardware

INFORMATICA
Ordenadores

TISA --- ALTOS 
ITI -

.Microprocesadores
COSMAC (RCA)

. ROCKWELL
INTEL

El Sistema Operativo CP/M, un primer intento de
Standarización en el mundo de la Informática.

INNOVACIONS TECNOLOGIQUES

Hasta 1975 un gran número de
compañias que se dedicaban a desarro
llar o comercializar microordenadores.
preferían crear su propio sistema opera
tivo únicamente válido para su produc
to. Evidentemente la creación de un
nuevo sistema operativo especial para
un tipo determinado de microordenador
supone un costo en dinero, tiempo y
fiabilidad bastante elevado, mas tenien
do en cuenta que hoy en· día la estan
darización del Hardware de los microor
denares es cada día mayor. Pues bien,
muchos pequeños fabricantes de mi-

. croordenares prefirieron eliminar el ries
go y el costo de crear un sistema ope
rativo propio y adoptaron el sistema
CP/M para sus productos.

El sistema CPIM en su versión más
sencilla, nace en 1973 y es el americano
Gary VildaJI, por aquel entonces un
consultor de Software de la casa Intel,
quien 10 desarrolla para su propio mi
croordenador. VildaJI diseñó el sistema
CP1M basándose en los microprocesa
dores SOSO y Z-SO, y posteriormente la
compañía Digital Research adopta el



Oficina central en: Chalets Campos Eliseos. Teléfs. 20 14 1S - 21 - 16 - LLEIDA

LA FERIA AGRICOLA
y NACIONAL
FRUTERA DE
SAN MIGUEL

18/26 SEPTIEMBRE - 82
LLEIDA

ESTA PRESENTE EN TODAS LAS
ACTIVIDADES LERIDANAS

Y ES POR DERECHO PROPIO
LA GRAN FERIA AGRARIA

DE CATALUNYA

G/. URGELL, N.O 8 - TELÉFONS 31 0724 - 31 0676

T AR R E G A (L1eida)

VIDRES
CARBURS

FERRETERIA
INDUSTRIAL

«MENATGE CUINA»

FERROS
ALUMINIS

Distribuidor per a aquesta comarca del doble acristallament

T E RM O P I R I
(Per a fer-s'ho un mateix)
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ACADEMIA TECNICA

El pasado día 17 de abril, como
actividad complementaria a la asig
natura de Derecho Laboral, los
alumnos de 3.er curso de segundo
grado de Formación Profesional Ad
ministrativa de la Academia Técni
ca, visitaron la Delegación de Segu
I'idad e Higiene en el Trabajo. Al
llegar al Centro, fueron recibidos
por el Sr. Guimet, Ingeniero Indus
trial de dicho organismo, quien les
mostró las distintas dependencias.

A continuación, en el Salón de
Actos se desarrolló una charla infor
mativa sobre las diversas y múlti
ples facetas que abarca Seguridad e
Higiene, produciéndose al [mal de la
misma un animado coloquio.

Como punto final, los alumnos
fueron agasajados con un aperitivo.

Como complemento a la activi
dad docente y dentro de la rama de
Informática de Gestión, el Centro
tiene programado para el último tri·
mestre del curso, visitar varias em
presas punteras de Lleida y su pro
vincia para que los alumnos conoz
can in situ los métodos, técnica y
posibilidades que la Informática
ofrece en el campo empresarial e
industrial y puedan así familiarizarse
con lo que, en un futuro reciente,
será su actividad profesional.

N6NIUS/29



LACTIS

leguminosas forrajeras (alfalfa, vezas, .. 1. gramíneas forrajeras
{Ray-grass, Daetilo, .. .1, otros (colza, girasol, nabos, .. .) y
frutales. la superficie total de la finca es de unas 33 Has.
Casi toda la producción es reempleada en las explotaciones
ganaderas. .

Vaqueria con explotación de leche y cría de mamones.
Cochiqueras con ciclo cerrado porcino (cerdas madres, verracos
sementales, cria de lechones, recría y cebo de cerdos).
Aprisco de ovejas con corderos y moruecos sementales en
régimen semipermanente.

Explotación cunícola en ciclo cerrado.
Molinete para confección de raciones alimenticias para el gan~do.

Aulas taller para enseñanza de motores, máquinas agrícolas,
soldadura y mecánica.
Almacenes para materias primas, alimentos para ganado y
albergue de maquinaria y aperos.

Viviendas para personal responsable del internado y personal
con tareas agropecuarias dentro del centro.
Despacho de oficinas, Dirección, Secretaria, Jefatura Estudios,
Departamentos docentes, y otras dependencias.

