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INTRODUCCIÓ
El llibre que teniu a les mans parla de LA JUNGFRAU. És un projecte col·lectiu que
recull la història de l’escola, però no és un text històric en sentit estricte, en la
mesura que no hi ha pretensió de reflectir de manera exhaustiva, neutra i objectiva,
any rere any, tots els esdeveniments que s’han anat succeint al llarg del temps ni
parla, un per un, de tots els protagonistes que hi han intervingut, missió aquesta
que hagués resultat impossible d’aconseguir sense caure en oblits imperdonables i
que, per altra banda, hauria donat com a resultat un text reiteratiu i feixuc.
Malgrat que hem procurat reflectir les dates imprescindibles per ubicar etapes i
esdeveniments aquest és, més aviat, un recull de vivències amb l’objectiu de
recuperar la memòria col·lectiva per, entre tots i totes, dibuixar els perfils de l’ànima
de l’escola, com l’hem viscut, individual i, sobretot, col·lectivament. Tot plegat, en
un moment rodó per les dates que celebrem, els 50 anys fent escola, però també
oportú pel canvi generacional que s’està acabant de completar al centre.
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Per tant, segurament aquest text i els amplis annexos que l’acompanyen
reflecteixin d’alguna manera el nostre tarannà com a Jungfrau: molta participació,
entusiasme, diversitat, creativitat, emocions i sentiments a dojo i, pel que fa a
estructures i disciplina, les mínimes per fer possible l’objectiu que pretenem.
Volem agrair profundament la participació de mestres, exalumnes, exmestres,
pares i mares i, en general, de totes les persones que han aportat el seu granet
de sorra en la construcció d’aquest projecte i, de manera especial, a aquells i
aquelles que ens han obsequiat amb les seves reflexions personals i han acceptat
compartir els seus sentiments i emocions. Gràcies a tots i totes.
Som conscients que hi ha moltíssimes més persones de les que participen en el
llibre que podrien haver compartit les seves impressions i experiències, i que no
han estat cridades a fer-ho. Els preguem a totes que, des de la indulgència,
entenguin l’obligada i necessària limitació de les participacions que un llibre
d’aquestes característiques imposava. La tria s’ha fet des de la voluntat i el
convenciment que aquells que ens han donat la paraula actuïn, d’alguna manera,
en representació de la majoria.
Finalment, us animem a remenar els annexos, a passejar-vos-hi tranquil·lament.
Hi trobareu fotos impagables, testimonis sorprenents, cartells, retalls de premsa,
documents de tota mena... que us faran reviure històries i, potser, us ajudaran a
entendre pàgines viscudes com a infants en un passat més o menys remot des
d’una perspectiva d’adults en el present.
Disfruteu-lo.
L’EQUIP DE REDACCIÓ
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Records que ja són eterns.
Dalt de la Jungfrau, vora del cel blau, tindràs un palau a la gelera...
Ara són l’Aina i en Jofre, mentre la Nuri formava part dels primers estols de la
nova escola, i, entre unes i els altres, un munt de nebots i els tres fills han
desgranat la presència constant, persistent, a l’escola. Des de l’estada al pis del
carrer Sant Isidre al proper carrer de la Lluna i el més llunyà turó d’en Rosés, fins
l’entranyable espai de Ca l’Amigó i la provisional ampliació a l’avinguda Martí
Pujol, per acabar al modern edifici que avui ocupa, l’escola ha anat fent caliu de
complicitats de tota mena, convertint el segell d’alumnes de la Jungfrau en una
marca de qualitat dins la comunitat escolar badalonina.
No pas en broma, sinó molt seriosament, la Carme, la Lourdes i la Teresa
decidiren la primera ascensió a la muntanya màgica —Dalt de la Jungfrau...— en
un moment en què al país feia tanta falta una escola catalana i de qualitat. Segur
que aquella idea sorgida de les tres emprenedores noies amb ganes d’incidir en
l’ensenyament badaloní fou un encert d’apreciació. Calia trasbalsar el món de
l’educació i fer una aposta a favor de l’escola catalana de qualitat, compromesa i
solidària i, a més, amb voluntat d’esdevenir escola pública.
L’empresa no era gens fàcil i calia lligar moltes complicitats, un conjunt de
voluntats que poguessin teixir una potent teranyina. El moment era bo, doncs la
societat es desvetllava d’una llarga etapa endormiscada i en diversos àmbits es
movien iniciatives creatives. Hi havia consciència que calia trencar amb un passat
immediat massa fosc i que era l’hora de prendre noves iniciatives. Tot era per fer,
però tot es veia possible.
La Carme, la Lourdes i la Teresa aviat encomanaren el seu ànim i el seu impuls,
quan un grup de pares —segur, amics— es disposaren a recolzar el projecte i
donar la confiança que exigia el fet de convertir els seus fills en els primers
alumnes de la nova escola. La Jungfrau deixava de ser un projecte i es convertia
en una realitat, quan altres idees del mateix format sorgien en altres punts de la
geografia del país, fins poder crear una xarxa que compartia somnis i
experiències.
Recordo uns primers anys de pròxima complicitat, quan els nebots començaren a
escolaritzar-se a l’escola, on també els amics n’eren mestres i amb uns i altres
compartíem espais de trobada. Fins la meva dona hi feu unes hores lectives, en uns
primers cursos. Després, a l’hora de decidir l’escola dels nostres fills no ens fou gens
difícil, quan l’encaix normal venia marcat per una manera de fer i una ideologia amb
la que ens sentíem plenament identificats. Talment, érem gent de l’escola.
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L’estructura escolar anava creixent i ens tocà organitzar l’associació de pares i
donar-li forma estatuària, mentre començàvem a treballar per convertir la vocació
d’escola pública en una realitat. Res no era fàcil i tot s’havia de treballar,
consensuar, finançar, reivindicar... i dedicar moltes hores a fer gruix —vora del cel
blau— per definir la marca, la manera de fer, el marxamo de «ser la gent de la
Jungfrau», un estil que es distingia i creava vincles.
Tot, en moments difícils i en situacions de goig. D’unes i altres, moltes anècdotes.
D’uns, un dur enfrontament en una assemblea al local del Círcol, en una reunió
de pares, en un debat on s’acusava l’escola de massa lliberal i d’influències
esquerranoses. D’altres, la gran festa del vintè aniversari, tot viatjant a Suïssa i
pujar a la muntanya màgica. Més endavant, la pèrdua d’algunes famílies
compromeses en el primer projecte, l’ajust en l’estructura de l’escola pública, la
renúncia al claustre de professors de l’etapa inicial i la «normalització» dins la
comunitat educativa.
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En algun lloc de la memòria històrica de la ciutat i el país, l’escola ha escrit el seu
nom —hi té un palau a la gelera—, fent-hi el paper que hi calia. Ara, cinquanta
anys omplen la crònica de la voluntat de contribuir a enfortir la nostra societat,
de crear generacions de ciutadans que tenen en la Jungfrau la primera referència.
El que començaren la Carme, la Lourdes i la Teresa i que continuaren un munt de
gent compromesa en l’empresa és una realitat. Potser han canviat els rostres i
s’han entortolligat els noms, però l’esperit de la Jungfrau s’ha enfortit i enforteix
el país.
Els responsables de donar forma al Cinquantenari m’han demanat un escrit a
manera de pròleg de tot el que va al darrera, prou difícil quan la memòria es
confon entre els records i els somnis, però l’escola Jungfrau sempre mantindrà
encesa l’entranyable xinxeta de les coses bones que ens han passat a la vida. A
partir d’aquí, gaudiu de tot el que forma part del testimoni de diversos
protagonistes d’aquesta història eterna.
JAUME OLIVERAS I COSTA
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Cronologia
1963 CREACIÓ. ELS INICIS
L’escola Jungfrau va néixer el dia 2 d’octubre del 1963 per iniciativa de Carme Pérez,
Lurdes Estévez i Teresa Duran, tres mestres badalonines que, en la línia dels aires
renovadors que començaven a bufar a Catalunya, en el doble sentit de renovació
pedagògica i demòcratica de l’escola, i de servei al país en la recuperació de la seva
llengua, cultura i identitat, concebien l’escola com a alternativa a la escuela nacional
franquista que, oficialment, imperava en aquells moments.
1963-1967. Primer local: carrer Sant Isidre, 32.
1967. Trasllat al carrer La Lluna, 37-39, 1er. i 2on. El curs 68-69.
1970. Trasllat del parvulari al carrer Felip i de Rosés, 47.
CONTEXT HISTÒRIC, POLÍTIC, SOCIAL I CULTURAL.
Vents de canvi:
1961. Creació D’Òmnium Cultural
Apareix el primer número de la revista infantil i juvenil Cavall Fort
1963. Apareix a Le Monde, un article de l’abad Escarré criticant la dictadura
franquista.
1965. Fundació de l’Escola de Mestres Rosa Sensat, convertida en
Associació l’any 1980.
1966. Primera escola d’estiu de Rosa Sensat
1967. Neix Coordinació Escolar, llavor del futur CEPEPC.
1970. Llei General d’Educació (Villar Palasí), que suposava un important
esforç de modernització. Dictaminà l’escolarització obligatòria
gratuïta fins als 14 anys: l’EGB.
1971. Fundació de l’Assemblea de Catalunya, plataforma catalana i
unitària antifranquista.
1973. Creació de l’Escola de Mestres de Sant Cugat
1972 EL CASTELL DE CA L’AMIGÓ. CONSOLIDACIÓ D’UN PROJECTE
Comença l’EGB.
1973-1974. Aniversari dels 10 anys.
1975-1977. Congrés de cultura Catalana al que s’hi adhereix l’escola.
1976. Creació de La Bressola, primera escola catalana dels temps
moderns, a la Catalunya Nord.
1975. Document escola d’estiu «Per una Escola Pública Catalana».
1975. 20 de novembre. Mort del dictador Francisco Franco. Inici de la
transició democràtica.
1976. Neix el CEPEPC.
1978. Primera constitució democràtica.
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1979. Aprovació de l’Estatut d’Autonomia.
1979. 2 de desembre. Gran concentració a Granollers sota el lema
«Volem ser escola pública». El col.lectiu del CEPEPC es presenta en
societat públicament i dóna a conèixer les seves reivindicacions.
1979. 14 de desembre. La Comissió Mixta, MEC - Generalitat, ens
autoritza l’ensenyament en català. Han hagut de transcórrer 16
anys per tal d’aconseguir l’oficialitat d’una pràctica de fets
consumats. Sense fer soroll fem país.
Progressiva incorporació de la doble línia.
S’obre l’edifici de la riera.
Reconeixement oficial com a Escola Catalana.
1981. Intent de cop d’estat.
1982. Es produeix l’alternança política en guanyar les el.leccions el PSOE.
Segons alguns historiadors, amb aquest fet, acaba la transició
democràtica.
1983. XXè aniversari. Representació del El Mestre de Minyons. Viatge a
Suïssa.
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1986 EL PAS A LA PÚBLICA
Perdem Els Picarols - P3.
Perdem una part del claustre.
Perdem una (petita) part de les famílies.
1991. Oposicions del claustre per passar a la xarxa pública.
1993. Setembre. Recuperem els Picarols – P3. Barracó a la Riera.
1993. XXXè aniversari. Creació de la comissió de solidaritat.
La LOGSE. S’aplica la reforma educativa. Reestructuració de les
etapes i del claustre.
1997. Últim 8è a l’escola. Viatge a Suïssa.
1997. Gener. S’inicia l’agermanament amb Nicaragua
1998 ESTRENEM ESCOLA NOVA
Espai, espai, espai. Llum, llum, llum. Patis, cuina pròpia i menjador
de veritat, biblioteca digna, gimnàs, psicomotricitat, aules de petit
grup, tutories, sense barreres arquitectòniques.
Pastís d’aniversari dels 35 anys.
Octubre. L’huracà Mitch referma els lligams de l’agermanament.
Projecte Los Lirios.
Informatització del centre.
Es completa la reforma educativa.
2001–2003. Projecte Comenius.
2003. 40è aniversari. Festassa i pastís gegant.
2005. 30 de setembre. És aprovat al Parlament el nou Estatut d’Autonomia.
2006. L’Estatut és aprovat pel Congrés els Diputats i, en referèndum
(73’9%), pel poble de Catalunya.
2010. Juny. El Tribunal Constitucional es carrega l’Estatut.
2011. La forta crisi estructural i les polítiques gens socials aplicades per
fer-hi front provoquen severes retallades que afecten la qualitat de
l’escola pública.
2012. L’agermanament compleix 15 anys.
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2012. 11 de setembre. Multitudinària manifestació pel dret a decidir i la
independència.
La dreta més radical aprofita, des del govern central, l’excusa de
la crisi per intentar desmantellar l’escola catalana amb un atac
directe a la immersió lingüística, intentant recentralitzar competències
per «españolizar» Catalunya.
La lluita per una escola catalana, progressista, democràtica, de
qualitat, al servei del país i en defensa de les nostres arrels, torna
a començar deprés de més de 30 anys.
2013. 2 d’octubre. L’Escola Jungfrau celebra el seu 50è aniversari. En
lluita sempre.
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Els orígens de l’escola
Havíem viscut a la nostra pell l’escola franquista quan érem petites. Una escola
on el nen, la nena eren elements passius; on tot s’aprenia memoritzant els
continguts que s’impartien a classe; uns continguts que radicaven en les lliçons
de l’enciclopèdia que passàvem, per tant, completament teòrics; on les sancions
i els càstigs sovint eren desproporcionats en relació amb la falta; on els nens i les
nenes, els nois i les noies estàvem separats («Escuela de niños», «Escuela de
niñas»); on la paraula del mestre era, gairebé, «paraula de Déu», sense discussió
possible: on l’educació moral i social era obligatòriament «nacional católica»...
Més endavant, quan ja érem totes tres grans però molt joves, vàrem continuar vivint
aquesta escola franquista durant la dècada dels 50, aquesta vegada com a mestres.
Ara érem responsables en certa manera de la nostra Aula, dels nostres alumnes,
però tampoc no ens podíem escapolir del tipus d’escola vigent, perquè depeníem
d’un director, d’una directora, que imposaven i ens imposaven els seus criteris.
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Les nostres inquietuds socials i/o socialitzants ens van empènyer a formar part de
grups que treballaven pel país com ara el «Moviment Escolta» i el voluntariat de
tipus social. I, en aquella mateixa època, va començar a funcionar a Barcelona,
un grup d’ensenyants anomenat «Coordinació Escolar», llavor del que seria
després «Rosa Sensat». En aquest grup vàrem entrar en contacte amb mètodes
i sistemes d’ensenyament, completament nous per a nosaltres. Sobretot el
mètode de lectura i escriptura de la Dra. Montessori, el sistema Decroly i el llibre
dels 30 punts de l’Escola Nova d’Artur Martorell, basats en l’ensenyament de les
escoles de la República.
Aquesta Escola Nova ens va entusiasmar tant, que vàrem començar a somiar que
una escola així podria ser possible, i que nosaltres la podríem instaurar a Badalona.
Els punts per poder realitzar una Escola Nova eren, i encara creiem que són ara,
els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’E.N. ha de ser una escola activa.
L’E.N. està situada en l’ambient natural del nen.
El nombre d’alumnes per aula ha de ser reduït.
L’E.N. es basa en la coeducació.
Organització de treballs manuals.
El conreu de la terra i la cria d’animals.
La gimnàstica natural.
Excursions, acampades i viatges.
L’educació intel·lectual no rau en la memorització dels conceptes.
L’ensenyament està basat en els fets i les experiències. La teoria segueix
a la pràctica, no la precedeix mai.
L’ensenyament està basat en l’activitat personal del nen.
El treball individual de l’alumne, però també el treball col·lectiu o en equip.
A falta del sistema democràtic integral, els alumnes elegeixen els responsables
de les diferents tasques; són els càrrecs socials.
Els càstigs i les sancions han d’estar en correlació amb la falta comesa.
L’emulació es fa per la comparació feta pel nen entre el seu treball i els seu propi
treball passat, i mai per la comparació amb els treballs dels seus companys.
L’E.N. practica la música, el cant i els instruments.
L’educació moral es practica amb la vivència i la pràctica.
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Des del nostre treball de cada dia, cadascuna a la seva escola, vàrem anar forjant
i ideant l’escola que volíem. I amb uns grans esforços, de tot tipus, sobretot els
pecuniaris vàrem poder obrir la Nostra Escola, l’Escola Jungfrau, el 2 d’octubre del
1963, al carrer Sant Isidre, número 32, de Badalona.
L’escola s’havia de fonamentar en els següents principis:
• Catalanitat: Ensenyament en català de les nostres llengua, cultura,
història i tradicions amb l’objectiu de recuperar la nostra identitat com a
poble.
• Arrelament al medi: Fomentant el respecte i l’amor per la natura.
• Educació integral: Conreu de l’expressió i de la creativitat per tal de
promoure la formacó integral de la persona.
• Participació i coeducació: Foment de la cooperació entre alumnes, i entre
alumnes, famílies i mestres.
• Llibertat: Educació en la llibertat i en la responsabilitat bandejant del
tot actituds autoritàries i arbitràries.
• Formació permanent de l’equip de mestres.
CARME PÉREZ, LOURDES ESTÉVEZ I TERESA DURAN
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Inauguració de l’escola el dia 3 d’octubre de 1963. Arxiu Joaquim Moga.
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Primer edifici de l’escola
Va ser al carrer Sant Isidre, número 32.
En aquest edifici l’Escola Jungfrau hi va estar des del curs 63-64 fins al 67-68. Era
un entresol, amb una terrassa que feia d’esbarjo a l’hora del pati.
L’equip de mestres del curs 63-64 el formaven les tres fundadores: Teresa Duran,
Lurdes Estévez i Carme Pérez; però hi havia reforços i col·laboració d’altres
persones: Josep M. Estévez (dibuix i gimnàstica), Roser Duran i M. Antònia Duran
(dansa i ballet).
En aquest primer curs de l’Escola només es van matricular 27 nens/nenes,
repartits en tres grups: petits, mitjans i grans, que corresponien a cada una de
les fundadores (petits, la Lurdes; mitjans, la Teresa; grans la Carme). La classe
dels petits era la més nombrosa i la componien alumnes de 2 i 3 anys; els mitjans
eren els que aprenien a llegir amb la Teresa; i la classe dels grans estava formada
per 3 noies i 1 noi.
El curs 64-65 es va incorporar a l’equip d’ensenyants la Maribel Martí, el 65-66 ho
va fer la Montserrat Fradera i el 66-67 l’Àngels Romero.
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Vàrem pensar com es dirien les classes: El primer curs hi havia les «campanetes»
(2 anys), les «llebretes» (6 anys) i el «isards» (9-10 anys).
El curs 65-66 es van separar els grups perquè s’havien matriculat més alumnes;
aleshores van començar el «picarols» (3 anys) i els «bambis» (4 anys).
Atès que el nombre d’alumnes creixia vam haver d’ampliar l’escola i el grup dels
mitjans feia classe al mateix carrer Sant Isidre número 38, 2on pis.

