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LA MISÈRIA I EL COR

S’acosta Nadal. Diuen que és temps de recolliment, de retorn als
orígens, de retrobament amb la família... Tot pensant en quina
idea rescato per als regals que he anat pensant al llarg de l’any,

m’assec davant del televisor i, innocentment, contemplo l’espectacle.
De cop, diria que he ensopegat una posada en escena de la Fura dels

Baus sobre el capitalisme: un munt de gent més o menys jove, més o
menys moderna, corre pels carrers d’una immensa ciutat; em fa l’efecte
que riuen i pateixen alhora. De sobte, es comencen a amuntegar, sembla
que volen pujar a algun lloc o abastar quelcom que deu ser més amunt.
En lloc d’ajudar-se els uns als altres, es trepitgen en un esforç individual
sense precedents. Deu ser una situació de màxima emergència, sospito.
Al punt culminant de la història, diversos personatges assoleixen el cim
de la gegantina muntanya humana tot alçant els braços per caure acte
seguit al buit, suposo que cap a allò que en diem “la misèria”, perquè
difícilment podran repetir la gesta. I durant tota l’estona, angoixada, no
deixo de pensar en les persones que queden pel camí, no només les que
veiem fent l’intent i que no poden arribar al capdamunt de la piràmide,
sinó... les de dins!

És una increïble història sobre l’afany individual per assolir quelcom
intangible com és, simplement, ser a dalt de tot. És un terrible conte de
Nadal amb una muntanya de gent morta, ofegada, i una colla de desa-
prensius que, amb la llei del més fort com a única norma, fan la seva
encara amb el risc de perdre-ho tot en l’intent.

Però no. És un anunci d’un joc. No sé quina és la seva proposta partici-
pativa, però si ens crida amb aquesta història, em temo el pitjor. Ara bé,
com a posada en escena és prou útil per fer-me posar en dubte la bondat
de la naturalesa humana i per fer-me detestar el món del consum fins al
punt que se’m passin les ganes de comprar res en absolut i començar a
pensar en construir jo mateixa els regals que penso fer.

És fosc; fa fred. Jo també vull gaudir d’aquest recolliment i de la retro-
bada amb la meva gent. Sola al menjador de casa, davant el televisor
apagat, imagino les estones que estarem tots junts. I penso que, abans
de prendre una decisió sobre el desitjat objecte que deixarem sobre la
taula, o sota l’arbre, o amagat darrera una cortina, hauríem de mirar-nos
ben endins, cadascun i cadascuna de nosaltres, donant-nos temps per
tenir la seguretat que sabem qui som, què volem, què desitgem per als
altres i com ho voldrem compartir; per tenir la seguretat que no farem
un cop més un acte de consumisme compulsiu, indiscriminat. Només
així, després, podrem fer un regal únic, potser petit però preciós; un
regal “de tot cor”. 

Eva Martínez-Picó

Sense utopies, vivim els dies 
sense cap esperança.

Manuel Vázquez Montalbán
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PUNT VERD DE BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA
El Punt Verd de Barri de la Sagrada Família organitza un programa d’ac-
tivitats durant el mes de desembre per donar a conèixer el servei d’edu-
cació ambiental. El Punt Verd de la Sagrada Família compta amb un ser-
vei d’informació i participació ambiental adreçat a totes les persones o
col·lectius interessats per temes de sostenibilitat. Ofereix un programa
d’activitats entorn de la sostenibilitat (tallers, xerrades, exposicions, etc.)
per centres educatius de primària i secundària; i dóna suport a entitats,
associacions i col·lectius del barri i del districte amb l’objectiu de pro-
moure la participació i les bones pràctiques mediambientals.
Per a més informació: aula_ambiental@telefonica.net i tel. 93 4350547

PLA PER LA PROMOCIÓ DEL CIVISME
L’Ajuntament de Barcelona ha endegat un pla per la promoció del civis-
me a la nostra ciutat per als propers anys. L’objectiu del pla és aprofun-
dir en la responsabilitat de la ciutadania envers l’entorn en què viuen i
en què es relacionen, en el comportament de les persones i en la inte-
racció i col·laboració amb l’acció municipal per fer de Barcelona un lloc
on cadascú pugui fer realitat el seu projecte de vida.
Per a més informació: www.bcn.es

notícies

L’ESCOLARITZACIÓ A BARCELONA 2003-2004
Ja podeu consultar les dades sobre l’escolarització a la ciutat de Barcelo-
na del curs 2003-2004. En aquest informe es recullen les dades de matri-
culació i els indicadors d’escolarització del nou curs que va començar el
mes de setembre. També s’estudia l’evolució dels aspectes més relle-
vants en els darrers cursos. El document es pot consultar a la web d’edu-
cació de l’Ajuntament de Barcelona. 
www.bcn.es/educacio

CURS D’INTRODUCCIÓ A LA PAU I ELS CONFLICTES
Fins el 18 de desembre se celebra a l’Escola Pia Balmes de Barcelona el
12è Curs d’introducció a la pau i els conflictes que organitza la Fundació
per la Pau, una ONG creada el 1983 que té per finalitat la instauració pro-
gressiva d’una cultura de pau. El curs està dividit en tres blocs: Els con-
flictes i nosaltres; les guerres i les seves causes; i el treball per la pau. 
Per a més informació: www.fundacioperlapau.org

PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL CIBERNÀRIUM
El Cibernàrium de Barcelona, el multiespai d’Internet i les noves tecno-
logies, ofereix un programa d’activitats i seminaris gratuïts durant tot
l’any a professionals, sector empresarial i estudiants. Podeu consultar
el seu programa, triar el que més us interessi i apuntar-vos-hi on line. El
Cibernàrium divideix les seves activitats en tres espais: l’espai forma-
ció, l’espai empresa i l’espai de les idees.
Per a més informació: www.cibernarium.com
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EL “BOOK CROSSING” ARRIBA A BARCELONA
El book crossing és una nova moda cultural que procedeix dels Estats
Units i que consisteix que una persona deixa un llibre en un punt deter-
minat de la ciutat, com ara un arbre, perquè una altra persona el trobi,
se’l llegeixi i torni a començar la cadena. A Barcelona, el fenomen ha arri-
bat recentment i s’ha iniciat l’experiència, gràcies a l’ús d’Internet, en un
arbre a la confluència del carrer de Consell de Cent amb el de Villarroel i
també a la biblioteca de Fort Pienc, a l’Eixample.
Per a més informació: www.bookcrossing.com    www.bcn.es/biblioteques

L’ESCOLA AL FÒRUM 2004
Amb l’arribada del nou any, en el qual se celebrarà el Fòrum 2004 a Bar-
celona, s’inicien les activitats del programa “L’escola al Fòrum 2004”. Un
programa dirigit a infants i joves d’entre 3 i 18 anys, i als seus familiars, per
sensibilitzar en la responsabilitat vers la societat globalitzada i convidar-los
a reflexionar sobre els valors i temàtiques del Fòrum: el desenvolupament
sostenible, la diversitat cultural i les condicions de la pau. 
Per a més informació: www.barcelona2004.org

FORTUNY AL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
Articulada en vuit àmbits, l’exposició del Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya dedicada al pintor català Marià Fortuny aplega 137 obres, proce-
dents del mateix MNAC, del Museo del Prado, de museus europeus i
americans i de col·leccions particulars, algunes de les quals no s’havien
vist al nostre país. El principal objectiu de l’exposició és demostrar que
Fortuny va utilitzar un llenguatge artístic d’absoluta modernitat. El
MNAC ha organitzat una visita taller adreçada al públic familiar i pensa-
da especialment pels nens i nenes de 7 a 11 anys.
Per a més informació: www.mnac.es

III PREMI BARCANOVA DE LITERATURA INFANTIL 
I JUVENIL
L’editorial Barcanova convoca el III Premi Barcanova de literatura infantil
i juvenil, per a obres originals escrites en català i dirigides al públic infantil i
juvenil. Es concediran dos premis, un de 20.000 euros i l’altre de 60.000
euros, i la publicació de l’obra guanyadora i la finalista. Les obres infantils
han de tenir una extensió d’entre 30 i 80 pàgines, i entre 100 i 200 pàgines,
les obres juvenils. La data límit d’entrega dels originals és el 8 de gener.
Per a més informació: www.barcanova.es
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Al llarg d’aquestes dècades, l‘EMAV ha
estat un dels principals proveïdors de
la indústria catalana de la imatge. Lògi-

cament, els ensenyaments de l’escola s’han
anat adaptant a l’evolució tecnològica del sec-
tor (aparició del vídeo i del multimèdia), però
sempre s’han mantingut fidels al seu àmbit
educatiu. En aquest sentit, som especialistes.

Això suposa un avantatge i un inconvenient:
com a centre especialitzat, som necessària-
ment una escola petita (280 alumnes), la qual
cosa ens resta pes i importància. Però, en canvi,
el fet de tenir un únic camp formatiu ens permet
focalitzar la feina amb més força i intensitat. I
això, com es veurà més endavant, pot tenir con-
seqüències decisives per al nostre futur.

Actualment, l’escola imparteix els cicles for-
matius de grau superior de “Realització d’au-
diovisuals i espectacles”, “Imatge” i “Produc-
ció d’audiovisuals, ràdio i espectacles”. A més,
l’escola ofereix diversos cursos d’especialitza-
ció, la justificació dels quals és múltiple: afa-
voreixen l’experimentació de noves tecnolo-
gies que seran més tard incorporades a
l’ensenyament reglat i faciliten un desitjable
intercanvi entre el món educatiu i l’empresa.
També aporten uns recursos econòmics que
reverteixen sobre el conjunt del centre i que
han estat decisius per a què, malgrat l’enorme
cost del material audiovisual, la situació de
l’escola sigui globalment bona.

ELS PROJECTES PROFESSIONALS
Un dels aspectes més rellevants de l’EMAV són
els projectes professionals. Són produccions
reals (programes de ràdio i televisió, vídeos,
pel·lícules, fotografies, multimèdia interactius
i produccions web) elaborats per l’alumnat i el
professorat a partir de l’encàrrec d’altres insti-
tucions. Representen la millor metodologia
d’aprenentatge possible dins el nostre àmbit i
suposen una aproximació formidable a les
condicions reals de treball, la qual cosa impli-
ca una millora evident de les possibilitats
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L’ESCOLA DE MITJANS 

AUDIOVISUALS AMPLIA L’OFERTA 

AMB UN MÀSTER I UN POSTGRAU

SOMNIS EN IMATGE I SO
L’EMAV, Escola de Mitjans

Audiovisuals, va néixer el 1970 com 

a escola pública amb el doble 

objectiu de formar professionals 

en el camp del cinema, la fotografia 

i la televisió, i de col·laborar en la

introducció dels audiovisuals en la

pràctica docent. Trenta anys més 

tard, el centre municipal dóna 

un pas endavant en el seu camí i

ofereix, a partir del mes de gener del

2004, un màster (“Comunicació

audiovisual interactiva”) i un

postgrau (“Realització de recursos

educatius per a Internet”). L’EMAV 

vol continuar sent una escola de

referència en el món audiovisual.

BE36 ok.1  4/12/03  10:59  Página 6



d’inserció de l’alumnat i projecta una imatge
activa i positiva del centre. S’ha de reconèixer,
per altra banda, que la nostra família profes-
sional s’harmonitza especialment bé amb el
concepte de projectes i que seria difícil expor-
tar l’experiència a altres especialitats. 

També és cert que exigeix una especial flexibi-
litat i motivació del professorat que l’ha de dur a
terme. L’EMAV produeix un volum anual impor-
tant de projectes en col·laboració amb institu-
cions molt diverses (BTV, Generalitat, Bombers,
Guàrdia Urbana, Institut d’Educació, Institut de
Cultura, Institut del Teatre, Museu d’Història,
etc.). Volem ressaltar el programa de ràdio
Nexes, que l’escola produeix setmanalment
per a COM-Ràdio des de fa més de set anys.

COL·LABORACIÓ 
AMB LA UNIVERSITAT
Parlem ara, si això és possible, de futur. El
claustre de l’EMAV creu que l’experiència acu-
mulada durant molts anys i el suport d’una
metodologia pròpia i a bastament comprova-
da ens dóna, si més no, la força moral per pro-
posar l’organització d’un graduat superior en
“Direcció d’audiovisuals” en col·laboració
amb alguna universitat catalana de prestigi.
Les raons són molt diverses i potser cap d’e-
lles determinant. És més aviat el seu conjunt
i, sobretot, la il·lusió del col·lectiu el que pot
donar sentit a aquesta proposta. Però el cert
és que no existeix actualment cap eina forma-
tiva pública que faciliti a nivell universitari la
preparació real i efectiva de persones capaci-
tades per exercir tasques de comandament
en l’àmbit de creació i direcció de productes

de fet és una proposta inicial de la Universitat
de Barcelona, ha estat ben acollit per l’EMAV
perquè enllaça amb un dels objectius inicials
de l’escola (la utilització de les noves tecnolo-
gies a l’aula), amb diferents cursos de forma-
ció del professorat realitzats durant els darrers
anys i amb la línia futura de formació en les TIC
(tecnologies de la informació i la comunicació)
que volem potenciar en col·laboració amb
l’Institut d’Educació. 