El Centro I'URGELL acoge alumnado en régimen gratuito, sub
vencionado por el Instituto Nacional de Empleo, organismo autÓ
nomo del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social.

Se imparten conocimientos profesionales y se efectuan prácticas
de destrezas y se conciencia al alumno a que fortalezca o
adquiera una actitud positiva de conducta y adquisición de res·
ponsabilidades profesionales.

Los alumnos pueden permanecer en el Centro en régimen de
internado, en régimen de medio pensionistas y en régimen externo.

El curso académico suele acoplarse al Calendario Oficíal dictado
por el Ministerio de Educación y Ciencia. Así anotamos:

Comienzo aproximado del Curso: 2~ quincena de septiembre
a 1~ de octubre.
Final de curso: Finales de junio.

Existe una plantilla de profesores expertos en las distintas materias
de enseñanza que ordenadas por áreas son:

AREAS TECNOLOGIA. CIENCIAS APLICADAS Y DE AMPLlA
CION DE CONOCIMIENTOS: Tecnología, Prácticas, Expresión
Gráfica, Organización Empresarial, Legislación, Seguridad e Higie
ne, ~Matemáticas, Física y Química y Ciencias de la Naturaleza.

AREA DE FORMACION COMUN: Lengua española, Idioma
moderno, Humanística, Religión o Etica y Moral, Educación
Físico-deportiva, Formación Cívico-social y conocimiento del
O. Constitucional.

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

PRODUCTES

_l.. astillo

Residencia-Internado con servicios de cocina y comedor, habita
ciones para el alumnado, habitaciones para profesores y salas
de aseo.
Aulas y laboratorio para impartición'de enseñanzas y práctica
de quimica agrícola. .

Invernadero para técnicas especiales, cultivos intensivos y expe
riencias diversas.

Depósito reserva de agua.
Superficie de tierra util, donde se cultivan: Cereales de invierno
(trigo, cebada, .. .1, cereales de primavera trnaiz, sorgo, .. .1,,.---=-----'-------------------------,

El Centro consta de las siguientes dependencias:

ENSEÑANZAS IMPARTIDAS

S'iguiendo el plan de actuación del Instituto Nacional de Empleo,
los alumas cursan 5 ai'ios siguiendo el orden:

1~ GRADO. Consta de 2 cursos: 1° y 2°. Se desarrolla la perso
nalidad del alumno al término de la E.G.B.. se orienta su capacidad
y aptrtudes personales y se le da una formación polivalente
básica de la profesión agropecuaria (agrícola-ganaderal.
T1tulo-Pro1eaibn: Técnico Auxiliar en Explotaciones Agropecuarias.

Centro de Capacitación Agraria de Mollerussa

ELSCENTRESrNFüRMEN

2~ GRADO. (Sistema de Ensei'ianzas Especializadas).
Consta de 3 cursos: 1°, 2° y 3D

,

A los alumnos formados en el 1~' grado que han demostrado el
nivel conveniente de capacidad y aptitudes personales se les
impanirlln las ensei'\anzas correspondientes a la especialidad agricola
ganadera (agropecuaria) para que puedan desarrollar con Óptimo
rendimiento un puesto de trabajo de mayor o menor responsabilidad
en una empresa moderna (Explotación Agropecuaria actuall, pudien
do seguir si la caracterización del alumno lo permite, estudios
medios o superiores (Formación Profesional de 3!" grado o Ingeniero
Técnico Agrícola en Escuela Universitaria y posteriormentE! Ingeniero
Agrónomo).

Tltulo-Profesión: Técnico Especialista en Explotaciones Agropecuarias.

2. Mediante un curso de duración anual de Capacitación Agraria,
siguiendo un plan de estudios dictaminado por el Ministerio de
Agricultura que comprende una formación básica intensiva equiva
lente en términos generales a la Formación Profesional de l~f Grado.

lltulo-Pr01eai6n: Capataz Agrlcola-Ganadero.

Se tiene previsto también el poder formar a agricultores adultos
siguiendo la filosofía de su educación permanente, su mejoramiento,
su perfeccionamiento, mediante cursos de corta duración (de 1 a
3 meses), intensivos, de carácter ocupacional.

DEPENDENCIAS DEL CENTRO
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AGRICULTURA: UNA ALTERNATIVA

I
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Servei de Capacitació
Agraria.

Peró és ciar, aquesta tasca ha de
sorgir d'una conscienciació i d'una
.capacitat de treball, una millora deis ni
vells culturals i tecnologics.