Les aules. Arxiu Joaquim Moga.
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Les activitats principals que servien per acomplir el projecte pedagògic eren:
• El cicle de les tradicions de l’any (tió, vella quaresma, Sant Jordi, cants i
poemes per Nadal i per altres diades...)
• Contacte amb la natura (escoltisme).
• Coneixements de l’Escola Nova a través de Rosa Sensat.
• Cultura musical (Llongueras).
• Llengua catalana vehicular més textos a la pissarra en català, malgrat que
els llibres de text eren en llengua castellana.
• Mètodes de lectura i escriptura Montessori i Decroly (global) i també
material d’aquest tipus, que moltes vegades el construíem nosaltres
mateixes.
Hi havia molta relació entre els alumnes, de manera que els grans ajudaven els més
petits i col·laboraven amb ells en molts aspectes. Per exemple, abans de plegar
rentàvem les mans i la cara i pentinàvem els nens, i els més grans ens ajudaven.
També en les sortides de l’escola, com ara un dia de visita al Zoo de Barcelona, que
es va esdevenir el primer curs. També al final del primer curs de l’escola ja vam
poder fer un festival de danses i música al Centre Parroquial de Sant Josep.
I, malgrat que totes tres fundadores érem creients practicants, pensàvem que
l’educació religiosa era pròpia de les famílies; per això els pares i mares eren els
catequistes assessorats pel consiliari de l’escola, Mossèn Joan Úbeda, que també
era un gran amic nostre. També va ser ell qui ens va ajudar a pensar el nom de
l’escola.
La situació socio-política del país (en plena Dictadura Franquista) ens limitava
molt els nostres objectius per aconseguir el tipus d’Escola que volíem. Però, en
aquest cas, vàrem tenir molta sort amb les famílies; els pares dels nostres
alumnes varen creure en nosaltres i en el tipus d’escola que havíem fundat. Per
això van acceptar de bon grat molts canvis, per exemple, en el cas de la Primera
Comunió vàrem aconseguir que la preparació anés a càrrec de les famílies i que
el dia de la Primera Comunió els nens i nenes abandonessin els vestits llargs
d’organdí i els vestits de marineret per posar-se una túnica senzilla, tant els nois
com les noies.
Tampoc no estàvem d’acord amb la separació entre nois i noies que es feia arreu;
l’Escola Jungfrau va practicar la coeducació des del primer dia, amb l’acord,
naturalment, de les famílies. I, malgrat aquestes irregularitats legals, per no dir
il·legalitats, no vàrem tenir mai cap sanció administrativa; quan l’inspector de
torn visitava l’escola, esborràvem el català de les pissarres, els nens i les nenes
se separaven per classes (ja sabien com fer-ho!), i penjàvem al despatx la
fotografia d’en Franco, que teníem sempre amagada en un calaix de la taula i que
era obligatori tenir-la a la vista.
Tot i les dificultats econòmiques amb què vàrem inaugurar l’escola (ens havíem
de fer la neteja nosaltres mateixes, per exemple...), aquells primers anys van
començar amb empenta i il·lusió, i ens adonàvem que anàvem aconseguint els
objectius que volíem per a la nostra Escola.
CARME PÉREZ. LOURDES ESTÉVEZ, TERESA DURAN,
MARIBEL MARTÍ I MONTSERRAT FRADERA
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Carrer de La Lluna i Felip i de Rosés
L’edifici del carrer Sant Isidre va quedar petit perquè els alumnes anaven augmentant
i l’Escola es va haver de traslladar al carrer de La Lluna, 37-39, el curs 67-68. Era
un edifici de dues plantes i un terrat que servia de pati a l’hora de l’esbarjo.
L’equip de mestres es va haver d’ampliar i van entrar mestres nous: Montserrat
Oriol, Teresa Fonollà, Albert Solà, Tomàs Formentí, Pere Pons... Com que les famílies
ho van demanar es van iniciar també els estudis de Batxillerat amb un equip de
mestres i llicenciats com ara M. Josep Sada, Montserrat Nolis, Josep M. Peras, que
formaren equip amb la Carme Pérez... Com que aquest ensenyament era lliure calia
homologar-lo, per això els alumnes havien d’anar a examinar-se a Barcelona a
Instituts oficials; els nois al Milà i Fontanals i les noies a l’Isabel d’Aragó.
Hi havia també els mestres que reforçaven les matèries amb assignatures de
dibuix, gimnàstica, tallers... dirigides per M. Carme Cabo, Josep M. Estévez, M.
Antònia Duran, Mercè Arànega, etc.
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Gràcies als cursos que es feien a l’estiu i també durant el curs escolar, l’escola va
entrar en contacte amb Anton Font, que assessorava en les activitats de Música i
Dansa; va ser ell qui va portar a l’Escola l’Eduard Mayans, que es va fer càrrec
d’aquestes àrees durant força temps. Tot anava funcionant molt bé i el treball
augmentava, fins al punt que es va necessitar una secretària —Rosa Bigas— per
cobrir les tasques administratives. També hi havia l’assistència en Psicologia;
recordem en Toni Pellicer, la Luisa Fernández o la Carmen Miranda.
L’Escola admetia i integrava nois i noies de qualsevol procedència i de qualsevol
capacitat; per això, ja des dels inicis, es va voler comptar amb persones que per
la seva formació (psicòlegs, reeducadors...), podien ajudar en l’educació dels
infants que necessitessin una atenció més especial.

Alumnes treballant. Arxiu Joaquim Moga.
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Els alumnes estaven ja més o menys estructurats en graus i aquella Escola ja era
també l’embrió del que teníem al cap des dels inicis, però que encara no havíem
pogut posar en pràctica del tot. Ens va acabar d’ajudar un fet que va succeir i que
va revolucionar els mètodes de l’escola antiga; aquest fet va ser la publicació del
llibre «L’autogestió a l’Escola», de Joaquim Franch, un mestre formador de
formadors; el llibre tenia un pròleg del mestre Pere Darder. Aquest llibre,
juntament amb un altre «Construir un projecte d’Escola», van donar les eines
imprescindibles per tirar endavant el nostre ideari. L’autogestió a la nostra Escola
ja va començar a ser una realitat. Vàrem organitzar les assemblees de classe, que
es feien cada setmana. Cada classe tenia un delegat de curs elegit, votat pels seus
companys i companyes; aquest delegat recollia les propostes, les queixes que
proposaven els nois i noies de la classe i que, tutelats naturalment pel mestretutor, podien entrar a fer debats i tot, de temes no estrictament acadèmics.
El càrrec de delegats de curs era renovable cada curs escolar. Aquests delegats
es reunien tots periòdicament, amb l’equip directiu i cadascú exposava els
interessos, les idees i les propostes de llur classe i, si calia, s’arribava a votar per
l’aprovació d’una qüestió determinada. Era molt sorprenent, i alhora alliçonador,
de veure com s’explicaven els més petits i com se’ls escoltaven els més grans. Els
càrrecs de l’equip directiu també eren rotatius i estava format pel director/a
(coordinació) i un mestre representant de cada cicle: inicial, mitjà i superior. Els
mestres representants de cada cicle es reunien també amb els mestres
responsables dels cursos del seu cicle per organitzar, proposar i debatre tot el que
calgués per al bon funcionament de les classes.
És evident que l’Escola tenia ja una organització democràtica la dècada dels 60;
aquest estil d’Escola ara ja està molt estès, però aleshores nosaltres vàrem ser
uns dels pioners en el camp de l’ensenyament.
Els pares, les famílies eren molt importants en l’ensenyament dels nois i les noies
i l’Escola els tenia molt en compte. Per això, i molt abans que existissin les APA i
les AMPA, l’Escola Jungfrau tenia ja el que es deia «Escola de pares». Dins
d’aquesta formació/preparació dels pares hi havia la catequesi, dirigida per
Mossèn Frederic Bassó; l’Escola creia que eren els pares els qui havien d’estar
implicats en la preparació dels seus fills de cara a rebre la Primera Comunió i que
aquesta tasca no s’havia de delegar a l’Escola. També dins d’aquesta «Escola de
pares» es feien cursets d’Educació Sexual, tema que interessava molt a les
famílies, sobretot perquè havia estat tabú durant molt de temps. Ara, el nou espai
de l’edifici ho permetia i es feien xerrades i conferències com les impartides per
Frederic Boix. Fins i tot, es va projectar la pel·lícula «Helga» (El miracle de la
vida), que estava prohibida.
Així l’Escola anava creixent en tots els sentits, també en el nombre de famílies que
continuaven dipositant la seva confiança en nosaltres, deixant els seus fills a les
nostres mans... i l’edifici es va tornar a fer petit. Així doncs, el Parvulari es va traslladar
l’any 1970 al carrer Sant Felip i de Rosés, 47, una casa de planta baixa amb badiu.
Al llarg de la història de la Jungfrau, ha passat moltes vegades —gairebé
sempre— que els alumnes han hagut de compartir dos edificis, perquè tots junts
no hi cabien en un de sol.
CARME PÉREZ. LOURDES ESTÉVEZ, TERESA DURAN,
MARIBEL MARTÍ, MONTSERRAT FRADERA I MONTSERRAT ORIOL
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De nou fent les maletes: ca l’Amigó
Era l’any 1972. L’escola ja feia uns anys que funcionava i tenia dos edificis, el del
carrer de la Lluna i el de Felip i de Rosés. Malgrat això, poc a poc anava quedant
petita. Llavors, les tres fundadores junt amb tot l’equip de mestres, ja que fèiem
i decidíem les coses tots junts, vam veure la necessitat de cercar un nou edifici
gran on poder estar tots junts altre cop. Aquell hivern vam donar veus i, de
seguida, van sortir dos edificis possibles.
El primer que, tots junts, vàrem anar a veure va ser a can Casas. Aquella casa
modernista del carrer Barcelona que fa cantonada amb la riera de Martí Pujol.
Per aquella porta de ferro forjat que estava pintada verda vàrem entrar. Al
tancar la porta, l’amo de la finca va especificar que no era pas casa seva que
volia llogar, sinó unes dependències annexes del jardí. Era un edifici de dues
plantes amb habitacions desmoblades i àmplies, totes amb finestres
mínimament grans de cara al jardí i petites cap al carrer Barcelona, que
quedaven ensotades com a soterrani salvant el desnivell del carrer Sant
Sebastià. Feia molta olor d’humitat i de resclosit, i hi havia poca llum degut a
l’ombra dels arbres del jardí. Ràpidament tot van ser comentaris de les mestres
que, plenes d’il·lusió, dèiem la nostra:
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•
•
•
•
•
•