El màster ”Comunicació audiovisual interac-
tiva” (390 hores) s’adreça a persones amb titu-
lació universitària o professionals dels mitjans
que desitgin incorporar a la seva pràctica pro-
fessional un domini profund de les tècniques
de postproducció no lineal i de la integració de
fonts diverses en l’àmbit de la comunicació
interactiva. Tant el màster com el postgrau
començaran el gener de 2004.

L’EMAV tracta d’aprofitar, doncs, la seva
relativa petitesa per adaptar-se més fàcilment
a la situació extremadament canviant del seu
sector professional. I té un gran objectiu, que
és, al capdavall, el que realment importa. 

Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV)
www.emav.com

audiovisuals. El que manca és la formació tèc-
nico-pràctica necessària per exercir aquestes
funcions i la metodologia capaç de confron-
tar-la amb la realitat professional.

Es tracta, doncs, de proposar una nova línia
curricular perfectament compatible amb els
cicles formatius, però més profunda i creativa,
i d’extrapolar el sistema de projectes des dels
actuals nivells educatius al graduat superior.
Podríem, així, incorporar al catàleg de projec-
tes una gamma de productes de més alt nivell
artístic i intel·lectual: ficció en format cinema-
togràfic o videogràfic, programes de televisió
complexos i totes les aplicacions artístiques o
documentals de l’audiovisual i el multimèdia. 

Pensem, en definitiva, en una escola espe-
cialitzada en l’ensenyament de la tecnologia i
la creació audiovisual, capaç d’abraçar totes
les professions relacionades amb el mitjà amb
una metodologia dinàmica i innovadora. Una
escola de referència en el seu camp, com suc-
ceeix en alguna de les ciutats més importants
del món.

L’EMAV ha establert contacte amb la Univer-
sitat de Barcelona. El nostre objectiu és acon-
seguir l’adscripció a aquesta institució per tal
de poder impartir el Graduat com a títol propi
de la universitat. Una adscripció no és un pro-
cés fàcil ni ràpid. Mentrestant, hem arribat a
una sèrie de convenis que, d’alguna manera,
prefiguren i ens aproximen a l’acord final: és el
cas, per exemple, del conveni que regula el
reconeixement de crèdits de lliure elecció uni-
versitària d’alguns dels nostres cursos d’espe-
cialització. O, més significatiu, el conveni entre
l’EMAV-Institut d’Educació i la Universitat de
Barcelona per tal d’impartir conjuntament un
postgrau i un màster.

El postgrau “Realització de recursos educa-
tius per a Internet” està dissenyat per a perso-
nes diplomades i llicenciades que es dediquin
a la docència i, en general, per a tothom que
vulgui utilitzar les noves tecnologies en l’actua-
ció docent. Aquest postgrau, de 186 hores, que

e 736 SOM XARXANúm. desembre 2003

«El postgrau de realització 
de recursos educatius per 
a Internet vol potenciar les
noves tecnologies a l’aula.»

«Una escola especialitzada en
l’ensenyament de la tecnologia
i la creació audiovisual, 
dinàmica i innovadora.»
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L
a nostra escola està situada al barri de Sant Martí, molt a prop de la
Sagrada Família i l’Hospital de Sant Pau, en una zona on suposada-
ment no hi ha molta població immigrant. El 60% d’alumnat del cen-

tre, però, prové de famílies d’origen immigrant divers: majoritàriament
de països llatinoamericans, però també d’origen magrebí, subsaharià,
centreeuropeu i asiàtic. 

El centre va patir una pèrdua constant d’alumnat, el qual va matricular-
se en altres escoles de la zona, i el curs 1998-1999 el nivell de P5 només
tenia vuit alumnes. Però tot va canviar amb l’arribada dels fluxos migra-
toris, ja que la nostra escola va acollir la majoria de nens i nenes d’aques-
ta població. 

Aleshores vam començar a constatar que un tant per cent elevat de
pares i mares que portaven el seu fill o filla a l’escola participaven molt
poc, tant en les activitats col·lectives com en les relacionades amb el
seguiment escolar. Les raons eren diverses.

Sens dubte, la llengua era una raó important, ja que el català no era la
seva llengua vehicular, no la utilitzaven fora de l’àmbit escolar. Tot i així,
la llengua no era l’única causa.

Les condicions sòcioeconòmiques de les famílies (horaris de feina molt
amplis, sous mínims, presència d’un sol dels progenitors, cohabitatge en la
mateixa llar, en una alta proporció, de més de dues famílies...) fan que no
puguin dedicar tot el temps que caldria al seguiment del seu fill o filla.

A més, la participació dels pares i mares en la institució escolar no és
entesa en totes les cultures de la mateixa manera. El que per a nosaltres
pot ser “normal” i desitjable, per a altres cultures pot ser desconegut

e8 36APUNTS Núm. desembre 2003

LES MALETES 
VIATGERES
INTEGRACIÓ A L’ESCOLA I EDUCACIÓ EN L’AUTONOMIA

L’intercanvi afectiu, l’educació en l’autonomia 

i la integració i apropament de l’alumnat nouvingut 

i dels seus pares i mares al centre: tot això es va

aconseguir amb unes maletes viatgeres a l’interior 

de les quals hi havia uns llibres que nens i nenes, 

pares i mares, anaven omplint de textos, dibuixos 

i fotografies. Aquesta és l’experiència que el CEIP Sant

Josep de Calassanç va iniciar al nivell de P-5 durant 

el curs 2002-2003. Aquest article recull el

desenvolupament del projecte “Sé el que el meu fill/a 

fa a l’escola”, presentat a la convocatòria Barcelona

Identitats 2002: Barcelona educa en l’autonomia.

però valorat com a enriquidor. A més, aquesta manera d’entendre l’esco-
la podia ser percebuda com a invasora de l’entorn familiar. 

Calia, doncs, arribar a un punt de trobada entre l’escola i les famílies i
tornar a repensar la qüestió, i sempre en dues direccions: escola–família,
família–escola. Aquest posicionament de sortida va ser fonamental per
poder establir activitats que demanaven la participació dels pares i
mares, la qual va resultar aclaparadora.

INFORMAR I INVOLUCRAR
Convertir l’escola en un marc amb una significació semblant per a les
famílies i per a l’escola suscitava més d’un problema. La llengua d’inter-
canvi escolar entre l’alumnat, el professorat i les famílies era el català, però
hi havia moltes resistències. Sovint, les circulars de l’escola en català pro-
vocaven poc interès, es perdien, es llençaven o no eren llegides; no les
entenien, però tampoc preguntaven. Moltes vegades era la insistència de
l’alumnat el que feia que els pares i les mares —sobretot les mares—
preguntessin al professorat què era el que el seu fill o filla volia dir.

Calia que, tot i ser una llengua desconeguda o poc practicada per part de
les famílies, fos carregada d’afecte, respecte i empatia. Que fos una llengua
viva. Era clar que havíem de trobar canals a través dels quals els pares i
mares poguessin manifestar-se en la seva llengua vehicular. Calia trobar
una activitat amb la qual les famílies fossin responsables del procés, amb la
qual també manifestessin la seva opinió d’una manera crítica, i vam con-
cloure que les activitats amb suport visual eren del tot imprescindibles.

EL LLIBRE INTERACTIU
Es va decidir fer un petit resum, amb el format de llibre interactiu, de la
dinàmica de cada trimestre a l’aula de P-5. Es recollien mostres de tre-
balls, es fotografiava els nens i nenes durant tot el procés i s’explicava la
història del trimestre. Teníem molt en compte d’explicar tot allò que es
feia a l’escola sense la presència directa dels pares i mares per, així, sus-
citar el seu interès.

Aleshores es va decidir transportar els llibres o llibretes dins d’unes
maletes, que anomenaríem “maletes viatgeres”. Inicialment, la idea era
que hi hagués tres maletes, una per cada trimestre, que l’alumnat s’ani-
ria passant. Al final de cada llibre resum hi hauria una proposta de parti-
cipació oberta als pares i mares amb les següents preguntes:

«Es propiciava un intercanvi afectiu 
amb el suport de l’escola: 
parlar del país d’origen, jugar i recordar 
els contes que s’explicaven de petits.»
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– Com és el vostre país?
– Ens ajudeu a buscar informació dels lleons i lleones (nom de la classe)?
– Què conec de Barcelona?
Aquesta idea inicial es va veure superada. Gairebé tots els nens i nenes

volien emportar-se una maleta.
L’experiència es va iniciar a principis de curs de l’any 2002, i a finals de

setembre ja teníem acabat el primer resum: com apreníem a llegir i
escriure. L’arribada de nou alumnat ens va permetre parlar novament del
seu país d’origen i sobre què en recordaven, i vam proposar als pares i
mares que parlessin una mica del seu país. Cada setmana un nen o nena
marxava amb la maleta. El llibre, en el qual hi havia una pàgina on s’havia
transcrit algun comentari de cada alumne respecte al seu lloc d’origen,
s’havia aturat just en el seu nom. Els pares i mares havien de fer amb el
seu fill o filla una pàgina “molt bonica”; tot valia. Les famílies s’expressa-
ven normalment en la seva llengua i l’escola feia una primera lectura en
la llengua d’origen i, després, els comentaris en català.

El ritme de treball era lent, molt lent: la maleta trigava molt a arribar a
l’escola novament i els nens i nenes es desesperaven. Es van preparar
maletes de farciment, que van acabar tenint un pes molt important, més
del previst inicialment. I, finalment, van permetre que totes les famílies
poguessin participar en el projecte. Durant el curs van circular les
següents maletes:

1. Les maletes dels mesos
– Setembre: Tornem de vacances
– Octubre i novembre: Estudiem els lleons i lleones
– Desembre i gener: El Nadal aquí i allà
– Febrer-abril: “poti poti”
2. Contes
3. Cançons
4. Endevinalles
5. Rodolins
6. La maleta de llegir
7. La maleta de jocs

INTERCANVI AFECTIU
El més interessant va ser comprovar com els nens i nenes de P-5 podien
explicar perfectament el que es feia a l’escola a les seves famílies. Quan
no els entenien, aconseguien que els seus pares i mares preguntessin. Es
propiciava un intercanvi afectiu amb el suport de l’escola: parlar del país
d’origen, jugar, recordar els contes que s’explicaven de petits, cantar
cançons, estar informat del que es feia a l’escola, sentir que era important...

La idea va agradar molt, i molts pares i mares, quan no rebien cap
maleta, ens en reclamaven. Els nens i nenes també estaven contents,
tant del procés com dels resultats, ja que es reconeixien com a actors
directes en la producció.

L’experiència va ser molt positiva. Era un plaer fer visible el que es feia
a l’aula, no fer-ne un misteri; veure com els nens i nenes ho explicaven,
veure la diversitat de respostes i acceptar-les, tenir en compte aspectes
que ignorem per no veure l’altre. El reconeixement anava en totes direc-
cions: l’alumnat, les famílies, el professorat. Crec que totes les famílies
van tenir la sensació de la importància de l’escola i del clima de respecte
que existia. I tot gràcies a unes maletes viatgeres. 

Teresa Suñé
Mestra del CEIP Sant Josep de Calassanç

Per a més informació:
www.xtec.es/centres/a8002733
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«Les famílies van tenir la sensació 
de la importància de l’escola i del clima 
de respecte que existia. I tot gràcies a unes
maletes viatgeres.»

Erika Castilla
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JULEN I MERITXELL, ALUMNES DE 5È DEL CEIP AUSIÀS MARCH

Julen: Barcelona està una mica bruta perquè molta gent no llença els
papers a les papereres. Fins i tot, alguna vegada he dit a un amic que no
tiri coses a terra. I no entenc que a algunes persones els agradi viure al
damunt de la brutícia. Segur que a casa seva no ho fan, i això és culpa
dels pares i mares, que els haurien de dir que fora de casa els papers
també es llencen a les papereres.

Meritxell: No entenc com no vigilen les motos que fan molt soroll. Jo
he vist com passen per davant de la Guàrdia Urbana, i no els diuen res.
Crec que n’hi ha prou, de guàrdies, però no són on haurien de ser. També
s’està fent malbé el mobiliari urbà, i sobretot ho fa gent molt jove. Han de
saber que és de tothom i que no poden fer el que vulguin.