Concretament en el sector agrícola
les Escoles de Capacitació Agraria han
d'ésser les canalitzadores d'aquestes in
Quietuds, tan necessaries, per a un nou
plantejament, seriós i conscient. Així, la
Generalitat de Catalunya, fent-se solida
ria amb aquests problemes va creart,
dins del Departament d'Agricultura, Ra
maderia i Pesca els Serveis de Capaci
!ació Agraria (per Decret del 29 de ge
ner de 1979).

La seva dependencia del Servei
queda retlectida en aquest grilfic.

I

Serveis d'Extensió
Agraria.

I

Serveis d'inves
tigació Agraria.

Direcció General de Promoció i Desenvolupament Agrari

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

Tot plegat, resultant 25 milions d'Hecta
ries (Superficie major a la conreada a
tot el país).

Peró a banda de I'agricultura, en
aquest país no hi ha cap sector que tin
gui un funcionament adequat. No hi ha
la necessiuia interrelació sectorial i
aquesta incomunicació afecta tant a1s
sectors economics (agricultura, indústria
i serveis) com el sector publico

Sortir d'aquesta crisi exigeix un es

for~ solidari deis particulars i de l'Ad
ministració amb un canvi de mentalitat
necessari i urgent. Així la tasca per so
lucionar els problemes ha d'assolir un
augment de la productivitat amb un
creixement sincronitzat de tots els sec
torso

En una societat que viu d'espatlles
al camp, potser des de fil més d'un mi
leni, és logic Que es trobi ara amb un
territori infrautilitzat i arid en la meitat
de la seva extensió.

El darrer estudi d'ICONA ens reve
la que més del 25% de la superficie
nacional pateix una serie de fenomens
greus d'erosió i I'altre 25% també es
lroba afectat per una erosió moderada.

Des de l'Escola de Capacitació Agraria d'Alfarras

ELSCENTRESINFORMEN

Les maduixes de l'esmorzar. les ta
ronges del migdia, pa i codonyat per a
herenar i potser parates per a sopar.
Pomes i préssecs a ¡'estíu i segurament
raün als Nadals.

De vegades hi ha gent que pensa
que I'origen d'aquests fruits no va més
enlla de la botiga de la cantonada, de
I'Hiper del barri o deIs grans magat
zems de la ciutat..De vegades hi ha
gent que creu que les Caves i els pCso)s
oeOleo dintre d'uDa bossa de plastic. el
préssec dins de les lIaunes i els sues a
I'interior d'aqueUes ampolles tan ben
aprofitades per les mares. De vegades
hi ha gent que esta conven~uda que el
camp tan sois és la distancia que exis
teix entre dos pobles. enlla on viu la
família més llunyana o simplement un
lloc 00 es pot passar un inesborrable
cap de setmana amb els companys, si
les formiges o els mosquits ho perme
ten.

~ero... realment la gent es preocu
pa on han estat aquelles maduixes tan
vermelles abans que en els estants de
les botiges? Deis sues, essencia d'un
passat de fruits meraveUosos? Real
ment la gent és conscient de l'esfor~ i
suors que han fet possible que les fonts
més naturals d'alimentació ens pugin
arribar?

Si agafem una dieta normal d'a1i
mentació, ens adonarem que un gran
percentatge deis elements que la com
posen tenen una relació molt directa
amb el camp i per suposat amb I'agri
cultura. Així doncs, veiem la gran
importilncia que l'agricultura té per al
desenvolupament socio-economic d'un
país. De tot a~ó es dedueix que un país
que vulgui aconseguir fites ha de poten
ciar· d'una forma directa i efica9 els
seus recursos naturals, amb l'ajut eco
nornic, tecnologic i sobretot professio
nal.



de 1.er Grau.
B.U.P.

'~--""------, gressos complementaris a les famílies
camperoles.

Amb aquest ti, el curs docent cons
ta de 3 bimestres amb un període d'un
mes entre cada bimestre en que els
alumnes no assisteixen a cJasse i es
possibiliten aquestes activitats esmenta
des. Aquest és el cas concret de l'Esco
la d'Aifarrás, que d'altra banda, és
actualment I'única Escola de Catalunya
en la qual s'imparteixen les ensenyan
ces de Formació Professional Agraria
de l.er i 2.on Grau.