Aquí no hi cabrem tots junts; això és petit!
Els grans millor a dalt, que tenen més agilitat per pujar escales.
A les golfes podem posar-hi el Batxillerat; hi estaran bé allà.
Aquesta sala petita pot ser pel despatx.
S’haurà de fer una paret per separar-la de casa de l’amo, oi?
Quin pati més frondós! Tres plataners de branques no podades, un
gran pi, un avet…Potser podríem tallar algun arbre perquè els petits
Picarols tinguin més sol.
• Ens faltarà una font al pati...

Alguna cosa va passar que no ens vam acabar d’entendre.
Al cap de pocs dies vàrem anar a veure la casa de ca l’Amigó. El Primer que va
fer la Carme Pérez va ser advertir-nos a totes que no féssim cap comentari, que
no diguéssim res, que no donéssim a entendre els canvis que hi hauria: Res de
«Aquí posarem els Barrufets... aquí posarem la pissarra…» Mirar i callar.
Totes alliçonades vam anar juntes caminant. En veure-la de lluny ja ens va
agradar. Semblava un castell, amb les teulades d’escates verdes com un tros de
pell de drac! Quanta imaginació i fantasia podrien tenir la canalla jugant allà! Era
com l’emplaçament ideal de la llegenda de Sant Jordi que tant ens agradava
explicar en aquella època franquista que vivíem.
Vàrem entrar per aquella porta petita, també pintada de verd, i vam baixar les
escales exteriors acompanyades de la senyora Amigó que ja ens esperava. El que
potser no esperava és que fóssim tanta colla. De seguida vam veure en el primer
replà un banc de rajoles verdes vidriades i, a sobre, un Sant Antoni de guix.
—Aquí hi ha Sant Antoni perquè és el patró dels paletes i el meu pare, sent
arquitecte, treballava sempre amb els paletes.— Va puntualitzar la senyora Amigó
en veure que ens hi fixàvem.
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Vàrem continuar baixant les amples escales i al davant nostre es mostrava aquell
bonic jardí de majestuosos til·lers i uns petits arbustos que dibuixaven camins per
on passejar-s’hi. Al fons de tot, un hort no molt gran amb arbres fruiters: dos
cirerers, un llimoner i també mandariners. En un costat, la caseta dels porters i a
l’altre, el garatge pel cotxe. Les escales que baixaven fins a la terra del jardí feien
dos camins i al mig hi havia la forma d’un cor ple d’herba verda que crexia en
cascada fins a formar una suau catifa.
—És el cor de l’amor ple d’esperança; per això hi ha només herba verda. El va
dedicar el meu pare a la meva mare quan va fer la casa—. Va dir amb molta
naturalitat la senyora Amigó.
Sí; el pare de la senyora Paquita Amigó era arquitecte, era qui havia fet aquella
casa seguint l’estil modernista de l’època i amb una certa inspiració medieval. Ara
resultava ser antiga i massa gran; només hi vivia la senyora Amigó amb el seu
marit el doctor Soler i dos dels seus quatre fills. La comoditat d’un pis i no haver
de pujar ni baixar escales era una idea atractiva. Així que la família Soler Amigó
havia decidit fer un canvi i llogar la seva casa on encara vivien.
Vam continuar la visita entrant, primer, a l’estança que havia sigut la sala d’espera
dels pacients del Doctor Soler, ara jubilat i que ja no treballava com a metge. Era
una sala gran amb un arrambador de rajoles de ceràmica de tons blaus,
carabassa i algun detall verd; hi havia uns quadres de color fosc amb un marc
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Les escales del jardí amb el cor encara intacte. Arxiu Joaquim Moga
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daurat i ennegrit pels anys. Els tamborets de baranes, sense respatller, estaven
posats al voltant de la sala, i d’una barra de llautó penjaven, des del sostre fins a
terra, unes cortines de vellut granat que acabaven amb un pam de serrell, i mig
tapaven el gran finestral que, sense cap reixa, donava al jardí.
Llavors vam anar a l’habitació del fons de tot, que no era rectangular perquè hi havia
unes finestres que donaven a l’exterior que l’arrodonien. Havia sigut l’habitació on
dormien el senyor Amigó i la seva senyora quan ja eren grans. Estava buida, ja no
la feien servir, tan sols hi quedaven les cortines de color granat.
Tot seguit, a la part del darrere, vam veure tres habitacions, també buides, que
quedaven sota el nivell exterior de la plaça Pau Casals, amb finestres petites a dalt
de tot, a l’alçada de la vorera del carrer. Una era la del servei que tenia cura dels avis
Amigó. L’altra, l’habitació del mig, tenia un gran armari de fusta on s’hi guardaven
coses de la casa com les figures del pessebre i altres andròmines que es feien servir
poc. La més gran de les tres, era on hi havia hagut la taula de jugar a ping-pong i
altres joguines grans de quan els nois de la casa creixien allà.
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Després, vàrem entrar a la sala de consulta on el doctor Soler hi tenia el despatx de
fusta fosca. El lloc on deurien seure els malalts eren dues butaques de roba blava
estampada amb petites flors de Lis grogues. De la paret penjava, emmarcat, el títol
de metge i també l’orla plena de cares dels que s’havien graduat aquell any junt amb
ell. Una petita catifa sobresortia de la seva cadira de seure. Tot plegat donava un
caire elegant a aquella habitació plena de finestres altes, estretes i enreixades amb
ferro forjat treballat.
Per una porta petita vàrem passar a la sala de consulta on encara hi havia la llitera
coberta per un llençol blanc i planxat a sobre. Tenia les potes de ferro prim i per
poder-la moure amb facilitat dues de les potes acabaven amb unes rodes de pam.
Un armari, també blanc, penjat a la paret amb els estris mèdics i unes poques
medicines per poder fer cures. El conjunt, tot blanc, agafava un aire hospitalari, un
aire com desinfectat.
Al sortir per una porta lateral vàrem veure, gairebé sobre nostre, una arcada que
semblava arabesca i al pujar dos esglaons es feia un gran replà i vèiem tota l’escala de
tombs rodons amb floretes a les barres de ferro i el passamà de fusta. Abans de pujar
vàrem anar a l’esquerra on hi havia la caldera de la calefacció i una habitació petitona
que era la carbonera; aquelles dues finestres petites allà dalt de tot, que donaven al
carrer, era per on entraven el carbó. Als carboners els hi anava bé, amb un senzill cop
de pala, tirar avall el carbó. També hi havia dos safareigs per rentar la roba: el
d’ensabonar i el d’esbandir. Una porta força estreta ens entrava al celler amb botes de
vi de diferents tamanys; s’hi veia un porró ple de pols sobre una de les botes.
La senyora Amigó ens va fer pujar les escales fins a dalt de tot. Vàrem sortir al terrat
i des d’allà dalt, per entre els merlets, es veia tot el jardí. Al mig de l’escala el cor
verd es dibuixava nítidament i perfecte.
Llavors, vàrem entrar a dins de nou. Estàvem al segon pis, era una saleta totalment
rodona com la torre de punxa que es veu quan mires la façana; havia sigut la sala
de les planxadores. Tenia una pica baixa, gairebé tocant a terra, d’on agafaven
l’aigua per planxar. Les rajoles rectangulars de terra gruixuda posades capiculades
una amb l’altra feien un terra d’aspecte diferent dels que havíem vist fins ara que
estaven plens d’adornaments.
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Més endins, una gran sala inclinada amb la forma de la teulada, que era on
dormia el servei. Pensem, perquè ho sabem que, en els temps que la varen
construir, aquesta casa per fer-la funcionar necessitava moltes mans: planxadora,
cuinera, xofer de cotxe de cavalls, minyona, dida... Per tant, no era d’estranyar
que una part de la casa estés dedicada al servei.
Finalment arribàrem al primer pis. De seguida trobàrem un armari, un rebost i
dos wàters, un d’ells amb rentamans. Entràrem a la cuina, tota enrajolada amb
rajola blanca, la pica de marbre, la cuina econòmica de carbó i uns fogons de gas
a sobre. Ens va ensenyar la senyora Amigó com funcionava el forn de fer pa.
Juntament amb la xemeneia ocupava l’espai com d’una columna. Va dir que feia
un pa molt bo aquell forn perquè feia la cuita a poc a poc; quan ella era petita el
pa cada dia es feia a casa.
Després, les habitacions de dormir. N’hi havia tres, totes amb mobles i cortines.
Una era la dels pares amb el llit de caoba, la calaixera amb un guarniment de
ganxet que tapava la fredor del marbre i el mirall a sobre penjat inclinat. Les dues
cambres dels nois tenien dos llits cada una i al mig la tauleta de nit. Les recordo
endreçades amb una certa distinció. A tocar de les habitacions una sala de bany
amb banyera de potes, bidet, wàter i un lavabo enorme; tot molt espaiós, gran.
Finalment, va obrir unes portes corredores amb un pany de llautó simètric a cada
porta i es va obrir davant nostre la gran sala de la tribuna amb dues columnes de
marbre rosa, la taula i les cadires de menjador sobre una gran catifa de llana,
amb un llum de vitralls que penjava del sostre i la vitrina plena de copes de cristall
i algun record. Al fons, un sofà amb dues butaques de conjunt i una tauleta
componien la sala d’estar, tot acabat per tres finestres de vidres emplomats
dibuixant una forma d’escut al mig; dalt de tot la inicial A, d’Amigó.
Encara no ho havíem vist tot! Quina casa més gran! Aquí sí que hi cabríem tots!
En una porta del rebedor hi havia el despatx que havia sigut del senyor Amigó i,
a l’altra porta, l’habitació de la tieta, que tenia tres balcons arrodonits amb
baranes de ferro forjat, que donaven a les escales per on havíem començat la
visita i al jardí.
A l’acomiadar-se, de manera amable i educada va donar la mà a totes les
mestres. Allà, al rebedor, sota la làmpada feta d’una rodona de llautó de la que
hi penjaven cinc rodones de tubs de vidre que emmarcaven cada bombeta. Aquell
llum que va quedar al rebedor quan ja era escola. Allà, davant del gran moble
paraigüer amb treballs de marqueteria, dos miralls a les puntes del moble on s’hi
veien els penjadors amb algun abric, un bastó i un paraigua... com si el paraigüer
fós el testimoni de l’acte de comiat i el llum, des de dalt, ho mirés tot.
En marxar vam veure per primera vegada la porta que tants cops passaríem i les
finestres amb aquells vidres de fulles verdes i flors malves que serien per sempre
més inoblidables.
En sortir a la placeta estàvem totes molt contentes, però ens vàrem dir
de seguida, doncs hi havíem anat al plegar i ja era prou tard.