ÀNGELA I MARIO, ALUMNES DE 6È DEL CEIP AUSIÀS MARCH

Àngela: La gent de la nostra ciutat hauria de saber que si no l’embruta,
no fa sorolls molestos i no contamina, podrem gaudir d’una ciutat millor
en el futur. I així, la meva mare ja no dirà més que vol anar a viure a fora
de la ciutat. 

Mario: No em sembla just que la gent que treballa netejant la ciutat
hagi de fer més feina de la normal perquè la gent no es comporta correc-
tament. Amb les pintades passa el mateix: segur que si algú pintés la
casa d’aquestes persones que embruten, ja no els faria tanta gràcia. 

ESPERANZA, DE L’AMPA DEL CEIP AUSIÀS MARCH

Esperanza: Crec que vivim en una ciutat i en una societat on ens agrada
la festa, i tampoc ara podem prohibir-ho tot. És difícil, però s’ha de trobar
l’equilibri entre els que volen festa i els que volen descansar. També
molts dels problemes de l’incivisme són producte de la societat en la
qual vivim i dels nous costums. Anem tots amb molta pressa i el nostre
estil de vida ens exigeix portar un ritme frenètic. Els cotxes toquen el clà-
xon, i tothom vol arribar a l’hora i exigeix els màxims serveis, i crec que
viure d’aquesta manera provoca accions incíviques. Això també afecta
l’educació dels nostres fills i filles: com que anem amb presses tota l’es-
tona, no els dediquem el temps necessari.
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Natàlia Limones Natàlia Limones

UN DEBAT AL VOLTANT DELS 

Després que l’Ajuntament ha posat en marxa un pla per

a la promoció del civisme a la ciutat, hem visitat el CEIP

Ausiàs March i l’Institut Joan d’Àustria per analitzar els

comportaments i les responsabilitats en els actes

incívics. Alumnat i professorat aporten els seus punts 

de vista, les seves vivències personals i, fins i tot,

suggeriments per tenir en compte. Cadascú ha donat 

la seva visió, però ha quedat clar que la lluita pel

civisme és una responsabilitat compartida. 

Com ha dit una de les noies, “Jo vull viure tota la meva

vida a Barcelona i per això demano a tothom que 

no l’embruti”.

PARLEM DE CIVISME
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PILAR, TUTORA DE 6È DEL CEIP AUSIÀS MARCH

Pilar: Es poden millorar moltes coses, però crec que anem pel bon camí.
Fa temps, ningú podia pensar que acabaríem utilitzant diferents bosses
d’escombraries per fer una recollida selectiva de la brossa. I ara, en
canvi, ho fem sense cap problema.

És més una qüestió d’educació que de càstig, perquè molta gent que té
actituds incíviques no pensa en les conseqüències dels seus actes.
Resoldrem el problema si aconseguim que la gent actuï cívicament per-
què li surt de dins, no perquè la castiguem o la multem. No es tracta de
prohibir anar a la platja a les nits, per exemple, sinó de fer-ne un bon ús. A
l’escola ho treballem contínuament en la vida quotidiana del centre. Els
nens i nenes poden aprendre comportaments cívics a l’escola, però què
passa quan surten del centre? El treball ha de continuar per part de les famí-
lies, perquè no n’hi ha prou que aprenguin a no tirar papers a terra a l’esco-
la. També les mateixes institucions han de vigilar els seus comportaments. 

MARIO, SANDRA, MARTÍ I BEA, ALUMNES DE 3R D’ESO DE L’IES JOAN D’ÀUSTRIA

Martí: Crec que si la ciutat o el barri estan bruts és per culpa de la gent.
És la gent qui embruta i és la gent la que no hauria d’embrutar tant. Jo
veig que hi ha un servei que neteja els carrers, per tant, no crec que es
pugui dir que no es fa res perquè la ciutat estigui neta. És la gent qui
després no ho conserva net. És una qüestió d’educació, a l’escola, però
també a casa teva. Per molt que sàpigues que no es pot tirar un paper a
terra, si veus el teu pare que ho fa, doncs tu fas el mateix, i no creus
que estiguis actuant incorrectament. La sensació que tinc és que molta

gent creu que el carrer no és seu, que és dels altres, que no forma part de
casa seva, i per tant els importa poc si està brut. Creuen que al darrere ja
vindrà algú a recollir el paper que han tirat. S’ha de tenir consciència que
el carrer també és teu i l’has de cuidar. 

Sandra: Amb el càstig o la sanció no s’aprèn. També és veritat que, per
exemple, si veig algú que no ajuda una persona gran li ho faré saber, però
moltes vegades veig com es tiren papers a terra, i allà es queden.

Mario: Fa poc, van inaugurar una plaça al barri i al cap de pocs dies ja
estava bruta, plena de papers pel terra i de pintades. A vegades, la ciuta-
dania no valora el que té. Ara estan fent obres per tapar la Gran Via i
que no hi hagi tant soroll, però a la vegada les obres també fan molt
soroll, i això s’hauria d’evitar. No pot ser que molt d’hora al matí ja
estiguin fent soroll. I, pel que fa a alguns veïns, n’hi ha un que sembla
que tingui una fusteria a casa seva. La gent es pensa que a casa seva
pot fer el que vulgui. 
Bea: El problema es pot solucionar si la gent pren consciència. No crec
que amb més multes i sancions la gent canviï el seu comportament. 

ROSARIO, PROFESSORA DE 3R D’ESO DE L’IES JOAN D’ÀUSTRIA

Rosario: La manca de civisme és producte d’una pèrdua dels valors. Però
no només podem assenyalar els nois i noies més joves. És la societat en
general la que ha perdut uns valors que abans tenia. S’ha perdut un dels
valors més importants: el respecte. A l’institut intentem participar en
projectes que fomenten el civisme i la solidaritat. Per exemple, última-
ment hem col·laborat en una campanya de recollida d’aliments per a
països pobres. 
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Natàlia Limones

«Resoldrem el problema si aconseguim 
que la gent actuï cívicament perquè 
li surt de dins, no perquè la castiguem 
o la multem.»

«Alguns creuen que al darrere ja vindrà algú 
a recollir el paper que han tirat. 
S’ha de tenir consciència que el carrer també 
és teu i l’has de cuidar.»

COMPORTAMENTS I LES RESPONSABILITATS

Tatiana D. MattheusTatiana D. Mattheus
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Victòria Camps 
Catedràtica de Filosofia Moral i Política 

a la Universitat Autònoma de Barcelona
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C al una transformació de la voluntat de les persones, la qual només
es produeix si un seguit d’hàbits, costums o bones maneres són cul-
tivats amb constància, paciència i assiduïtat. El civisme és una acti-

tud, una manera de ser basada en la convicció que tota societat —o tota ciu-
tat— té uns interessos comuns que cal defensar. Entès així, el civisme ha
acabat sent el concepte que sintetitza els mínims ètics que qualsevol
membre d’una comunitat democràtica i laica hauria d’acceptar i assumir.

Si donem per vàlida aquesta primera idea, que no és suficient tenir un
règim i unes institucions democràtiques perquè les persones se sentin i
es mantinguin com a bons ciutadans o ciutadanes, el que haurem de pre-
guntar-nos és: quines són les causes, els motius o les raons que fan tan
difícil o tan vulnerable la consciència cívica? Què fa que les persones
oblidin tan ràpidament que viure en comunitat implica preocupar-se no
sols d’un mateix, sinó també dels altres? O que gaudir d’una sèrie de ser-
veis i béns públics ens obliga a fer nostres uns determinats deures: el
que és públic ha de ser conservat, utilitzat amb prudència i amb cura, ben
repartit i distribuït, des de la creença, una altra vegada, que no estem
sols en aquest món, ans vivim entre altres persones amb necessitats
semblants a les nostres. Tornant a la pregunta anterior: per què ens costa
tant pensar en els altres?

Una resposta gairebé òbvia i freqüent a l’esmentada pregunta és
que vivim una crisi de valors indubtable i sense precedents. El relati-
visme creixent, la falta de referències clares i fixes, el trontollar de les
tradicions i els costums, la diversitat de formes d’una institució tan
bàsica com la família, l’absència de doctrines religioses o pseudo-reli-
gioses..., tot plegat acaba en un desconcert respecte als valors més
fonamentals. Així, no pensem en els altres perquè hem perdut el nord
respecte als valors que haurien d’orientar la vida de les persones. La
solidaritat, el respecte, un cert altruisme, són valors absents en un món
marcat per la competitivitat, l’agressivitat, i per un individualisme des
del qual tot el que no sigui l’interès propi es converteix en una molèstia
que cal eliminar.
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CAP A UNA
IMMERSIÓ CÍVICA
Fer una bona ciutadania és una de les assignatures

pendents de les democràcies actuals. Potser ho és 

encara més en les democràcies joves com la nostra 

que van donar per descomptat un supòsit que la realitat

no confirma: la idea que la renovació de les institucions 

i la instauració de la democràcia produeixen

automàticament una regeneració de les persones. 

La realitat demostra que no és certa. La sensibilitat

ciutadana o el sentit cívic no s’improvisen 

d’un dia per l’altre, sinó que demanen un esforç 

continuat i sostingut.

CRISI DE VALORS
Ara bé, com deia abans, la resposta que remet a la crisi de valors és una
sortida fàcil que no va al fons del problema. En primer lloc, cal recordar
que els valors ètics, que són dels que parlem, sempre han estat anhels o
ideals a assolir, no realitats ni components de les nostres pràctiques. Cap
època no ha estat exemplar pel que fa a la realització d’uns valors ètics
que, d’una altra banda, mai no s’han deixat de proclamar. El divorci entre
la teoria i la pràctica és un dels grans temes que han preocupat els filò-
sofs que han reflexionat sobre l’ètica, des d’Aristòtil fins a Rawls o Haber-
mas. La crisi de valors no és cap novetat. Si volem afrontar-la, el que hem
de preguntar-nos és què la motiva, què fa especialment difícil avui que la
gent es mostri més solidària i més respectuosa.

Una resposta tan insatisfactòria com l’anterior seria la que vol trobar la
causa de tots els nostres mals en els defectes de l’educació. Sovint ens
lamentem que falta educació o que l’educació és, en el fons, “mala edu-
cació”, per ser més clars. Amb això, traslladem a les institucions més prò-
piament educadores —família i escola— el dèficit de civisme. És una
altra manera de fugir d’estudi, ja que, si l’educació és deficient, el que
hauria de preocupar-nos és per què costa tant educar bé. Què està pas-
sant perquè la família, l’escola, la política, tot i saber i repetir que l’edu-
cació és molt important, acabin desentenent-se de les obligacions educa-
tives o no se’n surtin en la tasca d’educar en i per al civisme? És un
problema de desorientació respecte als continguts educatius, de manca
d’autoritat dels que han d’educar, de desídia generalitzada, o de falta de
convicció respecte a la gravetat del problema? 

Intentaré apuntar quines són les circumstàncies que avui fan especial-
ment difícil l’educació cívica. Per començar, l’educació en els valors de la
solidaritat i el respecte als altres —que diria que són la síntesi dels valors
cívics— és més difícil que mai perquè la socialització és bàsicament una
socialització pel consum. L’individu del nostre temps és, per sobre de tot,
consumista, no ciutadà. Vol ser lliure només per gaudir individualment de
la llibertat, no per posar-la, ni que sigui en una petita part, al servei dels
altres. No és estrany que la formació en els valors democràtics i cívics
costi tant, quan tot el que tenim a l’entorn incita a pensar només en un
mateix. Fins i tot la consciència ciutadana, que sembla despertar de tant
en tant i que darrerament s’ha vist exemplificada en les manifestacions
contra la guerra o en les mobilitzacions per ajudar els damnificats del
Prestige, podria no ser res més que la reacció a una necessitat no del tot
esmorteïda: la de fer front a la mala consciència provocada per la visió
directa i a temps real de la prepotència dels rics i poderosos i la poca con-
sideració cap als que pateixen. 

«La solidaritat, el respecte, un cert 
altruisme, són valors absents en un món 
marcat per la competitivitat, l’agressivitat, 
i l’individualisme.»
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Ens trobem, doncs, davant el reconeixement teòric d’uns valors no
sols poc presents o inexistents en els comportaments reals, sinó gaire-
bé impossibles de ser impulsats. Per dir-ho breument, els missatges
que envia la realitat quotidiana, la que ofereix la televisió, la que vivim
a casa o a la feina, la que veiem al carrer, destrueix immediatament
qualsevol brot d’idealisme que apunti a una realitat social més amable
per a tothom. 