En concJusió, aquestes escoles són
una alternativa molt v3.lida per a supe
rar aquesta crisi, i possibilitar una nova
infraestructura agrária capa, de fer obli
dar I'obscurantisme de I'actitut estatal
enfront del problema agrario 1 és una
tasca de tots, des deis que treballem
impartint la docencia aJs aJumnes, fins a
l'últim col-laborador. Tots junts hem de
treballar perque el futur d'aquestes Es
coles sigui el futur de I'agricultura i tot
hom prengui consciencia que nornés així
s 'aconseguira el prestigi i el canvi de
mentalitat necessilria per assolir-lo.

PERE OROVAL i MOLINA
VICENT DIERT i ALBERT

Professors de l'Escola de Capacitació
Agrária d' Alfarrás

Títol de Tecnics Auxiliars

Titol de Tecnic Especialista

agricultors, ramaders i pescadors, amb
programes activitats i cursets orientals a
aquest fi.

Aquesta tasca I'assoleixen 14 Cen
tres de Capacitació. amb els mitjans
més adieots per obtenir aquests coneixe
ments, pero a partir de les caracteris
tiques agraries propies del Dostre país.

FORMAClO PERMANENT DELS
AGRICULTORS

Aquestes escoles, compten amb
unes instal·lacions molt complertes (en
particular, la d'Alfarras és un exemple a
seguir), per á I'adquisició d'aquests co
neixements. Pero no soIs compleixen la
seva funcionalitat amb els alumnes; tant
els exalumnes, com altres professionals
del camp, poden efectuar estades a les
Escoles (que organitzen cursos breus i
monogriúics sobre temes d'actualitat)
per tal d'aprofundir en:

- Tecniques noves d'inmediata aplica
ció a les seves empr~ses.

- La utilització correcta de les ma
quines.

- Metodes d'organització i de direc
ció.

- Fónnules d'agricultura de·grup i fi
nan9ament d'empreses col·lectives.

- Activitats' que proporcionen in-

Fonnació Professional Agrária
de 2.on Grau.

Escoles Universitiuies d'Enginyeria
Tecnica Agricola i Forestal.

r--- E.G.B.

, ~ció Pro:onal Agraria

16 anys

19 anys

En aquesta estructura queda asse
gurada la necessana interrelació entre la
investigació I"ensenyament i la divulga
ció agri.ries.

Seguint aquesta tasca c1assificado
ra, veiem que "estructuració de la For
mació Professional Agraria és contem
plada per la Uei General d'Educació.
La seva relació dios del sistema educa
Hu i altres nivelis d'estudi sera la se
güenl:

Vist aquest esquema, una tasca cabdal,
seria dones, establir una serie de con
nexions a nivell d'una informació total
sobre les possibles sortides. Es a dir
una orientació professional i escolar a
tots els niveUs i a I'abast de tothom.
Una interrelació de tots els sectors edu
catius per obtenir un rendiment i una
incidencia social necessaris per com
batre la crisí.

OBJECTlUS

Encara que hi són implicits en I'ex
posició precedent, sembla necessana
una clarificació total i esquematica. Ai
xi, bilsicament, serien dues les linies
directius a assolir:

La formació professional integral
deIs joves.

Contribució al recicJatge de conei
xements i a la formació permanent deis

ALCALDE COSTA, 15

TELEFONO 221987

PASEO RONDA, 10

TELS. 252555-252411

MATERIALES Y PROTECCION ELECTRICA, S.A.

MATERIAL ELECTRICO
y ELECTROOOMESTICOS

LERIDA
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LLEIDA

s O S E S (Lérlda)
LERIDA

Comercial
Distribuidora de:

Abonos ENFERSA.
Comercia! de Potasas.
Nitratos de Chile.
Sulfatos de Hierro.
Sulfato de Magnesio.
Insecticidas.
Correctores de carencias.
Selllillas.

s.a. IIibreria-edilorial

Teléfons 233480 - 236413 - 245100

FABRICA DE:
Fertilizantes Organo
Minerales.
Fertilizanles líquidos.
Fertilízanles cristalinos para
incorporar a! riego.
Composiciones según

resultado de análisis.

dilagro

ila
ANDRES ANDREU, S.A.
EMPRESAS AGRICOLAS

Tots els Dostres serveis estan centraJitzats -no tenim sucursals-

UN PAIS ES FA AMB HOMES I LLlBRES

15 ANYS AL SERVEI DE LES TERRES DE LLEIDA

Sí encara no formeu part de la famílía DILAGRO, ens alegrara
comptar ben avíat amb la vostra amistat.