«adéu»

Per sort de tots amb la senyora Paquita Amigó sí que ens vàrem entendre i el
nostre somni de tornar a tenir una escola on hi cabéssim tots plegats va ser
possible.
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Durant aquell estiu es van fer unes obres mínimes, com fer lavabos a la sala de
la carbonera de la calefacció i els safareigs, vestuari i dutxes a la caseta que era
el garatge, arrencar els arbustos del jardí perquè els nens tinguessin més espai
per córrer, convertir el rebost en lavabos, desmuntar la sala de bany per fer una
aula més gran, posar una font al pati... Ah! També treure el Sant Antoni. Potser
ens anava bé pensar: «Que Sant Antoni ens guardi». Però la nostra escola era
aconfessional i pensàvem que l’educació religiosa era cosa de la família.
Com ja hem dit, l’escola tenia un ideari clar i els pares que escollien l’escola
Jungfrau sabien on anaven i quin tipus d’ensenyaments volien pels seus fills i
filles. Tots junts fèiem una pinya. Els teníem sempre a favor i no acostumaven a
opinar, ni a dir la seva, ni qüestionaven res del que fèiem. Confiaven plenament
en els mestres i en el nou sistema educatiu que sorgia.
En aquestes condicions va ser molt fàcil organitzar el trasllat. Tots els que podien
es van oferir amb els cotxes familiars i les furgonetes de feina; fins hi tot un pare
que tenia un camió va venir també. Unes mestres carregaven, unes altres
descarregaven i un tercer grup posava les coses al lloc que ja havíem decidit uns
pocs dies abans amb tota l’escola pintada blanca, buida i neta.
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Tot va anar bé i el dia 15 de setembre de1972 ho teníem tot a punt per rebre els
estudiants d’aquell curs. A la sala de cures les Campanetes, que llavors eren els
més petits de la colla, tenien dos anys, encara no hi havia gaires guarderies i
l’escola els acollia. Al despatx del doctor Soler els Picarols. A l’habitació dels avis
els Bambis. A la sala d’espera de les rajoles de ceràmica els Barrufets. A la sala
del menjador amb les columnes roses les Llebretes. A l’habitació del llit de caoba

Ca L’Amigó. Façana principal a la plaça Pau Casals. Arxiu Joaquim Moga.
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els Edelweis. A una cambra dels nois de la casa els Blauets. A l’altra cambra els
Castors. A l’habitació de la tieta els Mustangs, que eren poca colla i hi cabien bé.
A la sala d’estar amb les vidrieres emplomades els Tuaregs. A dalt, a la saleta
rodona de les planxadores els Isards, que eren els que feien Batxillerat. A
l’habitació del servei la sala de tallers. Al celler la biblioteca tota plena de llibres
fins el sostre. A la sala del ping pong la psicomotricitat i, a la vegada, el menjador.
A la cuina el vestuari de mestres on penjàvem les bates. Al despatx del senyor
Amigó el nostre despatx. A l’habitació dels armaris la sala de material on guardar
el paper, les cartolines...
Ja estàvem tots junts! Estàvem en un edifici molt bonic. Un lloc espaiós tot fet
amb línies corbes, carregat de bellesa en tots els petits detalls. L’espai físic
educava els nens sense haver d’esmerçar paraules; una casa que ens donava
sentit estètic i bellesa. Realment ens acollia, ens embolcallava i ens feia ser més
receptius i sensibles. Aquell curs tothom estava molt content, com sempre que
aconseguim el que volem.
I encara ens sobraven algunes estances! Això ens va animar a doblar el Parvulari
el curs següent. Teníem molta demanda de places. Ara, amb més motiu encara,
la gent volia venir a l’escola que fèiem. Hi havia mares que venien a apuntar el
seu fill encara embarassades; ens deien els cognoms però no el nom doncs, en
aquell temps, no es podia saber si era nen o nena fins que havia nascut. Any rere
any vam anar ampliant l’escola, any rere any hem anat fent escola.
ROSA BIGAS
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Fent escola en un castell
Així doncs, després de gairebé 10 anys d’itinerància intentant donar solució més
o menys provisional al creixement de l’escola i a les noves necessitats que
plantejava la dinàmica del centre, es va haver d’assumir que el projecte es
consolidava, que creixia vitalment i com a servei, i que es feia imprescindible
trobar una solució de futur definitiva que millorés la qualitat de les
instal·lacions, l’eficiència dels serveis, ara repartits en edificis diferents, i que
resolgués les dificultats de coordinació que representava per a l’equip pedagògic
i els inevitables inconvenients per a les famílies.
La constatació d’aquesta necessitat de créixer devia afalagar molt les
fundadores i l’equip de mestres; la satisfacció de veure que la proposta que
s’havia ofert a la ciutat anava en la bona línia i volia ser compartida per aquelles
famílies joves i valentes que cercaven una alternativa pedagògica i de vida,
devia ser gran. A la vegada, prendre la decisió els devia produir una certa
sensació de mareig, d’aquell pessigolleig a l’estómac que tot salt al buit i sense
xarxa provoca.
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L’edifici triat per disponibilitat, preu i condicions d’espai, va ser la casa
modernista de la família Soler-Amigó, que es troba al carrer Gaietà Soler, 1, al
barri de Dalt la Vila. Constava de planta baixa amb accés a un ampli jardí de
til·lers venerables, planta noble amb l’entrada principal, i una planta superior
amb dependències sota teulada de sostre en pendent, al vessant nord-oest, i
terrat mig cobert al costat de la façana principal de cara a mar.
L’edifici senyorial va ser dissenyat i construït per Joan Amigó Barriga (1875-1958),
principal representant i, segurament, el més prolífic del modernisme a Badalona
dins l’àmbit de l’arquitectura, que la va concebre com a casa per al seu
padrastre Jaume Botey i Barriga.
En general, els edificis modernistes eren encarregats per la burgesia:
empresaris, professionals liberals i comerciants. Altres edificis modernistes de
Joan Amigó a Badalona són la Casa Enric Pavillard, la fàbrica Can Casacuberta,
actualment biblioteca i centre cultural, la fàbrica G. De Andreis, actualment seu
de l’institut La Llauna i la farmàcia Surroca, entre altres.
El castell, com se’l defineix col·loquialment, donada la seva forma característica
i explícita, resulta un compendi dels postulats modernistes pel que fa a estètica
i remembrança del període medieval. Tenia rematada amb merlets la façana
principal i estava «protegit» a l’entrada per una torre quadrada com de defensa,
mentre que la façana nord es completava amb una senyorial torre circular
coronada per una teulada cònica rematada per una esfera. Teules, esfera,
cornises, respiradors, canals de desguàs i altres detalls diversos, modelats i
fabricats amb ceràmica verda vidriada. Finestres i finestrals de tot tipus, i vitralls
emplomats amb la A d’Amigó, la família propietària, incrustada al bell mig.
I l’escala senyorial amb aquella barana de ferro forjat rematada amb un
passamà de fusta arrodonida, vernissada i lluent, d’una sola tirada, sense
angles, de formes ondulants, com una serp que unia les tres plantes i que
convidava a cavalcar-hi de cara cap amunt per lliscar-hi imprudentment
d’amagat dels mestres.
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Un luxe. I un patiment per conservar-lo i fer-lo compatible amb l’activitat diària
d’una escola. I un altre patiment per adaptar les aules, els serveis i les necessitats
del centre a les particularitats d’un espai tan emblemàtic i amb tanta personalitat,
que no es podia reformar per tractar-se d’un edifici històric catalogat i protegit.
Cada dependència de la casa era única i diferent. No hi havia dues aules iguals.
Això feia que, cada començament de curs, calgués arremangar-se per traginar
taules d’aquí cap allà, pensar solucions imaginatives per resoldre petits
inconvenients, adaptar el nombre d’alumnes dels cursos a l’espai, prescindir de la
taula del mestre, entaforar armaris fins a l’últim racó, utilitzar la cuina de la casa
com a aula d’EE i sala de mestres, penjar taules i tauletes plegables a les parets
per poder crear racons o espais de reunió…
Per altra banda, la personalitat de l’edifici donava molta prestància i categoria a
l’escola com a institució. Durant 25 anys, i encara ara per als nostàlgics, el castell
va constituir la marca de la Jungfrau.
Així doncs, reprenent el fil, com si d’un infant es tractés, la criatura creixia i exigia
talles cada vegada més grans. Poc pensaven les fundadores que aquesta, la dels
deu anys, tampoc seria l’ampliació definitiva. Al llarg de l’adolescència es faria
necessari adequar de nou el tallatge al creixement constant i saludable d’aquella
Jung (noia) frau (jove). Fins a la seva maduresa, que es donaría als 35 anys amb
l’estrena d’un vestit fet a mida, definitiu.
L’entrada al castell va venir acompanyada de l’aplicació de la primera reforma
educativa. L’EGB. I, al cap de poc temps, de la decisió d’ampliar l’oferta del centre
i passar a tenir doble línia. Per tant, si bé d’entrada s’havien resolt els problemes
d’espai i les condicions de treball, de seguida es va veure la necessitat
d’optimitzar les instal·lacions i racionalitzar-ne l’ús de manera progressiva en
multiplicar-se els alumnes, el claustre de mestres, els serveis necessaris, la
presència de l’AMPA.

Aula de la planta baixa. Ben apretadets. Arxiu del centre.
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Molt aviat, es va haver de llogar la caseta del jardí, a la cantonada entre Via
Augusta i Santa Eulàlia en la que, fins llavors, encara hi havien viscut els porters
de la finca. En sortiren dues aules noves amb lavabos.
I, de mica en mica, es va anar compartimentant l‘espai.
La biblioteca s’ubicava en el celler, un petit habitacle al que s’accedia pels lavabos.
Es dividia una sala per treure’n dues aules.
Després de practicar-hi una prova d’esforç indicada per l’arquitecta Montserrat
Castellà amb la finalitat d’assegurar–nos que la coberta resistiria el pes i l’estrès
de desenes de criatures, s’ubicaven els tallers dalt del terrat, sota la part coberta,
tancant l’espai de façana amb metacrilat i la separació amb la terrassa oberta
amb fusteria d’alumini i vidre. El terra quedava amb el pendent propi d’un espai
exterior pensat per drenar l’aigua de la pluja. Dues estufes de resistència
penjades a la paret intentaven esmorteir el fred que hi feia a l’hivern. Per la calor
sufocant de l’estiu no hi havia solució. Un sistema de politges a mode de tramoia
teatral permetia pujar i baixar estenedors per penjar-hi els dibuixos i pintures fets
per l’alumnat. Una finestra arran de terra comunicava amb una de les dues aules
habilitades sota teulada a la part del darrera.
A aquestes aules s’hi accedia per un espai circular que corresponia a la part alta
de la torre. Espai que s’utilitzava per fer-hi tallers, o treball en grup.
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Versió del castell feta per un alumne de primària. Arxiu del centre.
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A l’altre extrem del terrat, l’alt de la torreta quadrada i coronada per merlets,
durant molt anys oberta als quatre vents per finestres sense vidres, era el
magatzem de taules i cadires.
En un edifici com aquell, el concepte de barreres arquitectòniques adquiria tota
una altra dimensió. Es patia diàriament i ens hi adaptàvem com podíem en la
mesura de les necessitats especials que mostressin determinats alumnes, i de les
capacitats físiques i de la voluntat de tothom, mestres i alumnes, de donar un cop
de mà i de fer-hi front.
L’escola mostrava una gran capacitat d’adaptació, potser reflex de la societat del
moment, en tots els aspectes, no només en els estructurals, i s’intentava fer de
tot malgrat les limitacions. Tallers sota l’escala, murals i treball en grup pel terra
dels passadissos, ús de material reciclat per tallers i racons, espais multiusos
compartits, bricolatge constant per adaptar, modificar, personalitzar les aules,
cases de colònies austeres triades en funció de l’entorn, sense serveis tal i com
els entenem ara.
L’obsessió per la seguretat, l’imperi de la normativa estricta, la designació
individual i intransferible de responsabilitats, l’amenaça més o menys explícita
sobre els professionals en cas de transgredir-les, la manca d’iniciativa com a
resposta a tot plegat, són circumstàncies que van anar condicionant, poc a poc,
la dinàmica de l’escola participativa, oberta, inclusiva, experimentadora, artesanal
dels primers vint anys. Les regulacions legals i la funcionarització consegüent
segurament van afavorir, posteriorment, la creació d’un estat d’opinió a favor d’un
edifici nou, però van malmetre, en contrapartida, una manera de fer escola.
Com dèiem abans, de mica en mica, tots els espais i racons de la casa van anar
sent colonitzats fins que es va veure la necessitat imperiosa d’ampliar les
instal.lacions. Així va néixer el parvulari de la riera.
I altra vegada, l’escola repartida en dos centres. Mestres amunt i avall, conserges
en trànsit (als que s’exigia ser a dos llocs a la vegada i que, sovint, no eren en
cap), i fileres de criatures, travessant semàfors per anar o venir del menjador, per
anar al teatre Principal pel concert de Nadal, o sortint en rua de carnaval per
trobar-se a mig camí per fer el tomb per dalt la vila, o per anar a penjar la
pancarta reivindicativa a can Montal.
Al castell, moltes generacions d’alumnes de la Jungfrau hi van ser feliços.
Integraven els seus jocs en aquell decorat de conte, se sentien importants baixant
les escales del pati amb la bata voleiant lligada al coll, fent pastetes a la font,
explicant-se secrets en qualsevol dels mil racons, o jugant a pitxi sota els til.lers.
I no pocs d’entre ells asseguraven, fins i tot, haver vist alguna vegada un
fantasma! Un fantasma amb tots els ets i uts. Un esperit en nòmina, tal com
pertocava a un castell de categoria com aquell. I si no us ho creieu llegiu aquesta
nota que el propi esperit ens va deixar penjada al suro de la sala de mestres una
nit de tempesta de l’any 83:
Vaig amunt i avall pel passadís capficat amb les meves elucubracions
filosòfiques. De sobte, m’envolta un brogit eixordador i dotzenes
—potser centenars— de cossos de petits galifardeus em travessen
amb tanta rapidesa que són a punt d’esvair els meus alès. Volo a
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refugiar-me als lavabos amb prestesa i trobo allí un moment de repòs
que és molt d’agrair. Però no m’he refet encara de l’ensurt quan, en
un obrir i tancar d’ulls, escapa de la bilioteca —sense quasi obrir la
porta— un altre exèrcit de minúsculs guerrers que m’escometen per
l’espatlla i em giravolten de mala manera (com aquell dia que em va
enganxar l’extractor de la classe dels Inques).
Quedo ben enclastat al sostre i decideixo no moure’m fins que no
hagi passat la «marabunta». Finalment, acabada la batalla, em deixo
caure lentament com un paper de fumar que es gronxés en l’aire, fins
arribar a les fredes rajoles, xopes d’aigua de la pica, que em recullen
amorosament. Si més no, així ho sembla, després de les estomacades
d’abans.
En aquesta trista situació, però arraconant-me més a la paret per tal
d’evitar trepitjades, espero parsimoniosament que es faci la una per
recuperar la tranquil·litat.
Per fi, arriba l’anhelada hora i, un xic refet, pujo lentament i d’un en
un els graons de l’escala (acostumo a fer ascensions en vertical) fins
al primer pis i avanço majestuosament cap a l’entrada.
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Sobtadament, sento una veuarra que m’escridassa per darrere amb
to de pregoner i cantarella de venedor de coixins, entrepans i tabac
als camps de futbol: Cervesa! Coca-cola! Aigua mineral!

