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rensenyament és í'embolcall que
justifica tota mena de poiítiques
educatives, tant les neoliberals
com les socialdemócrates, tant si
parlen d'educació primaria com si
parlen de la üniversitat.
El concepte és prou acractiu
com per fer-lo incontestable i prou
ambigú com per fer-hi passar el
que convingui.
Per aixó és especialment
recomanabie el Ilibre que edita la
professora Esperanza Villar que, si
d'tma banda mostra la polisemia
de la cosa, de l'alrra ens presenta
algunes experiéncies i algunes
recerques plenas de substancia, de
rigor i de saviesa.

Esperanza VILLAR (Editora)
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fil conductor o fer justicia, en
poques ratlies, al seu contingut.
Sí que direm, pero, que consta de quarre parts ben diferenciades. Un primer treball que, a través de la revisió bibliográfica de
mes de 100 referéncies, estudia la
trajectoria i el contingut de la
recerca i la innovació a la UdG,
Venen a continuació 9 recerques
relacionades amb i'ensenyament
universitari. La tercera part consta
de 4 experiéncies concretes de
millora de la docencia (fan
referencia a les practiques deis
estudiants i ais recursos multimedia). El Ilibre acaba amb 3 arricies
sobre la formació del professorat
de les diferents etapes del sistema.

Xavier Besalií Costa

En favor de
la societat civil
LA CAPACITAT DE GENERAR una
VETERANS de SliS
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intensa vida associativa en un
poblé és el factor mes important
per garantir el sentiment de pertinen^a a una coMectivitat. Existeix, és cert, una inequívoca i gairebé irreversible tendencia a
fomentar Tindividualisme enfront
de les activitats participatives i de
compromís social. La nova era de
la comunicació, amb l'aplicació de
les mes modernes tecnologies, n'és
la prova mes evident. Estem «connectats» a la xarxa mundial, pero,
en canvi, desconeixem les inquietuds -o les necessitats- del nostre
vef. Els pobles, sobretot a la zona
rural, ja van haver de patir i Iluitar
contra els efectes desertitzadors de
la «primera industrialitsació», o
sigui contra la televisió i la democratització de rus de l'automóbil.
Els Veterans de Sils ha estat

una entitat capa^ d'articular
durant 25 anys les iniciatives lúdiques, culturáis i esportives del
poblé, i ha fet possible, dones, salvaguardar, com el patrimoni mes
preuat i intransferible, l'esperit de
convivencia i participado, tan
necessari per donar cohesió a una
comunitat. L'efeméride del quart
de segle de vida ha estat recordada
amb l'edició del Ilibre Veterans 25
anys, obra d'un deis personatges
que ha participat mes intensament
en els avatars i vicissituds de
l'entitat i del poblé en general:
Francesc Añoro.
El Ilibre és una evocació descriptiva, i també sentimental, de la
historia deis Veterans de Sils: el
fútbol, els sopars de les dones, la
festa de l'esport, els pastorets, el
teatre... Hom recull infínitat
d'anécdotes i transcriu molts deis

acudits, que formen part, cal dirho, d'una celebrada tradició deis
Veterans. Es fácil imaginar que el
contingut del Ilibre interessa de
forma gairebé exclusiva a les persones que han tingut, al llarg del
temps, relació amb els Veterans -o
sigui, gairebé tot el poblé de Sils.
Amb tot, el lector forani hi pot
trobar grans dosis d'entreteniment
i gaudi i, sobretot, hi pot constatar,
amb gran esperanza, la pervivéncia
del teixit social i associatiu.

LIuís Costa
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