• Difusora del IIibre agricola
• Subscripcions a revistes de tot el món

• Llibres tecnics
• L1ibres practics

Centro de anáUsis:
Análisis agrícolas.
Análisis de tierras.
Análisis de hojas.
Análisis de aguas.
Análisis de Piensos.
Análisis de fertilizantes.
Análisis de pulpa.
Etc., ele ...

Novedades en Fertilizantes cristalinos, solubles y soluciones adecuadas para riego por goteo aspersion y microaspersión.

. Carrer Comer~, 48 (Pla~a Noguerola)

Fábrica y Laboratorio: Ctra. Barcelona-Madrid, Km. 450,800 - Tels. 796400 - 79 6446
Oficinas: Alfred Perenya, 44 - Teléfonos 23 1739 - 23 58 94



NOTICIARI INTERNACIONAL

Habla AKIO MORITA, Presidente de Sony Internacional (1)

sociedad no se puede evitar la libre
competencia.

P-Sin embargo, occidente no parece
del todo satisfecho con la competencia.
Estamos como aletargados y esto no
nos puede servir ni aún de forma colec
tiva.

R-No sea tan pesimista. A través de
nuestras oficinas en Europa y
Estados Unidos comprobamos que
los trabajadores rinden alli lo mismo
que nuestra propia gente en Japón.
Creo que a menudo se producen fa
llos en la Dirección. Con una adecua
da dirección empresarial, gente de
cualquier parte del mundo está pre
parada para trabajar duro.

P-Uno de los empresarios occidenta
les, Robert Lutz, de la casa Ford Euro
pa, opinó que los japoneses tenían la
convicción colectiva «de que su fuerza
residía exlusivamente' en la subordina
ción del individuo a las necesidades y al
deseo de la comunidad». y continuó di
ciendo Robert Lutz, 4<cstamos así ante
una sociedad a la cual nos oponemos,
pero que no asimila el ideal socialista
de «todos para uno, uno para todos»,
conectada con la eficacia capitalista».

R-Una compañia es una comunidad
con un mismo objetivo y cuando uno
se halla en armonia con ella, no se
puede sobrevivir. Cada trabajador,
cada empleado, cada empresario
siente que debe darlo todo por esta
sociedad para llegar a ser feliz y con
seguir un determinado nivel de vida.

P-Entonces, íla felicidad de la vida
reside en la empresa?

R-En gran parte. Y una forma básica

de ser de esta sociedad es la disposi
ción a la competividad. Durante las
tres últimas décadas, Japón se ha es
tado preparando cara a la competen
cia, lo cual significa la formación en
equipo y la unión. En Europa existe
una fuerte polaridad; por una parte
los trabajadores y los sindicatos y
por otra los empresarios. Entre noso
tros esto no está tan acentuado,
porque hemos estudiado mucho el
sistema de mercado libre y nuestra
oportunidad· de supervivencia tan
sólo la vemos a través del trabajo en
equipo. Este es realmente el principio
esencial para la sociedad japonesa y
de este modo también lo es para las
compañias japonesas, y ya que el
señor Lutz ha opinado tal cosa, como
habló de la subordinación del indivi
duo a la necesidad de la sociedad,
entonces tiene razón. Pero no se de
beria encajonar todo en frases

a los patriarcas que, como antaño
viven directamente' de la industria japo~
nesa moderna. Motita recogió la mejor
de ambos mundos y así, en caso nece
sario, podía presentarse al estilo occi
dental o bien correctamente floklórico,
en kimono.

y esto le ha valido para ser la fi
gura más destacada de la vida de nego
cios japonesa. Cnn palabras agradables,
el figurón de proa del comercio mo
derno japonés, dió un nuevo énfasis al
dificil diálogo Este-Oeste, luchando con
todos los medios por un entendimiento,
pero al mismo tiempo llamando las co
sas por su nombre. Puede ser muy inte
resante profundizar en compañía de este
hombre, en las causas del imparable ex
pansionismo económico nipón, en con
traposición con la profunda crisis en
que se halla sumida la industria occi
dental.

P-Todo el ámbito comercial de occi
dente se ve sometido. ¿Se debe de he
cho al desafio japonés?