Pintant murals a la paret del carrer Santa Eulàlia, l’any 87.Arxiu del centre.
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Em giro i em trobo de front amb un Isard (8è d’EGB) que, trionfant,
fa dringar un munt de «calderilla» que té a la mà. El travesso
malhumorat, bo i recordant que som a dimecres, i m’esmunyo altra
vegada cap a l’escala per cercar la solitud de les altures.
Un cop a dalt em trobo amb problemes: no sé si passar per la classe
dels Blauets i trobar-m’hi, com sempre, una colla d’endarrerits que
m’atropellin, o si passar pels Tallers i arriscar-me que l’aureola se’m
tinti de coloraines amb els regalims que vessen de les taules. Escullo
la segona possibilitat, amb molta sort aquesta vegada i, després de
filtrar-me per la reixa de la porta, m’estiro a dalt de la torreta a
prendre el sol…
L’esperit

Al castell, efectivament, hi podia passar qualsevol cosa. Només calia anar amb els
ulls ben oberts.
Però una cosa són els records sentimentals, les vivències, i allò que necessita una
criatura, una persona per ser feliç, i una altra de ben diferent, les normes de
seguretat, els metres quadrats per aula, les sortides d’emergència, l’aïllament
sonor, un equipament com cal; i d’això no en teníem gens ni mica. Així que,
arribat el moment, com veurem en capítols successius, vam haver de tocar el dos.
I quan vàrem marxar, l’edifici va passar a formar part de l’hospital municipal i,
ves per on, allò que semblava impossible quan la Jungfrau hi feia escola, es va
convertir en una esplèndida realitat: La reforma i rehabilitació de la casa SolerAmigó, edifici modernista catalogat, portada a terme per l’arquitecte Alfons
Soldevila, l’any 2001, amb l’objectiu de centralitzar els serveis administratius i de
direcció de l’Hospital Municipal de Badalona. I amb un ascensor de vidre dins la
torre circular per salvar les barreres arquitectòniques!
BENJAMÍ MOLINÉ
JOAQUÍM SERIOL signa L’Esperit
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El parvulari de la riera
Poc temps després d’anar al castell, vam obrir el parvulari de la Riera, que era una
vivenda de planta, dos pisos i soterrani, a l’avinguda Martí Pujol. Vam treballar tot
l’estiu per tal que tot estigués a punt pel setembre. Una brigada de pares i mestres,
autodenominats «els enanitos», sota les ordres d’aquells d’entre nosaltres que eren
professionals en el tema (el pintor, el fuster...) vàrem pintar, instal.lar celrasos i
adequar espais per tal que al setembre allò tingués un cert aspecte d’escola.
A la planta baixa hi havia dues classes dels picarols. El rebost, que era al sotaescala, era un espai on les mestres hi deixàvem els abrics, els bolsos... i on hi
guardàvem el material fungible: cartolines, papers de seda, guix, llapis... Era un
espai tant petit que per entrar-hi una persona n’havia de sortir l’altra. I una petita
habitació, que s’utilitzava de despatx on un o una exalumne contestava el telèfon
i obria la porta; també hi teníem una cafetera i a l’hora del pati, mentre unes
vigilaven la canalla, les altres feien el cafè.
Al primer pis hi havia dues classes de Bambis i un lavabo que estava dins d’una
classe i que tan el fèiem servir les mestres com els nens.
Al segon pis dues classes de Barrufets i una petita terrassa en una de les classes.
El soterrani era una sala multiusos; servia alhora de tallers, aula de psicomotricitat i
de menjador; també hi havia uns lavabos per quan els nens i nenes eren al pati.
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El pati era de l’amplada de la vivenda i no gaire llarg, la mida que més o menys
fan els badius de Badalona.

El badiu de la casa convertit en pati. Arxiu del centre.
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Les hores de plegar eren divertides. Teníem un conserge per als dos edificis i
havíem de combinar els seus serveis. Cinc minuts abans de l’hora obria la porta
i, a través d’un intèrfon, cridava els nens i nenes que venien a buscar. Havia de
tenir bona memòria per saber cada criatura a quina classe anava. Quan el gruix
de la canalla havia plegat corria cap a l’altra escola a tancar la porta.
Les classes, com es pot suposar, eren molt petites, però això no ens impedia fer
grans coses: racons, saquets Bon Départ, manualitats.
La relació entre nosaltres era molt bona; vam començar sent companyes i vam
acabar sent amigues. Quan els nens i nenes plegaven ens quedàvem a valorar el
dia i, tot i que nosaltres també teníem nens petits, sempre trobàvem un moment
per fer petar la xerrada.
Entre totes ho fèiem tot. Quan venia el Carnaval les més traçudes feien els
dissenys i les que no ho eren tant compraven el material i tot el que feia falta.
Per Nadal les mestres representàvem els pastorets. Sempre ens ajudava algun
pare o mare més dotats per a les arts escèniques i la canalla s’ho passava bé
veient les mestres actuar. Uns anys més tard, el 1986, vam passar a ser escola
pública. En el moment del pas vàrem perdre les aules de Picarols; va ser una
pèrdua dolorosa que, malgrat tot, donà la possibilitat d’obrir una aula d’educació
especial i una sala de mestres una mica més digna que el sotaescala.
L’any 1993, vàrem recuperar les aules de 3 anys i, per reubicar els Picarols, ens van
ampliar el pati més enllà del badiu de la casa cap a la zona de descampat, que ja
anticipava la futura plaça Pompeu Fabra (can Fradera de tota la vida), i van ubicar-hi

Celebrant la festa de tardor. Arxiu del
centre.
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un barracó ampliant, a la vegada, la zona de pati. Un pati envoltat de reixes, però en
el que els nanos eren feliços, jugaven i celebràvem les festes, com la fira de tardor.
Sempre hem pensat que el parvulari és un dels cicles més importants, ja que és aquí
on es posen les bases dels futurs aprenentatges. Els infants han de tenir sempre un
paper molt actiu, estan desenvolupant unes capacitats i van creixent com a persones.
Eren molt importants els hàbits i les rutines que els donaven seguretat i
autonomia. Cada dia es feien les mateixes rutines: posar-se la bata, cordar-se-la
bé, agafar un conte i seure cadascú al seu lloc a mirar-lo, o intentar llegir-lo
tranquil·lament, passar llista i cantar la cançó de la classe. Tot això ajudava a
començar el dia sense presses.
Es treballava per centres d’interès i s’hi incloïen totes les matèries que es podien:
llengua, matemàtiques, medi, música, plàstica...
També fèiem racons. Hi havia el de contes, el d’escriptura, la caixa de lletres, el
d’enfilar boles, el d’experimentació... El nen o la nena podia escollir la feina que
volia fer, la feia en silenci afavorint la concentració i quan acabava s’esperava a
que la mestra l’atengués i li explicava el que havia fet.
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L’estona de pati també era important. Després d’una estona de feina intensa
gaudien de l’esbarjo on aprenien a compartir les joguines, a esperar el torn en un
joc i a dialogar quan hi havia un conflicte.
Cada dia es feia una estona de joc lliure. A l’acabar la feina podien agafar de la
prestatgeria jocs que podien fer individual o col·lectivament i havien de procurar
no molestar els que encara treballaven.
MARIBEL MARTÍ, MONTSERRAT FRADERA,
MARTA BUZZI, ROSA VALLS I ROSA BIGAS