EDUCAR PEL CIVISME
En segon lloc, cal tenir en compte que educar cívicament és quelcom més
complicat que ensenyar matemàtiques o història. No es tracta de conver-
tir el civisme en una assignatura més, sinó que hi hauria d’haver una
immersió total en el civisme: la immersió en una realitat que ens bombar-
degi constantment amb missatges a favor del comportament cívic i, més
important encara, que ens mostri el civisme en els comportaments dels
nostres dirigents. No és això el que fa l’economia de mercat per socialit-
zar-nos en el consum? La publicitat, que és el suport d’una gran part de
la cultura que ens envolta, no contribueix a formar ciutadans sinó
consumidors. Si educar en els valors cívics és, sobretot, una pràctica i
un aprenentatge que té un component important d’imitació, caldrà ima-
ginar i provocar una immersió que produeixi els efectes desitjats. Les
formes de vida s’inculquen per aquesta via. Així és com hem aconseguit
avançar en el coneixement i l’ús de la llengua, a través d’una política
real d’immersió lingüística. Si de veritat creiem que el civisme és tan
important, no hauríem de fer un esforç similar al que hem fet amb la
llengua? Tot és qüestió de prioritats. 

Tal com l’entenc, la immersió ha de comptar amb la complicitat de tot-
hom. No val que, per exemple, un ajuntament decideixi posar en marxa
una sèrie de projectes de neteja dels carrers, d’amortiment dels sorolls,
de protecció dels espais públics, de reciclatge de les escombraries, si no
hi ha un mínim de vigilància i diligència per part de les administracions
per tal que les normes s’apliquin. Tampoc hi haurà immersió si el que es
vol construir des de l’escola o des de les famílies ho desfà una televisió
que prescindeix dels valors cívics. Finalment, han de ser els pares i les
mares, el professorat, els dirigents polítics i no polítics, tots aquells que
tenen més responsabilitat i que inevitablement són el marc de referèn-
cia dels més joves, els que han de creure —i demostrar que s’ho
creuen— que el civisme és un valor. El civisme es transmet sobretot a
través de l’exemple. 
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Camps, Victòria: Una vida de calidad. Crítica, Barcelona, 2001.
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O

lga Llopis

«No és estrany que la formació en els valors
democràtics i cívics costi tant, quan tot 
el que tenim a l’entorn incita a pensar
només en un mateix.»
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L a majoria de nosaltres, per no dir tots,
crèiem que l’homosexualitat no podia
tenir res a veure amb una família com la

nostra. Probablement, no hi havíem pensat
mai, que els homosexuals en tinguessin, de
família. Ens havien previngut de les dificultats
que podríem trobar en l’exercici de la nostra
tasca de pares o mares i educadors, però
ningú no ens havia parlat mai de la possibilitat
de tenir un fill gai o una filla lesbiana.

Avui, lamentem aquesta ignorància per tot el
que ha representat per a nosaltres, però encara
ens dol més perquè ens ha impedit de fer cos-
tat als nostres fills o filles quan més ens neces-
sitaven, és a dir, durant el procés de descoberta
o acceptació de la pròpia homosexualitat.

Quan ens assabentem que un fill o filla és
homosexual, els pares i mares quedem angoi-
xats i desconcertats: com pot ser que un fill nos-
tre o filla sigui homosexual! No entenem res, o
de vegades no volem entendre res. L’estat de
confusió en què ens trobem desvetlla en nosal-
tres un sentiment de culpa, i ens fem un munt de
preguntes: Per què ens ha tocat a nosaltres?
Què hem fet malament? És que potser no l’hem

psicologia, entre d’altres, perquè ens parlessin
de l’homosexualitat. Escoltar les seves aporta-
cions ha contribuït a millorar els coneixements
que els pares i mares tenim sobre el tema. L’in-
tercanvi d’experiències amb associacions o
grups que viuen realitats diferents ha estat
una activitat humanament enriquidora. 

Una petita però significativa mostra de canvi
social és que cada vegada hi ha més estu-
diants de secundària i universitaris que acu-
deixen a la nostra associació per demanar-nos
informació. L’homosexualitat comença a ser
un dels centres d’interès dels treballs que
alguns joves fan durant el curs. Així mateix,
una alumna de psicopedagogia, M. Pilar
Cabrerizo, ens féu arribar el seu treball “Edu-
cación sexual”, que és una reflexió adreçada
als professionals de l’educació perquè, quan
parlin amb l’alumnat de la sexualitat, tinguin
en compte les diferents orientacions sexuals.

Actualment, estem treballant en un nou pro-
jecte: “La normalització de l’homosexualitat
dins dels nuclis familiars. Crisi de valors i d’e-
ducació dels sentiments en la societat en
general”, que, amb aquest nom i des de les
escoles, volem presentar a les famílies i a tota
la comunitat educativa. La diversitat és, doncs,
el nostre principal objectiu; ensenyar-la hauria
de ser tan important com qualsevol altra matè-
ria escolar, perquè entendre-la i compartir-la
aplana el camí de la vida. L’escola hauria d’en-
senyar-nos a viure, hauria de fer persones
conscients dels seus sentiments i formar part
d’un col·lectiu ampli de diferència. 

Esther Nolla
Presidenta de l’AMPGIL
www.ampgil.org

educat bé? Podem fer alguna cosa perquè no
ho sigui? I si visités un bon professional: un
metge, un psiquiatre, un psicòleg...?

Tard o d’hora, els pares o mares reaccionem,
ja que a mesura que el nostre cor s’asserena i
comencem a mirar-nos la realitat cara a cara,
descobrim que el que tenim davant nostre no
és un problema. És una persona homosexual,
gai o lesbiana, i a més a més, és el nostre fill o
la nostra filla.

És molt important recordar al conjunt de la
societat que la realitat homosexual encara no
és prou respectada ni gaudeix del reconeixe-
ment que es mereix. L’escola és un dels àmbits
on això encara passa. Per aquest motiu, una
de les nostres activitats principals és fer xerra-
des a les AMPA dels centres educatius per
omplir el buit que hi ha en matèria d’educació
sexual, ja que els llibres de text no parlen
d’homosexualitat. En aquest sentit, cal recor-
dar que el Parlament de Catalunya va aprovar
el passat mes de febrer introduir en els currí-
culums escolars el coneixement de la diversi-
tat sexual i tractar-la com un fet real i legítim.

ACTIVITATS I PROJECTES
Actualment, l’associació es reuneix al Casal
Lambda, un centre associatiu sense ànim de
lucre que té com a objectiu la normalització del
fet homosexual i que treballa des del 1976. Per
poder mantenir el nivell de treball i aconseguir
nous objectius, ha estat fonamental que les
administracions públiques, concretament la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Bar-
celona i la Diputació de Barcelona, conegues-
sin la nostra associació i li donessin suport.

La nostra tasca més important ha estat l’a-
tenció als pares i mares —per telèfon, princi-
palment, en el Grup d’Ajuda Mútua (GAM). En
el transcurs dels últims anys, i amb la col·labo-
ració del Grup Jove de la Coordinadora Gai-Les-
biana, hem editat, en castellà i català, la Guia
per a pares i mares i Com dir-ho als pares, dos
opuscles que vam traduir dels originals angle-
sos, elaborats per pares i mares de persones
homosexuals i per Amics de Gais i Lesbianes
de Nova York.

L’associació també ha convidat diversos pro-
fessionals de l’antropologia, la sexologia o la
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«La realitat homosexual
encara no gaudeix del
reconeixement que es mereix.
L’escola és un dels àmbits on
això encara passa.»

EDUCAR EN LA
DIVERSITAT SEXUAL
L’Associació de Mares i Pares 

de Gais i Lesbianes vol atendre 

i orientar els pares i mares que

estan desconcertats a causa de

l’homosexualitat d’un fill o d’una

filla, i acompanyar-los en el procés

d’adaptació de la nova realitat. 

Així mateix, pretén sensibilitzar 

la societat sobre el fet homosexual

i, finalment, donar suport als

nostres fills i filles i a la resta 

de gais i lesbianes en la tasca per

promoure els principis democràtics

que defensen la dignitat i la

igualtat de les persones.
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després de ser director de l’Institut d’Educa-
ció, el van traslladar al negociat de Cementiris
de l’Ajuntament. I tot per defensar amb fervor
l’acció educativa municipal. L’escola municipal
era una escola de referència, ho és i ha de con-
tinuar sent-ho. Una escola on es van fer els
experiments més agosarats en educació. Llegir
el diari de doña Rosa Sensat, com aleshores li
dèiem, posava la pell de gallina. Eren escoles
modernes, amb unes característiques molt
pròpies. Barcelona era un referent parlant
d’escoles i hem de lluitar perquè així sigui en
el futur —no només pel que fa a les escoles
municipals—, ja que n’hi va haver d’altres que
s’ho van jugar tot, escoles com ara Talita o
Costa i Llobera, que van ser el que jo en diria
escoles de resistència.

Com recorda els seus primers temps de
mestra municipal?

Quan vaig començar a fer de mestra va ser
per raons econòmiques. Encara estudiava
batxillerat i ho feia per guanyar quatre pesse-
tes. Quan vaig iniciar la meva feina a les esco-
les de l’Ajuntament, i aleshores em donaven
600 pessetes, va ser al parvulari de les cases
barates d’Horta. Érem quatre mestres, i tres
érem persones que sentíem l’educació d’una
manera diferent. 

La figura, el perfil, la feina del professorat.
Ha canviat molt des que vàreu començar a
donar classes?

No entenc massa el tipus actual de profes-
sorat, tan especialitzat. Nosaltres, el professo-
rat de la nostra generació, fèiem de tot. Si
havíem de donar classes de química, ho fèiem.
Si eren d’història, també. Em sembla que edu-
car té una funció global. Per exemple, sempre
trobava una cançó per cantar abans d’una clas-
se d’història o de ciències. Ara, hi ha massa
compartiments estancs des que els nens i
nenes són ben petits. Jo també ho vaig patir.
Quan tenia deu anys, ja feia el batxillerat i em
trobava el professor de matemàtiques, el de
ciències, etc. Era una manera molt diferent
d’ensenyar de com em deia el meu pare, i patia
molt. Després, quan vaig començar la meva
professió com a mestra, potser de manera
inconscient, vaig intentar evitar convertir-me
en una mestra només d’una cosa.
Tampoc no entenc les normes tan rígides a les
escoles. A partir d’una certa edat dels nois i
noies, entenc els horaris fixos, però quan són
més petits, s’han d’aprofitar els moments en
els quals es troben més receptius. Si una clas-
se està funcionant, per què ha de durar
només una hora?

Aquest mes de desembre s’inaugura l’ex-
posició “Un segle d’escola a Barcelona”, que
és un recorregut pels més de cent anys d’acció
educativa municipal i popular. Vostè ha cone-
gut molt bé l’escola municipal i la seva evolu-
ció. Cap a on anem ara?

Jo sempre he continuat la lluita que el meu
pare va fer a favor de l’escola municipal. Ell hi
va lluitar molt, tota la seva vida. Tant, que al
final va acabar treballant al cementiri, ja que,
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“L’ESCOLA MUNICIPAL HA ESTAT

SEMPRE UNA REFERÈNCIA”

MARIA 
MARTORELL 

La vaig veure entrar per la porta i la

vaig imaginar, ara fa més de

seixanta anys, asseguda a la taula

amb el seu pare, l’Artur Martorell.

Compartint el plaer de la lectura,

que tant agradava a l’Artur, 

i escoltant com explicava el seu

desig de ser un bon mestre per a

tothom. Ara, després de tant temps,

és ella qui repassa la seva vida

dedicada a l’educació, la seva

experiència com a mestra en temps

difícils, les seves vivències amb

tants nens i nenes a les escoles on

va treballar. Defensora de l’escola

municipal, on va passar la major

part de la seva vida professional, 

la Maria Martorell forma part d’una

memòria que no hauríem d’oblidar.

«Vam passar junts una guerra,
la seva estada a la presó 
i tota una dictadura. Només
tinc paraules d’agraïment 
cap al meu pare.»

Jordi Oliver
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Les condicions eren terribles. Recordo una
glaçada, un 2 de febrer —diu la data sense
dubtar ni un moment. Per arribar a l’edifici
havíem de pujar el camí del Turó de la Peira, on
hi havia les cases barates, però després de la
glaçada, vam estar molts dies sense poder
arribar-hi. Quan vam poder tornar-hi, ens vam
passar molts dies picant de peus i mans. Vam
decidir anar a l’Ajuntament a reclamar estufes
de llenya. Els nens no podien agafar els llapis,
nens mal nodrits i mal vestits. I l’aleshores
regidor de Cultura, un tal Maluquer, em va dir
“Así no se apolillarán ustedes”. Jo li vaig dir
que si no ho feia aniria a Sanitat amb la gràfica
de les temperatures i tancaríem l’escola sota
la meva responsabilitat. L’endemà vam tenir
estufes. Tota la meva vida professional va ser
una lluita constant, però també era un estímul. 

