A ¡a drcta,
les obres del nou edifici
en conslrucciá
de I'Escola Oficial
d'Idiomes de Girona.
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Unja llunya octubre de 1983
es coinen^aven les elasses
d'alemany, anglés i IVaneés de la
nounada Eseoia Oficial
d'Idiomes de Girona en un pis de
l'avinguda Jaume I. L'eslbr^ de
qualre intrépids professors i la
confianza que en ells depositaren
uns tres-cents cinquanta alumncs
no menys amants del risc van fer
que la iniciativa del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya prosperes. L'any
següent s'hi va afegir una quarta
llengua, la italiana, i TEscola
traslladá la seva seu a la Casa de
Cultura. Des de llavors ha
experimentat un notori
creixement que Tha portat fins
ais mil vuit-cents alumnes i ais
u^enta professors que té enguany
i que també Tha obligat, per
posar fi a uns problemes d'espai
que estaven esdevenint quasi
endémics, a traslladar-se a una
nova seu, que hauria d'estar
enllestida el curs vinent,
construida a la remodelada zona
del Güell.
Duranl aquests den anys,
J'EOI lia desenvolupat una tasca
meritoria en l'enscnyament de
les llengücs estrangeres a
Girona, no solament per la
qualitat de la seva docencia sino
també pels múltiples servéis que
ha ofert a la soeietat gironina
—les elasses ais funcionaris de
rAdniinislraeió Púbhca, les de
metodología de l'cnsenyament
de llengües estrangeres a
l'Ensenyamenl Priman,
radministració deis exámens de
r i c e i, darrerament, l'obertura
del centre d'autoaprenenlatge
d'anglés i francés—. I també ha
conü'ibuVt de manera decisiva a
la formació deis universitaris
gironins cobrint el buit que la

Universitat de Girona presenta
peí que fa a la docencia de les
anomenades llengües
instrumentáis.
Pero l'EOI no n'ha tingut
prou amb tot aixó: conscient que
l'aprenentatge d'una llengua
suposa niolt mes que Testudi
d'una gramática i l'adquisició
d'un vocabulari, ha posal tots els
mitjans al seu abast per tal que
aquest aprenenlatge fos també el
coneixemenl d'unes altrcs
cultures en tots els seus aspectes

—des de la gastronomía fins al
cinema, passant per la literatura,
el teatre, la música i les
tradicions populars—. D'acord
amb aquesta idea els seus
departaments han organitzat
festes i concursos gastronóniics
—crepés, pastissos alcmanys i
italians, la festa del tiramisij—,
petits cicles de pel-lfcules en
versió original, exposieions i
conferencies, concerts —fets
pels propis alumnes o amb la
participaeió de músics i cantants
gironins i estrangers—, les festes
de Nadal, repetides cada any i
amanides amb tradicions propies
de cadascuna de les quatre
cultures, i la pintada d'ous de
Pasqua típicamenl alemanya;
s'han muntat també obres de
teatre —«SubanDisfrutenEstrujenBajen», amb la
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Réperloire Franjáis du XVII au
XX», que s'ha d'estrenar al final
d'aquest curs, «La lanterna
mágica», i «La Pace (rilorna ad
Atene)», entre moltes altres—, i,
com era d'esperar, profitosos
viatges d'estudis a Testranger
—a Ulm, Londres, París i
Venécia, per exemple—.
Vista la seva vitalital, no ens
ha d'estranyar que els actes
commemoratius del seu desé
aniversari, celebráis durant el
mes de marg amb el suport i la
coMaboració de diverses entitats
publiques i privades de Girona,
hagin estat tan nombrosos i
variats: concurs de narració
curta i poesía en els quatre
idiomes que s'estudien a TEOl,
concurs de mural i pintada del
mural guanyador a la cantonada
deis carrers Joan Maragall i
Jaume I, que fou inaugural per la
Colla Castellera de Vilaíranca el
dia 20 de marg, la mostra gráfica

-

Mural

deis deu anys d'EOl que ha

commemoraiiu
deis ¡ O anys
de VEscoia,
a la plaga Sibü-ia
de Fortia
de Girona.

tingul lloc ais passadissos de
TEscola, el mini-cicle de
peMícules en versió original
subtitulada, organitzat amb la
col-laboració del Cinema-Estudi
Truffaut, una intensíssima
setmana cultural entre els dies
21 i 24 de marg —plena de
xerrades, pcMícules en versió
original, un recital de can^ons

La novaseu
de l'Escola,
a punt ¿'estrenar.

' *

franceses, festts i concursos
gastronómics i de fotografía— i,
com a clocnda, un acte
institucional el dia 24 durant el
qual s'han Iliurat tls premis ais
guanyadors deis concursos de
narració curia, poesía i mural i
un berenar on s'han fel diferents
mencions ais alumnes que han
participat d'alguna manera en
les activilals de TEscola.
Només ens resta felicitar tols
els seus membres —personal
docent, no docent i alumnes—
per tot el que ha suposat i
confiem que continu'í suposant
TEscola Oficial d'Idiomes de
Girona: un mitjá de qualitat per
accedir a quatre llcngües
cslrangeres, un centre on
desenvolupar molt diverses
activitats culturáis i sobretot el
marc idoni per cultivar la
tolerancia i, en definitiva,
civilitzar-nos.
Alies Gute zum Geburtstag!
Happy Birtthday! Bon
Anniversaüre! Buon
Compleanino! Per molts anys!
LLUÍÍS L U C E R O C O M A S
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