Pintant un mural en l’amplició del pati. Arxiu del centre.
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La lluita del CEPEPC:
Fem història
El Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana (CEPEPC) fou una
organització creada el 1978 per unes vuitanta escoles que van néixer
durant el franquisme com a cooperatives de pares o de mestres a partir
de finals dels anys 1960 entorn de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
Foren pioneres en la recuperació de l’ús del català a l’escola i de la tradició
pedagògica d’escola activa d’abans de la guerra civil espanyola
(popularitzant els mètodes de Maria Montessori i Celestin Freinet), alhora
que nucli originari dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya,
estesos posteriorment arreu d’Espanya i que inspiraren la reforma del
sistema educatiu de 1990. Des del 1979 demanaren a la Generalitat de
Catalunya la integració a la xarxa d’escoles públiques. Aquest procés es
va dur a terme entre el 1983 i el 1988. Font: Wiquipèdia.
La llei del CEPEPC suposava el reconeixement del treball de suplència que
aquestes escoles privades havien realitzat sota el franquisme, amb una tasca
pedagògica caracteritzada per la catalanitat, l’ensenyament actiu, el
funcionament democràtic i l’estreta relació amb les famílies. Les escoles del
CEPEPC entenien el futur educatiu del país en termes d’escola pública, catalana,
democràtica i de qualitat.
Fundades en els seus orígens com a escoles actives privades, aconseguiren fer-se
un lloc en un entorn advers per la perseverança de mestres i famílies en intentar
construir una alternativa pedagògica absolutament trencadora de les estructures
educatives i ideològiques de l’escola franquista i per la seva capacitat per
mobilitzar recursos econòmics per sostenir-les. Amb el temps, aquestes escoles
havien aconseguit l’arrelament en el seu entorn social.
Però la contradicció entre la titularitat privada, que implicava pagament de
quotes, sovint fora de l’abast de molts i el principi democràtic de la igualtat
d’oportunitats, només podia ser superada per la renúncia a la titularitat privada
en benefici d’una escola de titularitat pública que garantís els principis de
democràcia i participació de les famílies, d’escola activa, de catalanitat i
arrelament al país per a tothom.
A partir de 1981, moment en que el Govern de la Generalitat rebia les
competències en educació, s’obriren expectatives de millora de l’escola pública
catalana i la possibilitat real de que la lluita iniciada pel CEPEPC el 1979 arribés a
bon port en un futur raonablement proper.
Consideracions prèvies
Aquestes notes esparses que he transcrit les he trobades en una llibreteta que jo
tenia i anava apuntant totes les incidències de les reunions de treball en què vaig
assistir. Evidentment no hi ha totes les reunions i fins i tot algunes consideracions
i notes estan sense datar. També hi ha notes, segurament, de les reunions
d’escola, notes personals del que jo volia dir i/o pensava... tot està al mateix sac.
Actualment, gairebé 30 anys després, moltes coses no s’entenen perquè estan
totalment fora de context. El que sí, però, que es pot entrellucar i endevinar són
les grans discussions, els grans temes tractats, les preocupacions del col·lectiu de
mestres, sobretot, que va ser qui va empènyer majoritàriament tot el procés.
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Malgrat que molts pares compartien la ideologia de servei públic que havia de
tenir l’escola, la gran majoria hi veia només l’avantatge d’haver de deixar de
pagar unes quotes que cada vegada s’anaven fent més feixugues per a les
economies familiars. I, malauradament, moltes de les famílies més convençudes
i que van lluitar més per arribar a fer de l’escola una escola pública, i que en van
ser capdavanteres en la lluita, acompanyant-hi els mestres, no van poder gaudir
dels avantatges que els suposava aquest benefici econòmic perquè els va arribar
massa tard.
Reunions i més reunions interminables, començades a les 10 de la nit i, moltes
vegades, acabades a les 2 de la matinada després d’haver donat voltes i més
voltes als temes que preocupaven: la pèrdua de la qualitat pedagògica, què
passaria amb les persones que no tenien títol, què passaria amb el personal
d’administració, què passaria amb tots els especialistes, què passaria amb els
edificis que eren de propietat de les escoles... Es «funcionaritzarien» els mestres,
les relacions entre pares i mestres? Les famílies entrarien a les escoles no per una
opció ideològica o pedagògica sinó perquè els «tocaria» per raó de veïnatge?
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Les notes pertanyen als darrers anys, quan les escoles ja estaven entre
l’espasa i la paret, quan s’havien de decidir temes i aspectes transcendentals:
la filosofia ja estava elaborada i ara calia posar-la a la pràctica. Havia arribat
l’hora de la veritat, de negociar amb una administració gasiva que no volia
entendre la importància que per al país tenia que un col·lectiu com el d’aquelles
escoles que havien lluitat per a una escola catalana pública i de màxima
qualitat, s’integrés a la xarxa d’escoles públiques. Sempre va ser una
negociació a la baixa —segurament, també, responent a la pressió que en sentit
contrari exercia el col·lectiu de les escoles que ja eren públiques amb mestres
funcionaris que ara veien trepitjades les seves prerrogatives perquè aquells
mestrets passarien a escola pública sense passar les oposicions—. Per tant, una
administració, també, pusil·lànime.
Generalment les notes reflecteixen una reiteració de temes perquè érem tan
ingenus de pensar que a l’Administració li interessaria l’escola per la qual havíem
lluitat i amb la qual havíem format els catalans durant l’època de la resistència,
que moltes vegades no s’entenen.
El desconeixement que teníem de l’Administració era total: ens pensàvem que
anàvem a negociar qüestions pedagògiques quan el que realment es negociava
era: quant val això? Tant? És massa: això fora i això també. I, a més, només
faltaria que ara a vosaltres us ho concedíssim: vindrien les altres escoles
públiques i se’ns tirarien a sobre...
L’Administració no va ser prou valenta per fer una xarxa pròpia d’escoles
públiques, les escoles de la Generalitat. I, com sempre, es va moure en
l’ambigüitat de fer content a tothom, el que s’havia dit en altres ocasions el cafè
per a tothom, que en definitiva no fa content ningú. No es va valorar que s’estava
destruint tot un patrimoni fruit del treball, l’esforç, els diners, la il·lusió, i el
compromís amb el país que aportaven aquestes escoles. No es va tenir cap mena
de visó de futur.
Penso que el Govern de la Generalitat va reduir la qüestió del pas a l’EP de les
escoles del CEPEPC a un pur mercadeig mercantilista, negociant sempre a la
baixa, parlant només de diners i obviant o, millor dit marginant, tots els temes de
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qualitat pedagògica, d’escola nova, d’escola moderna que aquestes escoles
haurien pogut aportar a la xarxa pública. Que hauria pogut ser una xarxa
paral·lela, com ho van ser les escoles del Govern Basc. Però una vegada més, el
Govern no va ser valent. Sempre amb la por del «què diran» la resta d’escoles i
de l’Estat.
Val a dir que el col·lectiu era molt variat i divers en les metodologies
pedagògiques, en les composicions de les plantilles, en les titularitats dels
centres, en les implicacions dels pares en la gestió dels mateixos... Però amb un
gran objectiu comú: la voluntat de servei a la societat catalana, la catalanitat i els
principis de gestió democràtica dels centres. Els punts de l’Escola Nova de l’Artur
Martorell.
És veritat que era un paquet difícil de gestionar pel Govern. Però en cap moment
es va veure la voluntat d’asseure’s a la taula i tractar el tema en la seva globalitat
i van escollir la via d’una negociació un per un, per allò del divideix i guanyaràs i
per crear desconfiança i por entre cada un dels membres d’aquest col·lectiu.
Com a col·lectius, les escoles també tenien els seus problemes particulars. I les
reunions extraordinàries per discutir sobre el pas a l’escola pública van ser
innombrables. Perquè mentre es veia que allò quedava lluny, pràcticament tots
estàvem d’acord: idealistes com érem. Calia tenir en compte que el nostre
col·lectiu era també molt divers: per un cantó les fundadores de l’escola, que al
seu torn eren empresàries (com si no haurien pogut contractar tot el reguitzell de
personal que treballava a l’escola), per un altre els i les mestres que portaven
molts anys implicats en aquest projecte; d’altra banda els i les mestres
considerats de darrera fornada que ja s’havien trobat el procés engegat; els
especialistes que només treballaven unes hores a la setmana, el personal de
neteja; els personal d’administració, les mestres sense titulació reconeguda...
Era molt dur, doncs, haver de manifestar-se, moltes vegades, sense ferir
susceptibilitats. En el fons —i això també cal tenir-ho en compte— tothom tenia
por: uns, de quedar-se sense feina; altres, d’esdevenir funcionaris malgrat ells
mateixos. Cal reconèixer i val a dir que les fundadores —malgrat que eren,
segurament, les que hi perdien més—, sempre van ser al capdavant sense posar
entrebancs de cap mena. Cosa que les honora enormement.
A mesura que les negociacions avançaven, les tensions s’anaven explicitant.
Sobretot, i finalment, la por d’esdevenir funcionaris i de funcionaritzar l’escola va
ser bastant generalitzada. Però va poder més la praxi: en aquell edifici era molt
difícil que en aquells temps ens hi haguessin deixat continuar, probablement
perdríem el concert que teníem amb la Generalitat, les altres escoles ens
empenyien... Érem els primers de la llista —no oblidem que el primer Ajuntament
democràtic de la ciutat havia fet una aposta molt valenta per al pas de les escoles
de Badalona a l’escola pública— i ens havíem de definir i posicionar en cada una
de les renúncies que l’Administració ens anava plantejant, en cada una de les
propostes a la baixa que anava deixant caure. No hi havia precedent, no teníem
referents. I, curiosament —després d’haver esperat anys i panys que arribés el
dia— teníem pressa, l’Administració ens donava pressa. Votacions, explicacions de
vot, pros i contres a tenir en compte... Van ser moments transcendents.
FINA NIUBÓ
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La meva visió de la jugada
La lluita per arribar a ser escola pública venia de lluny.
Les mestresses i pares que van fundar l’escola tenien molt clar que l’escola que
volien no era pas la que el país els donava: franquista, castellana, rància, amb
mètodes troglodítics, pocs mitjans...
Van fundar una escola seguint els principis de l’Escola Nova liderada per Artur
Martorell. No estaven soles, però: hi havia l’Associació de Mestres Rosa Sensat
que les ajudava en la seva aventura que era la de molta gent del país en aquells
anys.
No seré jo que parlarà de tota aquesta història perquè, a més de no ser-hi, ja hi
ha qui parla amb més autoritat del tema.
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Vaig tenir la sort d’entrar a treballar a l’escola Jungfrau l’any 1974. Allà vaig
aprendre el que és vocació per l’ensenyament, què vol dir fer ciutadans lliures,
què vol dir treballar en equip, l’educació dels valors, de la sensibilitat, de la
catalanitat, de l’esperit crític... També vaig aprendre que cal formar-se
constantment, que no importa les hores que s’han de dedicar als i les alumnes,
que no s’han d’escatimar esforços, que el més important són les criatures...
Tot això i molt més ho vaig aprendre entre companyes (i algun company, que
també n’hi havia!) entregades a la tasca meravellosa que és l’educació dels
infants. En una paraula, vaig aprendre de grans mestres el què vol dir ser
mestre.
Jo no hi era quan es va fundar el col·lectiu CEPEPC (Col·lectiu d’Escoles Per a
l’Escola Pública Catalana). Però aquestes sigles diuen molt dels objectius que
aglutinaven aquelles escoles que any rere any es trobaven als estius i durant
quinze dies els dedicaven a pensar quina escola pública volíem i sense oblidar
tampoc la formació permanent dels i les mestres. No era obligatòria pas, la
formació permanent; però els i les professionals d’aleshores ho teníem com una
bombolla d’aire fresc que ens posava en contacte amb nous mètodes, i les noves
experiències pedagògiques, que ens posava al dia i ens animava a posar en
pràctica el que hi apreníem.
I així les escoles s’anaven posant al dia dels nous corrents pedagògics del
moment.
I sempre amb la idea de ser escoles públiques.
Quan va arribar el primer govern de la Generalitat, no va poder mirar cap a un
altre cantó: molta de la seva gent estava implicada en aquest tipus d’escoles. I
van haver d’assumir de grat per força tot aquest moviment que any rere any
anava in crescendo.
I arriba l’hora de la veritat: l’hora en què les escoles s’han de definir i que la
Generalitat ha d’assumir aquest patrimoni tan valuós.
Però, ah! Les escoles parlàvem de naps i la Generalitat parlava de cols: les escoles
parlaven de qualitat pedagògica, de patrimoni del país, d’un patrimoni que no es
podia perdre i la Generalitat parlava de taules, cadires, títols, locals... en
definitiva, de peles (que en aquell moment eren pessetes).
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Nosaltres volíem garantir la qualitat i la Generalitat, pressionada per tot el
col·lectiu de mestres-funcionaris només pensava en com igualar a la baixa (per
reduir costos evidentment) aquells mestrets que fins i tot alguns no tenien títol
de mestre.
O sigui que la qualitat no era important: no era important tenir uns especialistes
de plàstica i música, primeres espases en el tema, que eduquéssim la sensibilitat
dels infants; no era important que els nens de tres anys estiguessin escolaritzats;
no era important que tinguéssim una aula d’educació especial i un especialista
superqualificat; tampoc no era important que algú estigués a secretaria per
atendre totes les necessitats burocràtiques (que són milions) que demana la
mateixa administració; no era important que hi hagués un psicòleg que orientés
els mestres en els problemes que plantejaven alguns dels alumnes...
Nosaltres parlàvem d’això.
Ells parlaven de números.
I així va ser com vam perdre l’aula de tres anys (recuperada set anys més tard…),
els especialistes de música i plàstica, la secretària, la mestra d’educació especial,
la psicòloga... Tot un bagatge de més de 20 anys de lluita de pares i mestres per
recuperar l’Escola Nova de la República, tirats per la borda.
Aquest seria a grans trets el resum de com van anar les coses. Però no oblidem
que per entre mig de tot això hi ha persones. I moltes persones van patir, i molt,
aquest procés.
En primer lloc les mestresses que veien com el patrimoni que havien construït
amb tant d’esforç, tanta il·lusió i tanta esperança d’arribar a un bon port, se
n’anava en orris.
En segon, els mestres, alguns dels quals no tenien titulació oficial per bé que la
seva professionalitat, dedicació i competència estava fora de dubte i que, per tant,
no podien entrar a formar part del cos de mestres; o sigui que es quedaven sense
feina. Altres perquè es resistien a funcionaritzar-se; altres perquè realment veien
com es perdia tot el que havien construït. I tots amb la por al cos del fet que
arribarien mestres funcionaris que no podríem triar i que potser no entendrien ni
combregarien mai amb els principis fundacionals de l’escola. Que no es podrien
fer equips estables i estaríem a mercè dels punts, les comes, els mèrits, els
concursos de trasllats i tot aquest argot al qual sempre havíem renunciat i que no
vèiem amb massa bons ulls.
En tercer, els pares molts dels quals es van passar molts anys lluitant i sent
capdavanters de la lluita i no podien arribar a veure com el vaixell arribava a port.
Per altre cantó, també es veia que l’escola com a privada no tenia futur: els
edificis no semblaven homologables (per bé que després es demostrés que ho
haguessin pogut ser...), les quotes cada vegada eren més cares i moltes famílies
patien molt per poder-hi fer front i, alhora feia que l’escola esdevingués només
assequible a una determinada franja de població; alguns mestres veien que això
de ser funcionaris era un avantatge; molts pares que no havien viscut la lluita
consideraven que això de no pagar quotes era el més important...
Molts interessos en joc i molt contradictoris a vegades.
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Amb l’agravant —o l’avantatge, segons com es miri— que totes les escoles del
CEPEPC de Badalona anàvem al mateix sac perquè l’Ajuntament havia decidit
també fer el pas amb nosaltres i donar totes les facilitats a la Generalitat: cessió
de locals, assumpció d’una persona no titulada per escola ...perquè la cosa tirés
endavant d’una vegada.
Cosa que vol dir que les trobades de mestres/mestres, mestres/pares;
pares/pares etc, etc, es feien interminables donades les diferents característiques
de cada escola pel que fa a la seva titularitat (cooperativa de mestres/pares;
cooperativa de mestres; societat...). Trobades que començaven com a d’hora a
les 10 de la nit i moltes vegades no acabaven fins més enllà de les dues de la
matinada. I el cap donant voltes tota la nit...
Crec que anàvem a dues reunions per setmana els darrers temps. Érem al
capdavant de la llista d’escoles a passar, donat que l’Ajuntament ho posava tan
fàcil. La qual cosa vol dir que anàvem a negociar (a part del lliri a la mà) sense
tenir cap referència de com anirien les coses.
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Les altres escoles estaven a l’expectativa de com anaven les negociacions: ens
preguntaven, ens aconsellaven, ens exigien... Però nosaltres ( en Jordi Borrell, la
Carme Pérez i jo mateixa) anàvem a reunir-nos amb el Cap Adjunt (Capatxú, que
en dèiem) i ens pensàvem que ens reuníem amb qui-sap-qui i en definitiva ens
estàvem reunint amb el comptable de torn que només sabia dir-nos: això no i això
tampoc!
Han passat més de trenta anys i no oblidaré mai la lluita, la solidaritat, la il·lusió
i el cansament alhora per aconseguir que l’escola Jungfrau sigués una escola
pública. Hi vam perdre molts llençols a cada bugada, però el balanç final dóna
com a positiva l’aposta.
FINA NIUBÓ
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Ja som escola pública
L’1 de gener de 1986 l’escola passa oficialment a ser pública; a pertànyer a la
Xarxa d’Escoles Públiques de la Generalitat de Catalunya.
El del 85-86 va ser, sense cap mena de dubte, un curs molt especial. Havíem
començat el curs com escola privada i, en tornar de les vacances del nadal entràvem,
oficialment, a formar part de la xarxa d’escoles públiques de la Generalitat de
Catalunya.
De cop i volta, el nostre rumb com a escola es vinculava al corrent que fluia per
la xarxa pública i ens obligava a una adaptació forçada i forçosa, des de la
determinació inicial i ferma de conservar els nostres valors identitaris, allò que
conformava l’esperit de la Jungfrau, la nostra línia d’escola. Amb un cert recel, val
a dir-ho. Amb la pretensió que aquell corrent, impetuós i turbulent,
d’aiguabarreig, no ens arrossegués en una rebolcada fatal.
Una xarxa pública, per una banda, plena de tics de l’antic règim, amb certa
reticència a la catalanització, a la formació continuada, ancorada en metodologies
ancestrals. Funcionaris de carrera amb poca capacitat i nul.la voluntat d’adaptació
als nous temps. Acrítics, mers reproductors d’un sistema i d’unes estructures
caduques per predemocràtiques. Durant dècades havien treballat de la mateixa
forma. L’autoritat per sistema, un cert despotisme congènit, la disciplina per la
disciplina. Llibre, fitxa, repetició, memòria. Drets adquirits, estatus de funcionari,
san cristo i retrat d’en Franco presidint l’aula, fins que van poder.