Durant un temps, però, va demanar l’ex-
cedència i va deixar de treballar com a mestra
municipal. Quins en van ser els motius?

Quan el meu pare es va morir el 1967, jo ja
estava cansada de les històries que es vivien a
l’escola municipal. No era fàcil treballar amb la
situació política que es vivia, però no volia dei-
xar-ho, perquè, com feia el meu pare, hi creia i
estava compromesa amb l’escola municipal.
Vaig pensar que no podia deixar-ho mentre el
meu pare estigués viu. Ja feia temps que el Jordi
Galí, fill de l’Alexandre Galí, volia que anés a tre-
ballar a l’Escola Sant Gregori que ell dirigia.
Quan el meu pare es va morir, vaig pensar que
era el moment. Vaig demanar una excedència i
vaig estar-me a Sant Gregori fins al 1977.

Li va tocar viure tota la dictadura, i ser mestra
en aquella època no devia ser gens fàcil, oi?

A vegades, sento mestres que es queixen de
les dificultats amb què treballen. I pot ser veri-
tat, però en aquella època... [sospira ]. Jo
recordo que a l’Escola del Bosc de Montjuïc
vaig ensenyar a les nenes a tenir dues llibre-
tes: en una hi feien el català i l’altra, per dir-ho
d’alguna manera, era l’oficial. Van aprendre
que, quan venia l’inspector, havien d’amagar
la llibreta del català. Em sembla que això
també era educació. 
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«Et fa molta il·lusió que
encara hi hagi gent que se’n
recordi. L’alumnat sempre
recorda un mestre que els 
ha estimat.»

L’altre dia em va venir a veure un home de
cinquanta anys, que ja és avi, que va ser alum-
ne meu a l’Escola Ignasi Iglésias, cap als anys
cinquanta. Va trobar la meva adreça i em va
venir a veure a casa. Encara guardava la llibre-
ta que havia dedicat a tot l’alumnat quan me’n
vaig acomiadar perquè me n’anava a treballar
a l’Escola del Bosc. Aquest home em va dir:
“Vostè era l’única persona que em parlava en
català”. Et fa molta il·lusió que encara hi hagi
gent que se’n recordi. L’alumnat sempre recor-
da un mestre que els ha estimat. I amb això, no
vull dir que ara no passi. 

Per les seves paraules, el seu pare, l’Artur
Martorell, va ser molt present a la seva vida i a
la seva professió com a mestra.

No voldria que algú pensés que el meu pare
va imposar-me res. Ni a mi, ni als meus ger-
mans. Sens dubte, quan jo era jove, les conver-
ses amb ell sobre l’educació, sobre l’escola,
eren constants. Quan arribava a casa a la
tarda, li explicava com havia anat la classe i
aleshores ell em deia: “Per què no agafes
aquest llibre?”. Però no era cap mena d’adoc-
trinament. Era simplement una conversa. Vam
viure moltes coses junts. Quan ell va morir jo
tenia 44 anys, i, per tant, vam compartir mol-
tes estones. I també vam passar junts una gue-
rra, la seva estada a la presó i tota una dicta-
dura. Només puc tenir paraules d’agraïment
cap al meu pare.

I com li agradaria que se’l recordés, el
seu pare?

Com un mestre, com un educador. Va fer
moltes coses per l’educació municipal. Va ser
una de les ànimes del Patronat Escolar. Va fer
tantes coses..., però, sobretot, era un mestre.
Recordo que quan es va morir entre tots els
germans vam parlar sobre què posaríem a
l’esquela. I vam decidir posar, a part del seu
nom, Artur Martorell Bisbal, “mestre”. Només
mestre. Ell volia ser recordat com un mestre,
amb tot el que implica ser mestre. Ara, sembla
que mestre només vol dir estar davant d’uns
nois i noies donant una lliçó. Mestre vol dir
moltes coses.

I la Maria Martorell, com l’hem de recordar?
Els meus nebots, que em recordin com la

seva tieta, i l’altra gent, com a bona persona, i
ja estaré tranquil·la. No crec que se m’hagi de
recordar per res. Vaig ser mestra perquè hi
creia. Et fa il·lusió que algú et porti una plante-
ta com a record per haver estat la seva mestra,
però jo no espero res. He treballat molt per l’e-
ducació, perquè creia que s’havia de fer.

Maria Martorell i Codina
Vaig néixer el 1923 a Barcelona i sóc filla de

l’Artur Martorell i la Maria Codina. 
Vaig estudiar Magisteri i el 1941 vaig entrar a

treballar com a mestra de l’Ajuntament des-
prés de superar les oposicions, en la primera
de les tres convocatòries que es van fer des-
prés de la Guerra Civil. Vaig treballar en el par-
vulari de les cases barates d’Horta, i després, a
l’Escola Ignasi Iglésias de Sant Andreu i a l’Es-
cola del Bosc a Montjuïc, fins que el 1968 vaig
demanar una excedència per deixar l’Institut
d’Educació i entrar a l’Escola Sant Gregori. Al
cap de deu anys, vaig tornar a l’Ajuntament i
vaig treballar a l’actual Escola Turó Blau.

El 1988 em vaig jubilar i ara segueixo fent
feina per al Secretariat de Corals Infantils de
Catalunya elaborant la revista La Circular del
CIC, dedicada al cant coral infantil. És l’única
revista especialitzada en cant coral infantil
d’Europa. Sempre he estat una lluitadora i
defensora del cant coral a Catalunya, des
que, juntament amb el meu germà, Oriol,
vam fundar la Coral Sant Jordi.

Un desig que no ha complert.
Cuinar bé.
Un que sí.
Trobar sempre el costat positiu de les per-

sones i els esdeveniments.
Què col·lecciona?
Figures i gravats amb ocells.
Una virtut seva.
Intentar conservar les meves amistats.
Una virtut que admira dels altres.
Saber escoltar.
Què li fa por?
El camí que s’insinua políticament a tot el món.
Un consell que li han donat i vol compartir.
No fer les coses precipitadament. 

Per a vostè l’escola...
De quin color és? És neta.

Quin dia de la setmana? El dijous.
Quina estació de l’any? La tardor.

Quin menjar? La fruita 
i la verdura.

Quina flor o planta? El llessamí.

Jordi O
liver
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C asa Àsia és un consorci públic format
per tres institucions (Ministeri d’Afers
Estrangers, Ajuntament de Barcelona i

Generalitat de Catalunya) que vol donar a
conèixer el món asiàtic en el nostre país. La
seva presència a Barcelona fa que les seves
activitats es concentrin a la nostra ciutat i que
Barcelona gaudeixi, per exemple, de l’única
mediateca dedicada a temes asiàtics que hi ha
a l’Estat espanyol. Els eixos de l’actuació de
Casa Àsia són tant l’econòmic com el cultural i
l’educatiu. Dins de l’eix educatiu, Casa Àsia
promou el coneixement d’aquest continent a
escala universitària, però la seva tasca no s’a-
caba en la població adulta, i existeix també un
programa escolar de Casa Àsia anomenat
Escola de Bambú.

Què és l’Escola de Bambú? L’Escola de
Bambú és un projecte d’educació intercultural
que neix amb la voluntat d’apropar el conti-
nent asiàtic i la regió del Pacífic a la població
escolar. Per què, de bambú? Perquè el bambú
és una planta ubiqua a l’Àsia que es caracterit-
za per la seva flexibilitat i duresa, qualitats
que l’han fet extraordinàriament útil per a la
societat humana. Són aquestes dues quali-
tats, flexibilitat i fermesa, les que l’Escola de
Bambú vol transmetre al seu alumnat:
tolerància cultural i informació rigorosa que
contribueixin a la superació dels prejudicis i
els estereotips més comuns. D’altra banda, la
ubiqüitat del bambú representa la universali-
tat dels valors bàsics de totes les cultures:
desig de pau i justícia, hospitalitat, civisme i
solidaritat humana.

Potser caldria preguntar-nos quin interès
podem tenir avui en Àsia. Igual que la vella
Europa, la vella Àsia és un pou de diversitat
cultural, de llengües, de civilitzacions, de for-
mes diverses de conviure en un mateix espai
cultural. Àsia és una zona geogràfica emer-
gent, en plena efervescència, en la qual viu
més de la meitat de la població mundial i que
produeix quasi el 30% del producte interior
brut de tot el planeta. La importància d’Àsia
en el segle XXI és indefugible i els nostres
escolars no poden viure d’esquena a aquesta
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CASA ÀSIA APROPA EL GRAN CONTINENT 

ORIENTAL ALS CENTRES ESCOLARS

L’Escola de Bambú vol ser una

finestra oberta al gran continent

oriental: aprendre del bambú és

aprendre d’Àsia i aprendre d’Àsia 

és preparar-se per a la societat 

de la informació del segle XXI. 

Casa Àsia dóna la benvinguda a 

la població escolar per fer conèixer 

el món asiàtic i li ofereix una llarga

llista de recursos per apropar-se 

a una realitat que, moltes vegades,

queda molt llunyana.

«El bambú és una planta 
amb flexibilitat i duresa, 
per tant molt útil per a la
societat humana.»

L’ESCOLA DE BAMBÚ
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realitat que els ajudarà a comprendre millor
els reptes i les oportunitats d’aquest segle
que comença i en el qual la informació ocuparà
un lloc primordial. L’Escola de Bambú vol con-
tribuir amb el seu gra de sorra a desfer un
desequilibri educatiu: els asiàtics coneixen
millor els occidentals que els occidentals els
asiàtics i això els dóna una visió més àmplia
d’aquest món globalitzat en el qual ens toca
viure. Àsia truca a les nostres portes i caldrà
estar preparat per rebre el visitant en igualtat
de condicions si volem estar a l’alçada d’un
món interconnectat.

TOTS ELS NIVELLS EDUCATIUS
L’Escola de Bambú, que ha obert les seves por-
tes en aquest curs 2003-2004, ofereix un ven-
tall d’activitats entorn de països com el Japó,
la Xina, l’Índia, el Pakistan, les Filipines, l’Iran i
Austràlia. Les activitats van adreçades a tots
els nivells educatius: infantil (P4 i P5), primà-
ria, secundària i batxillerat, i proposen treba-
llar a partir de petits projectes que s’ofereixen
per a cada un dels països esmentats anterior-
ment. Així, per exemple, pel que fa a educació
infantil, trobem el projecte de narrativa Expli-
ca’m un conte, amb activitats narratives
entorn de la Xina, l’Índia, l’Iran, el Japó i les
Filipines. Quant a educació primària en el cicle
inicial, dins del projecte Què hi ha per dinar?,
s’ofereixen activitats com Un dinar de reina i
La Taula del No Ruz, que fan una presentació
dels aliments iranians, especialment els que
trobem presents a la festa del No Ruz, mit-
jançant petits tallers de cuina, narracions inte-
ractives, reconeixement dels aliments i jocs
simbòlics i de llengua. 

Dins del mateix projecte trobem activitats
com Què els agrada menjar a la gent del Japó,
Sabeu què és la soja, Les verdures de la casa
de palla i Fruites de tots colors, sobre Filipi-
nes; El menjar xinès m’encanta i El viatge de
l’arròs, entorn de la Xina, i Fruites de l’Índia i
Nyam, que bo!, sobre el menjar del Pakistan.

Quins són aquests projectes i quines són
aquestes activitats? Hem esmentat ja els pro-
jectes d’educació infantil i del cicle inicial de

primària. El projecte del cicle mitjà d’educació
primària s’anomena Dracs, animals mitològics i
altres bèsties i ofereix activitats com La vaca
sagrada de l’Índia, El ball dels elefants a l’Índia,
El panda i els 12 animals del calendari xinès,
Fem un conte de dracs, Quins animals viuen al
Japó, La grua, l’ocell de la sort i d’altres. 

Aquestes activitats no són simplement de
narrativa, sinó que inclouen altres metodolo-
gies. Així, en el cas de La grua, l’ocell de la
sort es fa una presentació de les aus japone-
ses mitjançant cançons, poemes, pintures i
papiroflèxia. Es pinten també les màscares de
diferents personatges, es prepara un guió i es
fa la representació d’un conte. En El ball dels
elefants a l’Índia es treballa amb fotografies la
presència d’aquest animal a la vida quotidiana
i també s’explica el mite de Ganesha, el déu
amb cap d’elefant, i es fa una representació
interactiva del mite amb moviments i gestuali-
tat extrets de la dansa índia.