R-¿ Qué quiere decir con desafio ja
ponés? Ni provocamos, ,ni atacamos
a nadie. Trabajamos duro con el fin
de conseguir un sistema igualitario.
Vivimos en un pais sin notables ri
quezas de subsuelo. Debemos impor
tar todos los productos .energéticos y
la mayor parte de nuestro alimento.·
Por ello debemos vender algo a cam
bio. De ahi que produzcamos cosas
que puedan adquirirse fácilmente en
todo el mundo; pero eso nada tiene
que ver con un desafio. De la dificil
situación de nuestro pais se deduce
fácilmente una misión y de hecho
sentimos lo que esta significa en lo
que al desarrollo y a las ventajas de
la nueva tecnologia se refiere.
Sabemos que este sistema no podria
funcionar nunca en una sociedad
socialista o comunista. Necesitamos y
queremos un mercado libre y en esa

(Por considerarlas de gran interés so
cioecon6mico, hemos traducido sus
declaraciones a una prestigiosa revis
ta norteamericana, de la que olrece
mas un extracto, a pesar de lo cual y
debido a su amplitud las publicare
mos a lo largo de varios números).

Akio Morita es el capitán más sen
sacional de la economía del Japón: des
de su interior, su éxito personal, su es
tilo personal, su círculo de amistades,
su juguete y sus refranes. En 1946, en
el montón de escombros, al que había
quedado reducido Tokio, fundó, junto
con Marasu Ibuka, una empresa con un
nombre imposible de pronunciar, de
casi 40 letras. Ambos eran físicos y
querían lanzar nuevos productos. Para
empezar, inventaron un fogaoillo eléc
trico para arroz, del que no vendieron
ni una sola pieza. Doce años más tarde
cambiaron ese nombre por otro más
sencillo, que sonara más o menos igual
en todas las lenguas del mundo: .SonY'.
En la actualidad obtienen un beneficio
anual de 8.500 millones de dólares.

[buka, de 73 años, es el presidente
honorífico y Moríta, de 60 años, el ge
rente absoluto, propietario además de
algunas acciones, cuyo volumen no es
nada despreciable, de lo cual se deduce
que tuvo siempre buen olfato para los
negocios de Sony.

Sony era una de esas compañías,
que ya a finales de los años 50 rom
pieron con la imagen de que los japo
neses eran hábiles pero imitadores, lan
zando una nueva imagen de confianza
en la innovación y en la tecnología pro
gresiva. Volviendo la vista atrás, parece
incomprensible lo poco que los occiden
tales comprendieron entonces qué vías
tomaba el desarrollo en el Japón. A pe
sar de que la primera oleada de la nue
va generación de cámaras fotográficas,
había llegado a Europa y Estados Uni
dos, los líderes de la industria se intere
saron poco en entender el sistema japo
nés. La agresiva y hábil política de ex
pansión y marketing, que sustentaba el
sello personal de Morita, promocionó
inventos que obtuvieron el Premio
Nóbel.

Alquiló un apartamento en la quinta
Avenida de Nueva York cOn el fin de
estudiar la situación americana y contar
así con un domicilio que le proporcio
nara el mismo status social que el de
sus futuros colegas.

Antes de que la idea del «jet-sel»
apareciera en las notas de sociedad,
Morita se hizo popular en todo el mun
do como un sensacional contrapunto,
tanto en estilo como en manera de ser,
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DE INGLES Y FRANCES

EN NICOLAU'S
LANGUAGESCHOOL

y PARA USTED QUE NO PUEDE
SEGUIR UN HORARIO FIJO

CURSO ESPECIAL EN INGLES
EN VIDEO

EN

el. PRENSA, 5 - TELEFüNü 24 63 28
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OFICINES: Clra. Mlralcamp, Km. 1 - Telefono 6011 00 - MOLLERUSSA

Perqué ara tenen la garantia d'una empresa especialitzada, com és:

americanas inmediatamente después
de la guerra, como nuestra economia
empezó nuevamente de cero a partir
de 1945, cambió nuestro sistema y
como consecuencia, hoy en día a
nuestros trabajadores prácticamente
no se les puede despedir. Cada as
pecto, que sirve de beneficio a nues
tro sistema, se debe a los america
nos. Hemos de agradecer a la politica
de la potencia acupante que la ·nueva
industria japonesa crezca tan fuerte y
que todos los empleados tengan tan
alto sentido de la compenetración.