Genial representació del pati de l’escola ple de vida, feta per un alumne. Arxiu del centre.
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Per l’altra banda, també, un munt d’escoles acabades d’obrir, degut a la pressió
demogràfica de barris i ciutats perifèriques com la nostra, amb claustres de gent
jove, acabada d’entrar, amb valors democràtics, una mica desorientats des del
punt de vista professional però amb ganes d’aprendre i de fer coses, que
començava a participar a les escoles d’estiu, en els cursos de formació i de
reciclatge. Que assumia, en molts casos, des d’una història i una formació
castellanoparlant, les bondats de la immersió língüística. (els que vàrem estudiar
magisteri en el tardo franquisme, havíem de fer una catarsi radical en incorporar-nos
a l’aula. Desaprendre moltes coses i començar a aprendre de veritat la professió).
A nosaltres, per la nostra banda, ens costava obrir-nos, sentir-nos part del
col·lectiu, descobrir els punts en comú que ens unien a ells. Acostumar-nos a les
substitucions i incorporacions de mestres sense tenir-hi cap mena d’intervenció…
A escoltar plantejaments professionals i laborals que ens venien de nou:
Interinatge, oposicions, restringides, tribunal, punts, antiguitat, triennis,
funcionariat, definitius, sindicats, nomenaments…
I, de mica en mica, vàrem anar entenent que les seves reivindicacions eren també
les nostres, que realment formàvem part del mateix col.lectiu. Que les
diferències, quan es donaven, tenien més a veure amb la professionalitat de
cadascú, o amb el factor vocacional, o amb la capacitat de treballar en equip, que
no pas en l’origen públic o privat de l’escola de procedència.
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La integració a la xarxa pública, segurament, es va produir de manera més
harmoniosa en l’estament familiar que no pas entre el col.lectiu de mestres. I això
per vàries raons:

La rua de carnaval arriba a Can Montal per reivindicar l’inici de les obres de l’escola nova. Arxiu del centre.
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• La rebaixa de les quotes fou un incentiu important a l’hora d’acceptar el
canvi.
• El manteniment de la qualitat d’ensenyament i dels signes d’identitat de
l’escola, com la catalanitat i la participació democràtica, quedaven garantits
donada la continuïtat dels membres del claustre (provisionalment,
d’entrada…) i la voluntat d’aquelles famílies militants que havien triat la
Jungfrau, en el seu moment, per raons ideològiques i de principis.
• La incorporació de matrícula per criteris de zona no va variar
substancialment la tipologia de famílies que accedien a l’escola. Encara
avui en dia, passats 27 anys del pas a pública, la incidència d’alumnat
d’altres països i cultures és totalment minoritària. Excepció feta de les
adopcions, nombroses, però que aporten alumnes catalanoparlants,
absolutament integrats en els paràmetres socioculturals de la majoria de
famílies de la zona. Sí que s’ha donat un canvi progressiu i lent al llarg
dels anys de nivell socioeconòmic.
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El darrer dia de curs de 1998, ens acomiadàvem de l’antic i entranyable castell. Arxiu del centre.
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• Finalment, aquelles famílies que, en proporció molt minoritària, es
manifestaven radicalment contràries a la integració a la xarxa pública
havien abandonat l’escola en el moment del pas.
Per part del claustre, el procés d’integració va ser molt més lent, incert, i
traumàtic en determinats aspectes:
L’escola s’incorporava automàticament a la xarxa pública l’1 de gener de 1986,
però els membres del claustre no tenien la plaça assegurada. I es començava a
visualitzar la paradoxa d’una escola integrada justament per les seves
característiques especials de catalanitat, qualitat pedagògica i voluntat de servei
públic, sense el seu claustre, que n’era l’ànima, la raó de ser.
Es va aconseguir crear una convocatòria especial d’oposicions restringides a la
pròpia plaça. El procés d’integració del claustre no es va completar fins a febrer
del 1992 (publicació dels resultats en el DOG). Tots els membres del claustre van
aconseguir la confirmació a la seva pròpia plaça.
En aquest procés hi vàrem perdre algunes companyes que, malgrat la seva
excel·lència professional, no complien els requisits formals de la convocatòria.
Hi vàrem perdre les aules de P3, en aquells moments nivell no obligatori.
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Tots els mestres vàrem assumir una pèrdua de sou no inferior al 20%.
BENJAMÍ MOLINÉ
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Carta al President de la Generalitat
Transcripció literal de la carta que la Mireia Batlle, alumna de 7è de l’escola, que
deuria tenir 12 o 13 anys, va escriure l’any 1996 al president de la Generalitat
demanant una escola nova. Ho va fer per iniciativa personal, preocupada i
motivada com estava pels comentaris que escoltava a l’escola i, segurament, a
casa i pel debat col.lectiu que generava la negociació d’un nou equipament, amb
unes perspectives desencoratjadores, tal com reflecteix fidelment a la seva carta.

Sr. Jordi Pujol:
Estimat president, em dic Mireia Batlle i sóc alumna de l’escola
pública Jungfrau (Badalona), faig setè d’E.G.B. i el meu problema
és que l’edifici de l’escola està molt fet malbé i es necessita un
altre edifici, però diuen que fins d’aquí 10 anys no estarà llest, jo
ja faig setè i segur que no veuré l’escola nova, però tinc un germà
i molts amics que encara la podrien veure (i tots els alumnes de
parvulari!!) però al pas que anem no ho crec, i jo havia pensat que
vostè podria fer-hi alguna cosa i si vol pot venir un dia a veure
com està de malament l’escola, miri la biblioteca està als lavabos
i és molt petita, els picarols, els més petitons, les seves classes
estan en barraquetes, el menjador està en la classe dels tallers, i
així moltes coses més.
Si es decideix a venir un dia pregunti per la Mireia Batlle i el vindré
a saludar, i si no pot siusplau no estripi aquesta carta, contesti’m.
MOLTES GRÀCIES!!
p.s:
Li posaré l’adreça de l’escola per si vol venir:
Carrer Gietà Soler, 1.
Badalona
Quan contesti la carta la té que enviar a l’adreça següent:
Mireia Batlle
(i la seva adreça particular)

Sorprenentment, la carta va merèixer puntual resposta.
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Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Gabinet del President
Servei d’Atenció a l’Administrat
Barcelona, 26 d’abril de 1996
Senyora
Mireia Batlle
(adreça particular)

Benvolguda Mireia:
El senyor President ha rebut la teva carta en la qual li expliques la
situació en que es troba la teva escola i m’ha demanat que et
respongui en nom seu.
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La Generalitat de Catalunya és conscient que encara hi ha
mancances i que cal anar millorant alguns dels edificis que té, i ho
està fent tan ràpid com li és possible. Malgrat això, però, no
sempre es pot fer tot tan aviat com tots voldríem.
El President m’ha encomanat que et digui que ara per ara no li és
possible de venir a veure l’escola, però que si algun dia passa per
allí demanarà per tu i així et podrà saludar personalment.
Mentrestant, rep una cordial salutació del President, i de mi mateixa.
Rosa M. Pujol
Cap del Servei
(signatura)
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Per fi, Una escola nova com cal.
Un cop completat el procés d’integració, es va posar de manifest que les
instal·lacions de l’escola no complien amb gairebé cap normativa oficial: seguretat
precària, manca d’accés per discapacitats, capacitat insuficient de les aules,
manca d’espais específics com un gimnàs, aula de música, espai de
psicomotricitat, instal.lacions de menjador en condicions, etc…
Quan l’any 1991 vàrem recuperar les aules de P3 les instal.lacions de l’escola es
trobaven atomitzades en quatre punts diferents: L’edifici modernista del carrer
Gaietà Soler; la caseta de la mateixa finca, que donava a la via Augusta, l’edifici
de l’avinguda Martí Pujol, i el barracó al que s’accedia pel carrer de la Creu. Cada
espai, doncs, amb un punt d’accés diferent.
Tal com ha quedat abastament explicat, el castell era un edifici modernista
emblemàtic, protegit des del punt de vista del patrimoni, però gens adequat per
a una escola. Per una banda, doncs, hom sentia les vibracions especials de
participar i gaudir d’un edifici amb forta personalitat, una obra d’art, un edifici
amb història, però patia quotidianament les limitacions, les estretors i les
mancances que aquella casa tan singular ens imposava.
Quan s’hi entrà per primer cop l’escola era d’una sola línia, però quan es va decidir
de doblar els cursos va arribar un moment en el qual l’edifici no donava més de
si i es van haver de cercar solucions.
S’aprofitaven tots els racons possibles. Per exemple, una cuina domèstica amb
bombona de gas al bell mig del forat de l’escala, era l’únic espai disponible on es
podia fer un taller de cuina. Únic espai, també, de sortida d’emergència com

La rua d’inauguració capitanejada pel Jaume Navarro, de Xirriquiteula, entra a la nova escola. Arxiu
del centre.
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vàrem comprovar el dia que, accidentalment, vàrem patir un incendi en plena
producció de panellets. Tota l’escala es va convertir en una trampa irrespirable
que va obligar a confinar els alumnes de 4rt a la terrassa perquè no podíem pas
evacuar-los de cap manera.
Una petita biblioteca entaforada en el que més aviat semblava un celler de vi (de
fet deuria complir aquesta funció en el seu moment…), humitats incloses, a la que
s’accedia passant pels lavabos que desprenien permanentment olor a serradures
(entre altres) ja que acollia, també, el quartet de la neteja.
Aules dins d’altres aules. Petites, sense espai per a una taula de mestre digna
d’aquest nom. Escales per tot arreu sense cap mena d’adaptació. El terrat
convertit en taller. Nevera a l’hivern i sauna a l’estiu. Però allà fórem feliços, com
diu el tòpic. No conec ningú que en tingui mal record del castell.
La «caseta» era l’antiga casa dels majordoms de la finca. Dues aules i uns
lavabos. L’inconvenient era la comunicació amb el castell, sobretot en dies de
pluja. També s’utilitzava com a menjador escolar. Calia baixar uns cubells gegants
amb tots els estris (plats, gots, etc…) i el menjar cada dia des de la porta
d’entrada de Gaietà Soler havent de superar un munt d’escales.
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A la casa de l’avinguda Martí Pujol s’hi ubicava el parvulari. Era una casa particular
de dos pisos i sòtan. Els nens i nenes estaven repartits per nivells i per pisos.
Escales amunt i escales avall tot el dia. Entrenament motriu i d’equilibri intens. I
molta sort. Mai no es va escalabrar cap criatura.
El menjador escolar s’ubicava al soterrani amb taules plegables penjades a la
paret que permetien convertir el menjador en aula, sala de reunions, local
d’assaig, o el que calgués.

Visió aèria de l’escola nova un dia de celebració. Arxiu del centre.
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L’any 1991, quan es va incorporar de nou el P3 a l’escola es va haver de construir
un barracó al pati de parvulari. Aprofitant que tota la zona estava afectada
d’enderrocament per les futures obres de la plaça Pompeu Fabra i del metro,
l’ajuntament va tirar a terra la paret del final del badiu de parvulari, connectant-lo
amb la zona de descampats, i va adequar un espai per instal.lar-hi el barracó de
P3 amb una ampliació del pati i una sortida al carrer de la Creu. Aquell barracó al
bell mig d’un solar enrunat entre parets mitgeres de cases nues i descarnades,
envoltat d’una tanca de galliner, semblava ben bé un camp de concentració. I, de
fet, era una font de problemes: rates, lladregots de cap de setmana que no
s’enduien res però que ho destrossaven tot, grans bassals i fangueig quan plovia,
i brutícia en el solar per la part externa a la tanca del pati.
Per tot plegat, Generalitat i Ajuntament van prendre ràpidament consciència del
problema d’infrastructures que havien assumit; de les despeses que aquesta
precarietat d’instal·lacions els suposava i, especialment, del perill que comportaven i
de les responsabilitats que se’n derivarien per a les administracions. Val a dir en
aquest sentit, que les normatives de seguretat, accessos i ràtios escolars, havien
anat progressant al llarg dels 80. Al principi ningú no tenia plans d’evacuació i poc
es feia per garantir determinades mesures davant situacions de risc.
De la mateixa manera que els autocars de transport escolar no disposaven de
cinturó de seguretat, o es tolerava fumar dins de l’aula i, posteriorment, dins del
recinte escolar, o anàvem a cases de colònies que no complien cap dels requisits
de qualitat i de seguretat que incorporen avui en dia, l’escola era un espai no
adequat, en termes generals, que adaptàvem com bonament podíem a les
necessitats del dia a dia. Per altra banda i malgrat els condicionants físics, el
context pedagògic de la nostra escola portava l’alumnat a una experimentació
més directa i quotidiana de la mateixa manera que actualment, en ple segle XXI,
fan ús preferent de les tecnologies de la informació.