El projecte del cicle superior de primària s’a-
nomena Vida quotidiana: escola, treball i lleure
i inclou activitats com tallers d’escriptura,
música, dansa, llengua, coneixement del medi i
expressió visual i plàstica. En el primer cicle
d’educació secundària es proposa treballar
entorn de La vida als pobles i a les ciutats d’À-
sia i en el segon cicle es proposa un treball de
crèdits de síntesi amb l’ajuda de la col·lecció
“L’Àsia, un continent divers”, preparada per
Imma Llort, coordinadora de l’Escola de Bambú.

La majoria de l’equip docent són persones
d’origen asiàtic, encara que també hi ha
alguns occidentals que coneixen de primera
mà aquestes cultures. En aquest moment hi ha
més de 300 activitats reservades per a escoles
de Barcelona i dels voltants de Barcelona.
Totes les activitats estan subvencionades i
tenen un preu molt reduït. 

Òscar Pujol
Director de Programes Educatius de Casa Àsia
www.casaasia.es

Per a més informació:
ngolferichs@casaasia.es
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«La importància d’Àsia 
és indefugible i l’alumnat 
de les escoles no pot viure
d’esquena a aquesta realitat.»
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“L’òpera, una emoció” era el títol de la sego-
na sessió. Es tractava d’una visita al Teatre del
Liceu, la projecció de l’audiovisual L’òpera,
una emoció, l’assistència a un assaig de l’obra
i un diàleg amb protagonistes, concretament
amb José Antonio Gutiérrez i Elisa Crehuet, els
responsables de la direcció d’escena.

La tercera sessió “Aïda, quin drama!” es va
fer al Museu Marítim de Barcelona. Es tractava
d’una sessió preparatòria abans de l’assistència
a la representació de l’obra en la qual es va par-
lar sobre l’argument, la música i les característi-
ques específiques de la producció del Liceu. En
finalitzar, es facilità als nois i noies un enregis-
trament i el llibret de l’obra.

Finalment, el 21 de juliol, van assistir a la
representació de la temporada del Liceu, Aïda,
de Giuseppe Verdi, amb un repartiment de pri-
mera línia encapçalat per Daniela Dessy en el
paper d’Aïda. 

TRANSMETRE LA PASSIÓ
Taller és una bona definició per a la iniciativa,
ja que el que intenta és desmuntar la idea que
els nois i noies tenen inicialment de l’òpera
per tal que la reconstrueixin des d’una pers-
pectiva més àmplia.

Durant el taller sorgeixen, inevitablement,
multitud de conceptes entorn del gènere ope-
rístic. Res més lluny dels objectius del taller
que els participants els retinguin tots, més enllà
d’aquells que els hagin cridat particularment l’a-
tenció. En cap moment es va tocar un paper o un
bolígraf i vam vetar qualsevol treball “de clas-
se” paral·lel a les sessions.

El Taller persegueix, simplement, que partici-
pants i organitzadors ho passin bé; transmetre
la nostra passió per l’òpera, i, com dèiem,
ampliar la perspectiva des de la qual els nois i
noies s’aproximen a aquesta emoció que és l’ò-
pera. Així doncs, diversió, passió i emoció són
els únics conceptes que esperem haver comu-
nicat i continuar comunicant eficaçment.

Grup Jove d’Amics del Liceu
www.amicsliceu.com
joves@amicsliceu.com

Durant els mesos de juny i juliol de 2003
va tenir lloc la primera edició del Taller
d’Òpera per a Joves, una iniciativa del

Grup Jove d’Amics del Liceu, patrocinada per
Mitsubishi Electric Europe BV i Amics del Liceu,
amb el suport del Servei Educatiu del Gran Teatre
del Liceu i la col·laboració del Casal dels Infants
del Raval, l’IES Milà i Fontanals, el projecte L’Arc
Música, l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona, el Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona i el Museu Marítim de Barcelona. 

Pel Grup Jove d’Amics del Liceu, l’objectiu
fonamental de la iniciativa és compartir amb
altres joves la passió per l’òpera des d’una pers-
pectiva lúdica. En aquesta primera edició hi van
participar 35 joves, d’edats entorn dels disset
anys, vinculats al Casal dels Infants del Raval i a
l’IES Milà i Fontanals. El taller es va estructurar
en quatre sessions, en les quals es van introduir
els coneixements bàsics sobre el gènere, neces-
saris per gaudir plenament de l’assistència a
una funció. L’assistència a una representació
d’Aïda va suposar la fi de festa del taller. Durant
les sessions, a més, vam poder visitar el Gran
Teatre del Liceu, veure l’audiovisual L’òpera,
una emoció, projectat a tres pantalles gegants
al Foyer del Teatre, i descobrir els nous espais
en els quals es van desenvolupar les sessions
del taller: el Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB) i el Museu Marítim.

LES QUATRE SESSIONS
La primera sessió, anomenada “Òpera, això
què és?”, que es va fer al CCCB, era una pre-
sentació del taller i una benvinguda als partici-
pants. Es va intentar realitzar un aflorament i
desemmascarament dels tòpics més recurrents
entorn del món de l’òpera a partir del diàleg
amb el conductor de la sessió i de diversos
recursos audiovisuals.
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ELS AMICS DEL LICEU APROPEN

L’EMOCIÓ ALS JOVES DEL RAVAL

UN TALLER D’ÒPERA

L’òpera és passió, emoció i diversió.

Així ho creu el Grup Jove dels Amics

del Liceu, que l’estiu passat van

organitzar el primer Taller d’Òpera.

Una iniciativa dirigida als joves 

de la ciutat i que vol transmetre

amb una perspectiva lúdica els

coneixements bàsics sobre el

gènere musical. La primera edició

del taller, que recull aquest article,

va rebre la participació de joves 

del Raval, el barri on es troba situat

el Gran Teatre del Liceu. 

«Diversió, passió i emoció
són els únics conceptes que
esperem haver comunicat
amb el taller.»
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ARREGLAR MOTOS AL RITME DE VERDI

El Taller d’Òpera estava organitzat pels amics
del Liceu en col·laboració amb diferents enti-
tats i instituts del barri, entre ells el Casal dels
Infants del Raval. A causa de les dates del curs
en què es va concretar el taller, els grups d’e-
dat del Projecte de Temps de Lleure del Casal
que hi podrien haver assistit no ho van poder
fer perquè les seves programacions de curs ja
estaven molt avançades. És per aquest motiu
que va arribar a les mans del Taller de Motos
del Casal un projecte preocupacional de moti-
vació, en el qual joves de setze a vint anys es
preparen per iniciar-se en el món laboral. Dins
d’aquest projecte es consideren bàsiques les
activitats socioculturals com a via de socialit-
zació, d’enculturació (especialment per a joves
immigrats nouvinguts); però, per damunt de
tot, aquelles activitats educatives que treba-
llin amb els joves de manera integral.

Es presentava així una oportunitat única per
apropar a aquest tipus de joves, bastant opo-
sat a quelcom que faci referència a aspectes
molt “acadèmics”, una experiència cultural
que normalment no troben al seu abast. Ens
podia ser útil per trencar tòpics, per saltar
barreres i oposicions; però per damunt de tot
perquè s’adonessin de la multitud de capaci-
tats que no han acabat de desenvolupar: l’oï-
da, l’emoció o la comprensió d’una fantàstica
obra operística que no havien vist mai. 
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«En la primera edició hi van
participar 35 joves, vinculats
al Casal dels Infants del Raval
i a l’IES Milà i Fontanals.»

Així se’ls presentà el taller: com una oportuni-
tat. Com que constava de quatre sessions, se’ls
proposà la primera d’elles com a obligatòria, ja
que l’horari coincidia amb el de l’activitat; des-
prés, podien triar de continuar o no. D’aquesta
manera, a la primera sessió van anar-hi tots; a la
segona no vam poder assistir per qüestions horà-
ries, i a la tercera van assistir tots els que s’ha-
vien compromès des del començament (vuit dels
deu joves del taller), tot i fer-se en horari mati-
nal i no estar dins de la franja horària del taller. 

Des del primer moment es van mostrar moti-
vats per assistir a la representació de l’òpera,
però més cansats en les sessions prèvies. Mal-
grat això, cal destacar el seu comportament en
ambients com el CCCB i el Gran Teatre del
Liceu, que els podrien resultar poc familiars.
Van poder compartir activitats amb joves estu-
diants de batxillerat i ESO amb els quals normal-
ment no tenen gaire relació. Van demostrar capa-
citat per seguir les explicacions, sovint en català,
llengua pràcticament desconeguda per algun
d’ells; per assimilar els continguts; per parlar en
comú d’una temàtica aliena al taller de motos,
i per emocionar-se amb la visió d’un especta-
cle tan majestuós, i alguns també van demos-
trar capacitat per seduir d’altres participants.

Del Grup Jove d’Amics del Liceu vam obtenir
moltes facilitats: com que ens vam saltar ses-
sions, per no perdre la coherència, per exemple,
vam poder fer audicions d’Aïda diverses tardes
de taller, i va ser molt interessant arreglar

motos a ritme de Giusseppe Verdi. Vam poder
adaptar l’argument a realitats que ells conei-
xen millor que ningú: una jove immigrada en
un país estranger ha de treballar pels seus
nous compatriotes, i amb això, enfrontar-se
al seu propi poble, al seu propi pare; entre-
tant, l’amor que sent per un autòcton els
aïllarà a tots dos de les seves famílies i de la
seva gent per l’oposició que hi trobaran.

Amb aquestes idees es van situar davant
de l’obra la nit del dilluns 21 de juliol, l’escol-
taren, la reconegueren, la van poder llegir tra-
duïda, la sentiren i la visqueren. Van estar
gairebé cinc hores pendents d’un esdeveni-
ment que quatre setmanes abans havien qua-
lificat de: “rollo”, “pesadez”, “eso no lo
entiendo” i “para qué me va a servir”...

Van estar a l’alçada del taller d’òpera, a la
del públic que creien “exclusiu i sibarita” i a
la del Gran Teatre del Liceu. Només ens resta
donar les gràcies als organitzadors d’aques-
ta experiència en nom de tots els que la vam
poder gaudir, especialment en nom d’aquells
que podran dir “Jo he anat a l’òpera”, tot i
que hi pot haver qui no se’ls cregui, igual que
ells mateixos no ho haguessin dit mai uns
mesos enrere. 

Alicia González
Educadora del Casal dels Infants del Raval
Per a més informació:
casinrav@pangea.org
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L
a història del nostre projecte és llarga. Tot va començar quan vam
conèixer l’experiència del Camí Escolar que es va dur a terme a l’Es-
cola Tàbor des del curs 98-99 i el CEIP Joan Miró va començar a plan-

tejar-se engegar un projecte de les mateixes característiques. L’objectiu
era afavorir un accés segur i agradable d’anada i tornada a l’escola i fer
del carrer un entorn acollidor i educatiu per als nens i nenes i per exten-
sió per a totes les persones que s’hi desplacen.

Aquest interès es va fer extensiu a cinc escoles (CEIP Joan Miró, CEIP
Auró, CEIP Llorers, CEIP Diputació i CEIP Ferran Sunyer) i les seves asso-
ciacions de pares i mares (AMPA), dos instituts de secundària (IES Ernest
Lluch i IES Maragall) i les seves AMPA, diverses entitats del barri (asso-
ciacions de veïns de l’Esquerra de l’Eixample, de Sant Antoni i del Parc de
l’Escorxador; Veïns i Comerciants del Cercle d’Or; SACC —Comerciants de
Sant Antoni—, i diferents grups de joves del barri), i equipaments de barri
(Biblioteca Joan Miró, Equipament Esportiu l’Eixample, Poliesportiu Joan
Miró, Poliesportiu Aiguajoc, Centre Cívic Cotxeres Borrell i Centre Cívic Gol-
ferichs), amb el suport del districte de l’Eixample. En aquest moment inte-
gren el projecte més de vint entitats i equipaments.

Les entitats i institucions que participen en aquest projecte van fer una
tasca de reflexió i recerca per preparar una següent convocatòria i
començar a treballar temes més concrets. Des de febrer de 2001 es van
realitzar diverses reunions de reflexió i treball en les quals es van concre-
tar diferents aspectes. D’una banda, l’objectiu d’aquest projecte no era
només centrar-nos en el disseny d’un possible recorregut per anar a l’es-
cola, sinó que el que es desitjava era fomentar un ús del carrer just i res-
pectuós amb totes les persones. D’altra banda, també es pretenia que
el carrer, el barri, la ciutat esdevinguessin un espai de relació, de
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EL CAMÍ AMIC
L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE 

I SANT ANTONI FOMENTEN ELS ITINERARIS

AGRADABLES A LES ESCOLES

Els barris de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni

treballen des de fa uns anys en el projecte del Camí

Amic. Una proposta que vol aconseguir uns

desplaçaments més segurs, autònoms i agradables a les

escoles. El Camí Amic és un treball comú dels centres

escolars, comerços, entitats i associacions dels barris, 

i forma part de les iniciatives que han nascut sota el

projecte del Camí Escolar, impulsat pel Projecte

Educatiu de Ciutat i el Pacte per la Mobilitat.

col·laboració i d’intercanvi d’idees, un espai educatiu i d’enriquiment
personal per a tothom, un espai agradable, segur…

Aleshores ens vam replantejar un seguit de qüestions:
· Nom del projecte: Calia donar un nom al projecte que identifiqués la

nostra finalitat i que tingués a veure amb conceptes com: carrer, agrada-
ble, de tothom, compartir, infants, etc. Per això vam decidir dir-li Camí
Amic. També vam buscar una imatge que ajudés a definir aquest nom, i la
proposta d’utilitzar un joc tradicional, que es jugava al carrer, ens va
agradar: la xarranca.