P-Por lo visto han dudado de vez en
cuando de la estabilidad de estos idea
les. Hay un dicho de Vds. en el que ,,¡
mentan el derrumbamiento de la socie
dad y de desaparición de la disciplina.
Han hecho una seria advertencia: sea
cual sea el sistema social, está claro
Que una nación, cuyo pueblo es discipli
nario, crecerá continuamente y Que un
pueblo indisciplinaqo perecerá. ¿Algu
na vez, fueron los japoneses indiscipli
nados?
R-Mi refrán data del año 1973, épo
ca muy dificil. Se dió la primera crisis
del petróleo y se produjo un caos
mundial. Fue una buena advertencia
para nosotros y con ello detuvimos el
derrumbamiento de nuestra discipli
na. Desde entonces todo ha ido
mejor, nos hemos unido más. En
nuestra dificil y peligrosa situación
hemos estado siempre de acuerdo y
nos hemos visto animados por esta
idea. Nuestra economía ha reacciona
do muy deprisa con nuevas tecno/o
gias. Por ejemplo, Sony. Producimos,
nueve o diez meses después de la
crisis del petróleo, un nuevo sistema
de televisión en color, que gastaba
mucha menos energia. Todas las de
más compañías también habian trapa
jada duro en ese sentido y desde
entonces, a pesar del invariable con
sumo de petróleo, hemos consegui
do, en los últimos, un crecimiento
económico con un término medio de
alrededor del 5%. A raiz de la crisis
del 73, se produjeron numerosos de
sarrollos tecnológicos.

P-En otras partes del mundo hay cier-

PREFABRICADOS PUJOL. S.A.

AMB UN GRAN EQUlP TECNIC I PROFES
SIONAL I MÉS DE 40 ANYS D'EXPERJÉNClAI

con los objetivos de la sociedad, con
cuerda con aquellos empresarios occi
dentales quienes afirman: los japoneses
trabajan y producen bajo otras circuns
tancias y en diferentes condiciones a las
nuestras, la competencia no tiene por
tanto las mismas condiciones, no le po
demos ganar y necesitamos por tanto
medidas preventivas contra el Japón.

R-Tiene mucha gracia. Antes de la
, guerra teniamos una estructura social

completamente distinta. Un empresa
rio tenia el derecho de despedir en
cualquier momento a sus trabajado
res y las diferencias salariales eran
enormes. Al perder la guerra, los
americanos cambiaron nuestras leyes
y nos obligaron a renunciar a nues
tras viejas costumbres. Ouerian elimi
nar a la industria japonesa e imposi
bilitar el predominio de unas pocas
familias y la existencia de grandes
consorcios. Cambiaron nuestra legis
lación fiscal: les quita;on a los gran
des y les dejaron a los pequeños. La
.Labour section» de la potencia ocu
pante se inclinaba bastante hacia el
ala izquierda y ese era el cariz de
muchas de sus ideas propuestas e in
fluencias. A través de estas medidas

LA MILLOR QUALlTAT DE FORM1GÚ LA TROvARA ALS TUBS DE:

~~!~~

hechas, ni se deberia ver de forma
aislada. En Japón, el sistema de em
pleo de por vida juega un papel cla
ve, a pesar de que algunas compa
ñlas abandonen lentamente, aunque
no Sony. Este año hemos contratado
otros mil jóvenes en la empresa, gran
parte de los cuales desea permanecer
muchos años en ella. Con ello la ge
rencia de la empresa acepta una
enorme responsabilidad frente a
estos jóvenes. y aún hay otro punto
importante: en tiempos de la rece
sión, firmas occidentales tienden a
reducir sus puestos de trabajo: Pero
yo no opino de este modo. Cuando
empleamos gente significa que la di
rección ha decidido ampliar la Fami
fia. y cuando vienen tiempos de rece
sión nunca tienen la culpa nuestros
trabajadores, los miembros de nues
tra Familia, ellos no tienen nada que
ver con eso. ¿Por qué debemos cas
tigarles precisamente a ellos, median
te el despido?

P-¿Le hemos entendido bien? Si se
afirma que el sistema social japonés
facilita a su economía beneficios frente
a los occidentales, Vd. contesta que no
es la sociedad, sinó la dirección.

M-Si, sin lugar a dudas. Entre noso
tros reina la igualdad de oportuni
dades, cosa que en absoluto se pue
de observar en la mayoria de los
demás paises. En Europa, todavia
existe la llamada élite, hay buenas fa
milias, prestigiosas familias, una clase
alta. Entre nosotros no existen prejui
cios en este sentido, de verdad, nin
gún prejuicio. Incluso la distribución
de beneficios es muy democrática en
el Japón, cerca de un 90% y más. En
cifras netas, un presidente de un
consorcio gana sólo siete u ocho ve
ces lo que gana un aprendiz.

P-Su toma de conciencia colectiva y la
organización de cada uno en relación
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(continuará)

R-AI resto del mundo no les sobra
ningún programa de previsión social
para nosotros. Sin trabajo no se pue
de sobrevivir. Piense en la increible
densidad de población del Japón.
Cuando se tiene en cuenta, además,
que sólo una quinta parte de nuestro
territorio es realmente habitable, se
obtiene como resultado la mayor den
sidad de población del mundo. Con
siderando la tierra realmente aprove
chable, la densidad de población por
m.2 asciende a 52 personas en Esta
dos Unidos, a 511 en la RFA, a 523
en Gran Bretaña, iY a 982 en Japón!.