· Dimensió comunitària del projecte: Calia treballar perquè la ciutat
mateixa, a partir de la implicació activa de tots els sectors socials, pro-
mogués, desenvolupés i incorporés valors que facilitessin la convivència i
el civisme.

REMODELACIÓ DE CARRERS
Donat que un dels objectius era una remodelació dels carrers, vam creure
necessari tenir un coneixement ampli del territori a diferents nivells i es
van engegar diferents línies d’estudi, amb la realització d’enquestes i
estudis tècnics. Arran d’aquests estudis es van començar a engegar dife-
rents línies de treball. Es va decidir que calia delimitar i prioritzar una
zona on fer les actuacions: la idea era delimitar la zona compresa entre el
carrer Borrell (des de Rosselló fins a Paral·lel) i el carrer Consell de Cent
(entre Vilamarí i Borrell). 

Davant la precarietat d’alguns carrers o d’algunes infraestructures,
vam creure que calia elaborar una llista amb les actuacions més priorità-
ries. Així doncs, cada centre va elaborar un recull de les actuacions en les
proximitats del seu centre, es va realitzar una posada en comú i es va
decidir prioritzar els aspectes següents:

· Seguretat: Senyalització adequada, semàfors (instal·lació de nous
semàfors, canvi de semàfors de tipus intermitent a tipus fix i regulació
d’alguns semàfors per garantir més seguretat), millora dels guals
(miralls, més visibilitat), voreres (ampliació de l’espai d’ús per als via-
nants i condicionament de les voreres) i presència de la Guàrdia Urbana a
les proximitats dels centres escolars durant l’entrada i sortida.

· Infraestructures: Incorporació de tanques protectores, millora del
Parc de Joan Miró (antic Parc de l’Escorxador), millora de l’interior de

«L’objectiu és afavorir un accés segur 
i agradable d’anada i tornada a l’escola i fer del
carrer un entorn acollidor i educatiu.»
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ELS CAMINS ESCOLARS
El Camí escolar és un projecte que intenta fer més segurs, autònoms i
agradables els desplaçaments dels nois i noies, i de tots els habitants
de la ciutat, de casa a l’escola i de l’escola a casa. Es tracta d’un itine-
rari definit, invariable i de traçat senzill que s’escull entre els recorre-
guts més utilitzats per la majoria de l’alumnat. El Camí escolar és una
iniciativa més destinada a impulsar la recuperació de l’espai públic
com a espai de relació i convivència, i com una manera innovadora i
participativa d’abordar l’educació per la mobilitat. Des del seu inici
aquests han estat els resultats:

Camins escolars en funcionament
· CEIP Tàbor (Eixample)
· CEIP Barcelona (Les Corts)
· CEIP Ferran i Clua (Sant Andreu)
· Barri de la Bordeta (Sants-Montjuïc)
· Camí Amic dels barris de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni

S’hi han dut a terme activitats relacionades
· CEIPM i IESM Bosc de Montjuïc (Sants-Montjuïc)
· CEIP La Farigola del Clot (Sant Martí)
· CEIP La Mar Bella (Sant Martí)

Camins escolars en projecte
· Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Projectes per iniciar al curs 2003-04
· EB Bellmunt (Ciutat Vella) «Camí al pati»
· CEIP N-I de Pràctiques (Sants-Montjuïc)
· CEIP N-II de Pràctiques (Sants-Montjuïc)
· CEIPM Pau Vila i EBM Bellmunt (Sants-Montjuïc)
· CEIP Lavínia (Les Corts)
· Zona Peu del Funicular (Sarrià-Sant Gervasi)
· CEIP Nabí (Sarrià-Sant Gervasi)
· Zona Bonanova Nord-Nabí (Sarrià-Sant Gervasi)
· CEIPM Patronat Domènech (Gràcia)
· CEIP Josep M Jujol (Gràcia)
· CEIP Pau Casals (Gràcia)
· CEIPM Parc del Guinardó (Horta-Guinardó)
· CEIP Pit Roig (Horta-Guinardó)
· CEIP Sant Joan de Ribera (Sant Martí)
· CEIP Joan Antoni Parera (Sant Martí)
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l’illa Pere Calders (espai per on s’accedeix a l’escola CEIP Ferran Sunyer),
o l’arranjament del carril bici del carrer Diputació, entre d’altres.

Una altra de les línies engegades va ser la participació del Camí Amic en
el Dia sense Cotxes, donat que creiem que és una festa que està molt
lligada al projecte. L’objectiu és sortir al carrer i fer-lo nostre. Des del
curs 1999-2000 el Camí Amic surt al carrer per celebrar el Dia sense Cotxes.
Així mateix, per donar a conèixer el projecte a tots els agents socioeducatius
implicats, hem participat en diferents activitats programades al barri.

El diumenge 28 d’abril de 2002, coincidint amb la inauguració de
l’obertura del carrer Borrell a la zona de l’Escola Industrial (una pro-
longació del tram central del Camí Amic), vam realitzar la presentació
oficial del Camí Amic.

El desembre de 2002 ens vam trobar amb la necessitat d’informar en
quin punt es trobava el projecte, i amb un doble objectiu —demanar una
sèrie de millores necessàries en la via pública i buscar una major implica-
ció i complicitat de tots els agents implicats— vam publicar un full infor-
matiu amb els èxits del Camí Amic: instal·lació dels semàfors per accedir
al Parc de Joan Miró i a la Biblioteca Joan Miró; instal·lació de semàfors
en altres trams, com davant de l’Escola Ferran Sunyer; instal·lació de tan-
ques protectores davant l’Escola Els Llorers; i remodelació i ampliació de
la vorera de la cantonada de l’Escola Joan Miró.

Som conscients que el projecte del Camí Amic és un projecte a llarg ter-
mini, els resultats del qual són difícils de valorar. L’objectiu més compli-
cat de valorar és el de difondre la responsabilitat de tots els agents
socioeducatius implicats en el projecte, mitjançant la conscienciació de
l’objectiu comunitari d’educació en valors i la sensibilització respecte
que el carrer és una aula cívica on es poden potenciar determinats
models de conducta; de mica en mica i en cada actuació que anem enge-
gant al carrer, anem assolint aquest objectiu.

Però cal dir que, potser, un dels objectius no marcats però amb un gran
valor pedagògic, i més en una gran ciutat com Barcelona, és el fet de
crear una xarxa amb els diferents agents, cadascú amb les seves particu-
laritats, per tal d’aconseguir un objectiu comú. 

Ruth Cànovas
Centre Cívic Golferichs i membre del Camí Amic
Per a més informació:
www.bcn.es/educacio

«La sensibilització respecte que el carrer és una
aula cívica on es poden potenciar determinats
models de conducta.»
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de l’escola, els valors que es prioritzen en la
formació de la ciutadania i el procés de control
i socialització de l’alumnat. Així mateix, expo-
sa les formes de l’arquitectura escolar, de l’or-
ganització de l’aula i de com pensar altres
espais, o les maneres de regular la jornada
escolar, amb la seqüència quotidiana de
rituals, classes i activitats de tota mena. Final-
ment, els textos escolars, les realitzacions
infantils, les imatges, els objectes, les esceno-
grafies i altres recursos museogràfics, ens
mostren les distintes maneres d’ensenyar i
d’aprendre, amb metodologies de caire més
tradicional o més innovador. 

Es pot veure, també, fins a quin punt l’escola
visita l’entorn i n’aprèn, i com la ciutat pot con-
vertir-se en una eina molt poderosa per a l’ad-
quisició del coneixement, la formació cívica i la
participació democràtica. I, naturalment, no hi
podien faltar el rol i l’aportació del professorat
en els diversos períodes històrics.

AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ
L’exposició anirà acompanyada d’un catàleg,
que esdevé llibre de consulta obligada tant pel
contingut dels articles com pel nivell de la infor-
mació de dades i gràfica que aporta. 

L’
estat de l’escola a la Barcelona del
1900 era desolador. No hi havia prou
places escolars i les que hi havia esta-

ven en unes condicions físiques i pedagògi-
ques que no arribaven als mínims de qualitat.
Va ser a partir d’aquell moment que des de l’A-
juntament —que acabava de perdre les seves
competències arran del Decret Romanones—
es van iniciar els primers intents per resoldre
aquesta situació.

L’acció de l’Ajuntament s’ha anat repetint
durant el segle en diversos moments i, evi-
dentment, en situacions polítiques molt dife-
rents. Ha fet una tasca de substitució de
l’Administració de l’Estat creant escoles i
serveis educatius per a tota la població
infantil. Tasca que, d’acord amb les com-
petències, no li pertocava. En un altre sentit,
l’Ajuntament també ha sabut acollir —bé que
en uns moments més que en d’altres— les ini-
ciatives ciutadanes i de grups de mestres per
a la millora de l’ensenyament.

D’això és del que parla l’exposició que ha
organitzat l’Institut d’Educació, el títol de la
qual és “Un segle d’escola a Barcelona. Acció
municipal i popular. 1900-2003”, i que vol fer
un recorregut històric per l’escola dels barce-
lonins i les barcelonines. S’ha fet amb la
influència del pensament pedagògic d’arreu
del món, amb el bon fer de professionals for-
mats en les nostres escoles i, sobretot des
dels anys cinquanta, amb l’aportació de les
persones que han vingut a viure a Barcelona
procedents d’altres cultures i amb maneres
d’entendre l’escola diferents de la nostra.

L’exposició, encara que pensada des d’una
mirada cronològica, mostra les diverses funcions
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L’ACCIÓ MUNICIPAL I POPULAR DELS ÚLTIMS CENT ANYS 

UN SEGLE D’ESCOLA

El 17 de desembre s’inaugura 

a la Casa Padellàs, que forma 

part del conjunt monumental 

del Museu d’Història de la Ciutat,

l’exposició “Un segle d’escola 

a Barcelona. Acció municipal i

popular. 1900 - 2003”, que es podrà

veure fins al 22 de febrer 

de 2004. L’exposició, organitzada

per l’Institut d’Educació, anirà

acompanyada de l’edició d’un

catàleg i comptarà amb una

proposta pedagògica dirigida 

a les escoles del present.

«El viatge que farem quan
visitem l’exposició ens 
ha de permetre conèixer 
la història, una història feta
per moltes persones.»

Institut Amatller d’Art Hispànic – Arxiu Mas Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Associació de Mestres Rosa Sensat. Arxiu Rosa Sensat

BE36 ok.1  4/12/03  10:59  Página 24



Els articles parlen dels temes que sempre
han afectat i afecten, encara ara, l’escola, però
des d’una mirada actual. Quines escolaritats
diferents hi ha hagut, com eren i són els temps
i els espais a l’escola, quins materials s’han
emprat i quina imatge social ha tingut el pro-
fessorat. També podrem saber quines diferèn-
cies hi ha hagut entre com s’ha ensenyat als
nens i a les nenes, quina ha estat la relació
entre la ciutat i l’Ajuntament en matèria edu-
cativa, així com les peripècies de l’ensenya-
ment del català i en català. Per acabar, igual
que a l’exposició, ens plantegem quina serà
l’escola del futur.

Una cronologia comparada dels esdeveni-
ments educatius a Barcelona, a Espanya i al
món i un extens pròleg en el qual es fa un
repàs històric i polític de la nostra educació,
acaben de complementar el llibre.

Repensar la nostra escola, fer un balanç del
segle és interessant en si mateix, però, a la
vegada, dóna moltes possibilitats a l’alumnat
per veure quines eren les pràctiques pedagògi-
ques de pares i mares, dels avis i de les àvies;
en definitiva, de com és ara l’escola de diferent.

Aquest és l’objectiu de la proposta didàctica
que acompanya l’exposició. Se centra en l’en-
trevista com a eina per poder conèixer el pas-
sat amb una metodologia que no es queda en
la consulta d’un diari o d’un document. L’esta-
bliment en un espai concret, en un temps
determinat d’una relació i comunicació entre
dues persones —la que fa l’entrevista i la que
és entrevistada—, crea uns moments d’intimi-
tat que permeten donar la importància que ha
de tenir l’explicació d’una simple vivència o
record escolar.

UN PASSEIG HISTÒRIC
L’exposició se centra en l’escola primària o de
primer ensenyament —que en la majoria dels
casos inclou també el parvulari— a la ciutat de
Barcelona. S’inicia l’any 1900 coincidint amb la
creació del Ministerio de Instrucción Pública i
amb el naixement de les primeres escoles
renovadores; i acaba el 2003, amb l’aprovació
de la LOCE, coneguda com la “Ley de Calidad”,
i la constitució, el febrer del 2002, del Consorci
entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generali-
tat de Catalunya per a la gestió de les escoles
de la ciutat. L’exposició, convertida en un pas-
seig per un segle d’història, té vuit àmbits:

· L’herència del segle XIX, on es posa en
relleu l’estat deficitari i d’abandó de l’escola.

· Les noves idees a l’inici del segle XX, on
destaquen els grans corrents pedagògics
que van inspirar les escoles actives catala-
nes, els centres racionalistes i les escoles
municipals a l’aire lliure, com la del Mar, la
del Bosc i la del Parc del Guinardó.

· Els anys de la II República, quan la cultura
i l’educació prenen una gran rellevància social
i s’aposta per una escola pública de qualitat,
simbolitzada pels Grups Escolars del Patronat.

· L’escola sota el franquisme, un període de
destrucció i repressió de les idees, les institu-
cions i el magisteri, i de control ideològic sever.

· Les diferents accions de resistència a la
situació escolar imposada pel franquisme,
des de les que emprèn l’Ajuntament de Bar-
celona, amb la defensa de les escoles muni-
cipals i la creació de l’Institut Municipal d’E-
ducació, fins a les iniciatives de grups de
mares i pares i de mestres amb la fundació
de moltes escoles privades i de la institució
de Rosa Sensat.

· Les accions durant la transició, que van
provocar l’aparició de diverses iniciatives esco-
lars i pedagògiques singulars, promogudes
per diversos col·lectius educatius i socials.

· La recuperació democràtica, que es com-
pleta amb el traspàs de competències d’en-
senyament a la Generalitat de Catalunya.
Són dues dècades de política educativa i de
producció pedagògica molt intenses.

· El futur de l’escola, representat amb un
gran interrogant, on el públic visitant trobarà
algunes respostes i on també podrà afegir
les seves.
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EN UNA EXPOSICIÓ

A BARCELONA

«L’Ajuntament també ha
sabut acollir les iniciatives
ciutadanes i de grups 
de mestres per a la millora
de l’ensenyament.»

La recerca audiovisual que s’ha fet en diver-
sos fons de la ciutat ens permetrà visionar un
seguit de films, documentals i reportatges d’è-
poca que ens han d’ajudar a imaginar quina
era l’escola dels nostres avis, àvies, pares i
mares, en una sala especialment habilitada
per a la mostra.

El viatge que farem quan visitem l’exposició
ens ha de permetre conèixer la història, una
història feta per moltes persones —per tots els
nens i nenes que hem anat a l’escola a Barcelo-
na, per mestres que han treballat cada dia per
ensenyar al seu alumnat, pels moviments
socials i veïnals que han reivindicat escoles i
serveis educatius, per responsables polítics
que han tingut o no sensibilitat per aquest
tema—, que ens han ensenyat a fer una escola
per al futur molt millor. En això es demana al
públic visitant la seva participació: Com creus
que ha de ser l’escola del futur? Hi podeu anar
pensant; aviat ho podreu escriure. 

Jaume Carbonell   
Mariona Ribalta
Comissariat de l’exposició

www.bcn.es/educacio
www.museuhistoria.bcn.es

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Associació de Mestres Rosa Sensat. Arxiu Artur Martorell Centre de Documentació Artur Martorell
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els tutors que havien tractat el tema en les seves tutories:
“Què és el que compensa el risc a què t’exposes?”

“Ahí te veo elegante con las banderas, estás estupendo… Me
gusta mucho, me gusta mucho. Oyeeee, que ayer te escuché
decir que te costaba encontrar las cosas, ¿las has encontrado ya
o todavía no? [je, je, je]”, pregunta el president, envoltat d’un cor
mut d’estudiants d’enginyeria aeronàutica, a l’astronauta espan-
yol, a qui, cortès, afegeix: (...) “Cuando bajes les invitamos a
comer con nosotros”. De segon demano llom amb patates.

I penso que el dilluns 20 d’octubre ens van avisar de l’Insti-
tut d’Educació que la radioconnexió amb els estudiants de
secundària de Barcelona havia estat anul·lada “perquè hi havia
altres prioritats” establertes per l’ESA. I penso en un article de
premsa on el director general, Jean-Jacques Dordain, explica
que el més important és la comunicació amb els escolars…

No prenc postres, només un te. Pago els 7,50 euros del
menú. Els alumnes ja esperen a l’entrada del centre. Cinc
minuts i sonarà el timbre d’entrada, a les tres. Una alumna de
primer d’ESO s’apropa a mi: “Profe, profe! Ha sortit Pedro
Duque a la tele parlant amb Aznar. I demà, les nostres compan-
yes, a quina hora? També sortiran per la tele?”

“Saps què és una prioritat?”, li començo a explicar…

Xavier Murillo Hernández, 
Consell Escolar de l’IES Sant Andreu de Barcelona
Carta publicada a El País, 26 d’octubre del 2003

HEM LLEGIT

Prioritats

Dimarts 21 d’octubre. Com gairebé cada dia, dino al bar del
davant de l’IES Sant Andreu, a Nou Barris, on dono classes.
Aixeco la vista del meu plat de pèsols amb pernil i veig a la
petita pantalla del televisor, davant meu, el president Aznar. És
l’hora dels informatius. I davant del president, també hi ha una
pantalla, però aquesta enorme, on es veu Pedro Duque:
“Vaja!”, penso en veu alta. I també penso, però ara en veu
baixa, en el grup de sis nenes del Sant Andreu que havien estat
convidades per l’ESA (Agència Espacial Europea) a través de
l’Institut d’Educació de Barcelona per participar en una radio-
conferència —sense pantalla, sigui dit de passada, ni gran ni
petita—, el dimecres 22 d’octubre amb l’astronauta espanyol
(Barcelona-Estació Espacial Internacional) juntament amb
altres alumnes de secundària de la ciutat.

I penso en totes i en tots els alumnes del meu centre que
havien preparat preguntes per a Pedro Duque: “Es podria crear
un ecosistema terrestre a la ISS?” I penso en la bústia
instal·lada a la consergeria on es deixaven les qüestions per fer
després una recopilació de les més interessants: “Quin suport
emocional reben els astronautes, a part de la preparació físi-
ca?” O a la web de l’escola, a través de la qual, mitjançant el
correu electrònic intern, també es podien proposar preguntes:
“Quina és la sensació íntima que produeix veure la terra des
d’un altre punt de l’univers?”

I també penso en els plafons informatius on enganxàvem, a
l’escola, retalls de premsa per fer un seguiment de la missió
espacial: “Com s’hi dorm?”, “Com s’hi descansa?” I també en

VA DE WEB

L’Enciclopèdia Britànica a www.edu365.com

El Departament d’Ensenyament ha incorporat l’accés a l’edi-
ció escolar de l’Enciclopèdia Britànica al portal educatiu
www.edu365.com, perquè pugui ser consultada. En aquesta
edició escolar de la prestigiosa enciclopèdia hi trobareu imat-
ges, animacions, vídeos, un atles mundial i un diccionari
anglès, entre moltes altres coses. També compta amb directo-
ris i activitats d’aprenentatge per al professorat especialitzat.

Al portal educatiu del Departament d’Ensenyament trobareu
les orientacions per fer un ús correcte de l’Enciclopèdia Britàni-
ca així com totes les explicacions sobre els seus continguts.
Una bona manera d’aprendre i practicar l’anglès.
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LECTURA

Terezinha Azerêdo Rios
Comprender y enseñar. 
Por una docencia de la mejor calidad
Editorial Graó, Barcelona, 2003

El fil conductor d’aquest llibre és l’èti-
ca com a dimensió fonamental d’una
pràctica docent dirigida a la formació
de la ciutadania democràtica, de cara
a la construcció del bé comú, o del
que l’autora anomena la feliciutada-

nia. Replanteja la qüestió de la qualitat com a horitzó, com un
ideal, com una utopia que impulsa la construcció d’una pràcti-
ca docent individual i col·lectiva compromesa amb la democra-
tització de l’ensenyament. Aquest llibre va adreçat a totes les
persones que els interessa la tasca desafiant de ser professor
o professora en el món actual. 

Terezinha Azerêdo Rios va néixer al Brasil i va estudiar la
carrera de filosofia a la Universitat Federal de Minas Gerais. Va
fer la seva tesi de màster en filosofia de l’educació i va fer el
doctorat en educació a la Universitat de Sao Paulo. És membre
del grup que va redactar la proposta d’ètica per incloure en
l’ensenyament al Brasil i el seu llibre Ética y competência ha
arribat, al seu país, a la novena edició.

˜
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Nom i cognoms:

Adreça particular:     CP:   

Localitat: Província:  Telèfon:

Correu electrònic: Professió:

Lloc de treball (optatiu):

Remeteu-la a: Revista Barcelona Educació: Pça. Espanya, 5 08014 Barcelona  
Fax: 93 402 36 01  e-mail: imebatencio@mail.bcn.es
La base de dades del Mailing d’educació s’inscriu en l’Agència de Protecció de Dades (APD). Les dades que ens faciliti es poden utilitzar per a les trameses 

de l’Institut d’Educació, i estan a la seva disposició per a consulta, modificació o cancel·lació (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades 

de Caràcter Personal). Autoritza també la cessió o comunicació d’aquestes dades, per efectuar trameses i comunicacions per part d’altres institucions educatives
públiques i privades que les sol·licitin  sí                 no 

Data i signatura:
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LES I ELS QUE HEM ESCRIT EN AQUEST NÚMERO

Alicia González, educadora del Casal dels Infants del Raval
Àngela i Mario, alumnes de 6è del CEIP Ausiàs March
Escola de Mitjans Audiovisuals 
Esperanza, de l’AMPA del CEIP Ausiàs March
Esther Nolla, presidenta de l’AMPGIL
Grup Jove d’Amics del Liceu
Jaume Carbonell i Mariona Ribalta, comissaris de l’exposició
“Un segle d’escola a Barcelona. Acció municipal i popular”
Julen i Meritxell, alumnes de 5è del CEIP Ausiàs March
Mario, Sandra, Martí i Bea, alumnes de 3r d’ESO de l’IES
Joan d’Àustria
Òscar Pujol, director de Programes Educatius de Casa Àsia
Pilar, tutora de 6è del CEIP Ausiàs March
Rosario, professora de 3r d’ESO de l’IES Joan d’Àustria
Ruth Cànovas, Centre cívic Golferichs
Teresa Suñé, mestra del CEIP Sant Josep de Calassanç
Victòria Camps, catedràtica de Filosofia Moral i Política a la
Universitat Autònoma de Barcelona
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XX Cursos d’Hivern de l’Escola d’Expressió 
i Psicomotricitat Carme Aymerich

Del mes de gener al mes d’abril del 2004 se cele-
bren els XX Cursos d’Hivern d’Expressió, Comu-
nicació i Psicomotricitat que organitza l’Escola
d’Expressió i Psicomotricitat Carme Aymerich.
Els cursos han estat reconeguts, a efectes admi-
nistratius, pel Departament d’Ensenyament de la

Generalitat de Catalunya. Un curs de clown, l’atenció del nadó
a l’escola bressol, iniciació a la música creativa, com dinamit-
zar el teatre al centre o introducció i conceptes bàsics del shiat-
su, són alguns exemples dels 24 cursos que es realitzen. 

La matriculació es va iniciar el passat 25 de novembre i es
pot fer fins a l’inici dels cursos, que tindran lloc a la seu de l’Es-
cola d’Expressió i Psicomotricitat Carme Aymerich (carrer
Cisell, 15, 2a planta –cantonada passeig de la Zona Franca–).
Per a més informació: www.bcn.es/educacio
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Museu d'Història de la Ciutat 
Casa Padellàs. Plaça del Rei, s/n 08002 Barcelona   
www.museuhistoria.bcn.es  www.bcn.es/educacio
Horari de visita: de dimarts a dissabte, de 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h; diumenges i festius, de 10 a 15 h

UN SEGLE D'ESCOLA A BARCELONA
ACCIÓ MUNICIPAL I POPULAR

1900-2003

EXPOSICIÓ Del 17 de desembre de 2003 al 22 de febrer de 2004

BE36 ok.1  4/12/03  10:59  Página 28