P-¿La moral del trabajo es siempre
tan paradisíaca?
R-SI.

P-¿No temen que vaya a producirse
un cambio paulatino?
R-Cuando los hombres contraen un
determinado compromiso frente a su
compañia, poco puede suceder. El
punto nuerálgico es qué puedo hacer
para que cada uno de los trabajado
res se considere realmente miembro
de esta Familia, de modo que com
prenda que frente a ella tiene tam
bién una responsabilida¡f. Es ante
todo en los EEU.U., dónde el dinero
se considera como la motivación' y el
estimulo más importante. Sin embar
go, la motivación más fuerte no se
compra con dinero. En la guerra, los
hombres sacrificaron las bases más
profundas de su concienciación vital.

. Cuando la gente comprende cual es
su misión está dispuesta a todo.
Desde el momento en que sientan
que pertenecen realmente al grupo,
experimentarán su responsabilidad
frente a éste y contribuirán a su bie
nestar.

SERRA ALMENARA, 8

TEL. (973) 23 30 19

LLEIDA

ria para los jardines de infancia. Por
ese motivo debemos estar preparados
para cualquier eventualidad.

R-No crea que lo encuentro gracio
so. Realmente no estoy orgulloso de
nuestro sistema escolar. Se va a los
mejores jardines de infancia, para
luego ir a los mejores colegios, más
tarde a los mejores institutos y se
hace todo lo posible para ser admiti
do en la legendaria Universidad de
Tokio. Y cuando se está ahi, lo
hemos logrado. Ese era, por decirlo
asi, el objetivo. Es dificil que le
echen a uno de la Universidad y los
estudiantes se aprovechan de ello.

P-Pero todavía tenemos la impresión
de que la fonnación cultural japonesa es
especialmente eficaz.

R-Todo eso lo hemos aprendido de
occidente. De lo que estamos orgu
llosos es de la total igualdad de opor
tunidades.

P-¿No siente simpatía por aquellos es
tudiantes que simplifican el trabajo un
par de años?

R-Si, quizás.
P-¿Existe en el Japón crítica alguna
sobre la constante presión sobre el ren
dimiento laboral? ¿No tienen ecologis
tas? ¿Pregunta alguien si hay vida des
pués del trabajo?

ta desconfianza frente a la nueva tecno
logía. ¿Hay en el Japón algún indicio de
reserva? ¿No se siente nadie incómodo
frente a este alud de progreso?

R-Creo que los eruropeos son en
general más pesimistas que los japo
neses. Creemos que no hay fin ni
para la creatividad ni para el desarro
llo de nuevas tecno/ogias. La tecno
logia es la oportunidad de supervi
vencia de los que viven bajo circuns
tancias dificiles como en casi todo el
Japón. El mundo sabiendo que habia
que vivir con poca energia pudo
reaccionar con la ayuda de la cien
cia. Esto será siempre necesario. Ni
la tecnologia. ni las innovaciones se
pueden limitar.

P-¿No le preocupa a usted que nues
tra fonna de vida sucumba con ello?

R-Naturalmente, deberiamos cam
biar nuestra forma de vida, para adap
tarnos a las nuevas condiciones y
circunstancias. Pero este cambio. es
ya un adelanto en el campo de la
computadora. Los aparatos antiguos
precisaban mucho espacio y mucha
corriente. Hoy en dia, gracias a la
nueva tecnologia, tenemos suficiente
con mucho menos espacio .y mucha
menos energia. Todas las innovacio
nes que facilitan la información, está
claro que han de cambiar y cambia
rán la forma de vida.

P-Este cambio en la fonna de vida,
¿no le hace preveer aspectos negativos?

R-No. Si vieramos en ello puntos
negativos, seria el fin de la ciencia.

P-Nos queda por preguntar, ¿qué im
portancia tienen para nosotros las cien
cias en general, hoy en día?
R- La ciencia es lo más importante
del mundo. Las ciencias constituyen
la única posibilidad de supervivencia
de la humanidad.

P-Entonces, ¿considera que las cien
cias son infinitamente grandiosas?
R-En' efecto.

P-La próxima generacion podrá afe
rrarse aún mejor a ello. Actualmente
existe en Tokio una escuela preparato-
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