Una aula de la nova escola. Arxiu del centre.
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De manera que, amb la mateixa insistència i la mateixa fe, una mica inconscient,
amb les que havíem aconseguit el pas a pública i l’acord de manteniment de la
plantilla, ens abocàrem a demanar un edifici nou per a l’escola.
De l’estira i arronsa entre administracions en vàrem treure alguns compromisos.
Si l’Ajuntament hi posava el terreny i, posteriorment, n’assumia el manteniment
la Generalitat hi construiria. Pacte habitual en aquests casos.
La previsió de terreny va donar molts problemes. No es detectava cap espai de
sòl públic disponible que complís els requisits, i que no ens obligués a desubicar-nos
sociològicament. Que no ens obligués a canviar de barri.
En més d’una ocasió els membres del Consell Escolar, o de la Junta de l’AMPA es
van passejar pel barri a mitja nit, acabades les reunions, escorcollant solars,
cases velles i racons, que poguessin acollir les instal.lacions necessàries. O alguna
que altra incursió nocturna anònima per deixar constància de la nostra
reivindicació a les parets del barri. Fins i tot alguna rua de carnaval va estirar-se
fins a la portalada principal de can Montal per penjar-hi solemnement, a plena
llum del dia, en el context de la festa, una pancarta demanant l’escola nova, ja!
El procés, més enllà de la bona voluntat de l’administració, es trobava en un
atzucac. A la Generalitat ja li anava bé, en el sentit que oficialment havia donat
el vist-i-plau però, donada la manca de terreny, no tenia cap mena de pressa.
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Des de l’escola vàrem donar una mica de ressò a la problemàtica.
La cosa es desencallà quan, als inicis del que a pilota passada hem anomenat
bombolla immobiliària, es va promoure la liquidació de la fàbrica de can Montal,
la promoció d’habitatges i la cessió i urbanització de l’espai públic en
contrapartida. Resolta la reserva de terreny de manera satisfactòria, ja que era
l’opció més propera possible, començà el procés de projecte i construcció de la
nova escola.
El projecte se l’emportà el gabinet d’arquitectura de l’Alfons Soldevila, expare
d’escola, que ja havia dissenyat i construït, feia poc, l’escola Salvador Espriu.
La solució que en resultà, en la línia innovadora, funcional i creadora de grans
espais diàfans d’en Soldevila, va ser una escola molt lluminosa, d’espais comuns
amplis i polivalents, on la gent es troba a gust per treballar, que resol molt bé els
moviments de grans grups de persones, però d’aules massa petites, lavabos mal
ubicats i acabats poc acurats, a banda d’un to gris general que costa de contrastar
per tal de donar vida al dia a dia de l’escola.
Les limitacions d’espai varen ser imposades des de la Generalitat en la fase de
projecte i les mancances en els acabats varen ser fruit de la desviació
pressupostària que va sofrir l’obra i que ningú no volia assumir. De fet, quan se’ns
va entregar l’equipament per fer el trasllat al llarg del mes d’agost, ultra altres
mancances menys vitals, no hi havia a l’edifici cap endoll ni cap interruptor
instal·lat. Els fils de colors de les diferents fases eixien del tub enroscats en nusos
ben creatius i grans llaçades multicolors.
L’escola nova va ser inaugurada el setembre de 1998, després de gairebé deu anys
de lluita i insistència, i gràcies també, tot sigui dit, a una conjuntura favorable.
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L’escola nova va suposar una millora radical de les condicions de treball
d’alumnes, mestres i personal no docent. De bon començament, els més
nostàlgics manifestaven un fort enyorament d’aquella escola entranyable,
acollidora, petita, en la que estàvem tots frec a frec sentint l’alè, i no pas en sentit
metafòric, i la força dels companys i companyes. Aquell gris aclaparador… La crisi
va durar tres setmanes. Ningú mai més no va trobar a faltar «l’escola vella».
Poder tenir una taula de mestre a l’aula, gaudir de gimnàs, pistes poliesportives,
aula de música, de psicomotricitat, no haver de fer classe d’Educació Especial a
la cuina, gaudir d’una biblioteca gran i lluminosa sense olor de serradures o de
pixum, tanta lluminositat, tan d’espai per treballar relaxadament, cuina pròpia,
menjador en condicions. I, especialment, les condicions de luxe del nou parvulari!
I més especialment encara, el fet d’estar tots junts i compartir plegats la mateixa
escola per primera vegada, des de feia trenta anys. Mirar-nos des dels grans
finestrals de les classes respectives els uns als altres i sentir-nos, de veritat, part
d’una mateixa família.
Tots ens vàrem acostumar molt de pressa a les noves condicions de manera que
al cap de poc temps ja ens semblava impossible que mai no s’hagués pogut
treballar sense gaudir d’aquelles condicions.
De tota manera, per als més nostàlgics i per a l’alumnat que va viure el trasllat
ja en el CS, l’escola del castell sempre serà recordada com la «seva escola». Em
consta que el canvi mai no els va acabar d’agradar del tot.
A partir del 1998 la tasca, que es va allargar fins més enllà del 2000, va consistir
en l’adequació i equipament dels espais, millores en la seguretat, substitució
d’elements provisionals que es van revelar com a gens adequats per resistir les
escomeses persistents de les criatures, la informatització progressiva del centre i
la creació de la primera xarxa informàtica, a partir de la iniciativa de mestres i

El pati de sorra del parvulari. Arxiu del centre.
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famílies, com havíem fet sempre que calia cobrir una necessitat sense esperar res
de l’administració. Posteriorment, el Departament va començar a dotar el centre
d’equipament informàtic.
I, finalment, ara sí; l’escola podia començar a funcionar amb «tota normalitat».
Amb la instal·lació de la darrera barana de seguretat al parvulari, es tancava el
cercle i es completava del tot aquell somni/projecte/procés llarg, complex,
col·lectiu, utòpic i persistent, de convertir la Jungfrau, aquella escola catalana,
arrelada al medi, democràtica i compromesa amb la renovació pedagògica
constant, en una escola pública de qualitat. Havia costat 30 anys d’esforços i
havia calgut arribar al tombant del segle XXI per aconseguir-ho.
Només la participació de totes aquelles persones que al llarg del camí es van
comprometre amb el projecte, assumint rols diversos i diferents, tots
imprescindibles, ho ha fet possible. Amb el valor afegit de que molts d’ells hi
aportaren el seu granet de sorra sabent amb tota certesa que no en veurien el final
ni en gaudirien, i que treballaven en benefici de futures generacions. La Jungfrau
representa, doncs, avui en dia, un acte de generositat col·lectiu envers la ciutadania.
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D’aquells que la visqueren com a privada i la imaginaren com a servei públic, dels
que visqueren el procés de traspàs, i de tots i totes els que han col.laborat a
construir el present de l’escola i que s’esforcen cada dia per projectar-la cap al futur,
fidels a la idea de servei a la comunitat, al país, a la llengua, a la pròpia identitat;
fidels a la idea integradora i solidària d’escola oberta al món. Malgrat totes les crisis
que es conjuren, s’amunteguen i es precipiten per posar-ho molt i molt difícil.
BENJAMÍ MOLINÉ

Celebració al vestíbul, plaça i àgora, cor de l’escola. Arxiu del centre.
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La participació de mares i pares
La Jungfrau ha estat, des de sempre, una escola participativa, dinàmica,
integradora, feta entre totes les persones que pertanyen als diferents estaments
de la comunitat educativa. La presència, la participació i la implicació de les
famílies, mares i pares, en el dia a dia de l’escola i en la presa de decisions
importants, ha estat una constant.
En primer lloc, participació a nivell institucional. Primer, en les Gestores d’escola,
òrgan rector del centre en la seva etapa privada i àmbit de presa de decisions.
Decisions, en alguns casos, transcendents per al futur de la institució escolar com
ho foren les successives ubicacions, ampliacions i reformes que es van escometre
o, de manera molt destacada, el debat aferrissat sobre el model d’escola que
volíem per als nostres fills/alumnes i, en aquest sentit, les assemblees
multitudinàries al Círcol Catòlic per parlar de la línia d’escola o decidir el pas a
l’escola pública.
Posteriorment, la participació en l’àmbit del Consell Escolar i de les comissions de
treball derivades d’aquest òrgan rector del centre públic: economia, menjador,
convivència, permanent, celebracions, llibres... i totes aquelles que, puntualment,
el Consell decidís de formar en cada moment.
Participació a través de l’AMPA. L’associació de mares i pares d’alumnes ha
mantingut un paper protagonista en la vida de l’escola, donant suport a la tasca
del claustre, dinamitzant la participació de les famílies, treballant al costat dels
diferents equips directius per la cohesió de la comunitat educativa. Portar
l’economia, organitzar les activitats extraescolars, les excursions anuals d’escola,
promoure l’escola de pares, editar les revistes Ets i Uts i El Cabàs de la Jungfrau,
en les seves diferents etapes, assumir els principis de la socialització de llibres i
col·laborar a organitzar-ne el funcionament, organitzar les festes d’escola, etc...
són algunes de les iniciatives que s’han anat desenvolupant al llarg dels anys.
Participació a l’hora de fer trasllats entre edificis o d’escometre petites reformes
per tal de fer menys feixuga la càrrega econòmica per a les famílies, aportant
vehicles propis, traginant, fent bricolatge de tota mena, posant cel ras en una
aula, reparant, pintant, o el que calgués, a partir de la bona voluntat i de les
capacitats professionals de cadascú.
Participació en els tallers multidisciplinars. Durant molt de temps pares i mares
col.laboraven amb els/les mestres en oferir un ventall ampli d’activitats: primers
auxilis, fusteria, dibuix, còmic, costura, danses...
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Participació en concerts, certàmens literaris i, molt especialment, en l’àmbit del
teatre, com es pot llegir en el capítol corresponent.
Participació en excursions, fent d’acompanyants, i en colònies. En aquest sentit
fou emblemàtic el grup de cuineres. Mares que s’avançaven a l’arribada dels
alumnes, netejaven la casa, i portaven la intendència i la cuina al llarg de tota
l’estada i, a més, participaven de manera vivencial de les activitats (veure escrit
sobre Sortides i Colònies).
Participació donant suport a la biblioteca de l’escola. Folrant i restaurant llibres,
enregistrant i fent fitxes, servint els llibres i portant-ne el control de préstec
(veure escrit Bibliotecàries).
Participació donant vida a la colla gegantera, que porta més de vint anys
passejant per Badalona i per tot Catalunya la família de gegants, gegantons i
capgrossos, cada vegada més nombrosa i, amb ells, el nom de l’escola.
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Participació dinamitzant la comissió solidària, creada fa vint anys per un grup de
mares i pares per potenciar l’escola solidària i compromesa, oberta al món.
Comissió que, amb la integració de mestres, va engegar l’agermanament amb la
Escuela Pública Francisca González, de Chichigalpa. En el marc de
l’agermanament, que ja porta 16 anys de vida, la comissió ha treballat i treballa
per donar suport als mestres en la tasca de sensibilització de famílies i alumnat,
per generar recursos que sostinguin els nostres projectes a Nicaragua (botigueta,
loteria, presentació de projectes a subvenció, bars, samarretes, euro solidari,
tómboles, contenidors d’ajut), per organitzar la dinamització de la comunitat
educativa en festes d’escola, que de fa anys tenen un caràcter solidari, i per
prendre decisions de manera col·legiada. Decisions que orienten la nostra línia de
cooperació, de sensibilització i determinen el ritme i el grau de compromís que
assumim cada any.
CLAUSTRE 2013
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L’escola Jungfrau que jo vaig conèixer
Els anys de la il·lusió.
L’escola que jo vaig conèixer al final dels anys 70, estava instal·lada en un edifici
modernista de l’arquitecte Badaloní Joan Amigó Barriga, a la Plaça Pau Casals
núm. 2.
L’entrada principal, però, era per la part de baix, un carrer acabat d’anomenar
«Via Augusta», ja que en el seu subsòl, els arqueòlegs havien trobat les restes
d’aquesta important via romana.
Era un carrer tranquil ja que encara no havien fet el desdoblament de la carretera
nacional B31 (l’anomenada carretera del bunyol) que tant va perjudicar l’entrada
de l’escola.
La porteria situada en el racó del pati era el primer contacte amb el nostre món
educatiu.
De la porteria es passava a la zona d’esbarjo amb les seves instal·lacions esportives.
En aquella època els arqueòlegs del Museu havien excavat una part del pati,
trobant-hi grans parets d’un edifici de Baetulo. Es varen tornar a soterrar tot
esperant una complerta excavació de la zona, cosa que fins ara mai no ha arribat.
Passada la porteria i ja en el pati, sorprenia la grandiositat del col·legi dins d’un
edifici singular. Aquest semblava a primer cop d’ull, una barreja de castell i palau,
amb merlets i una encaputxada torre d’homenatge.
L‘edifici desprenia calor i vida, ressonant les corredisses dels nens entrant i sortint
de les aules, uns espais ventilats i molt lluminosos. Enfora el xivarri dels jocs al
pati alternava la gran xerinola amb l’expectant silenci a les hores de classe.
La meva muller i jo vàrem conèixer l’escola amb profunditat quan decidírem
portar-hi les nostres filles i era lògic, per tant, investigar els seus idearis i
objectius pedagògics.
Coneixíem les seves fundadores, la Teresa Duran Marriera, la Lourdes Estévez
Bigas i especialment la Carme Pérez Arnau, així com el seu esperit positiu,
confirmat amb les nostres vivències posteriors, que mostrà com feren una escola
que no solament volia defugir les vigents essències classistes i anticatalanes sinó
que aconseguiren una pedagogia activa i de qualitat.
Aquestes ensenyances es complementaven amb una educació social dins d’un
país canviant al que s’afegien nous conceptes i vivències per un món millor.
Amb el pas del temps, aquest esperit renovador, es va enfortir dins d’una nova
renaixença que despertava l’esperit col·lectiu de País i en ell el desig d’una escola
pública i de qualitat, per tant era lògica l’evolució de l’Escola Jungfrau cap aquest
objectiu comunitari.
Tres factors ajudaren en l’evolució cap a l’Escola Pública:
• La mentalitat oberta de les fundadores que havien esmerçat capital i
hores dedicades a fer un somni: crear una escola que ajudés a fer un món
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millor amb un esperit de qualitat docent i catalanista que, amb el pas dels
anys, resultà ser afí als programes del CEPEPC (Col·lectiu d’Escoles per
l’Escola Pública Catalana).
• Una majoria de pares d’alumnes amb desig de millorar el país, començant
per l’ensenyança.
• El canvi social que vivia Catalunya, que menyspreava les actituds
classistes de l’escola tancada i enfortia el desig de participar en un
projecte nacional.
Per tant, s’iniciaren innombrables reunions, primer entre fundadores i mestres;
més tard s’incorporaren els pares d’alumnes i el primer pas va ser la proposta
d’incorporació de l’escola Jungfrau al CEPEPC.
A l’Escola es redactaren uns estatuts o Línies o tendències bàsiques de l’Escola, i
es va constituir una gestora que representava a tots els estaments.
Es van estudiar i definir els objectius de l’Escola en reunions de la junta i que a
mi en serviren per comprendre millor els principis bàsics: Catalanitat —Servei a
la Societat— Projecció cap a l’Escola Pública.
I ja, després d’aquestes definicions, només quedava l’aprovació de tots els
estaments de l’Escola.
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Recordo com si fos avui la sala del Círcol Catòlic plena de gom a gom. Era el 29
de Maig de l’any 1980... A dalt de l’escenari una taula llarga amb micròfons i
asseguts les tres fundadores, una representació dels mestres i representants dels
pares d’alumnes.
Després de parlar fundadores i mestres jo, com a president de la junta de pares,
vaig fer una exposició dels acords de la junta i els motius que ens animaven a
donar suport a la iniciativa de passar a escola pública.
Alguns pares s’enfrontaren a la proposta (i no sempre amb paraules amables)
però la majoria aprovà el pas de l’Escola Jungfrau a Escola Pública.
Al pas dels anys he comprès (en part) l’oposició al projecte. Teníem una bona
escola, ben regentada i amb un bon sistema educatiu; per tant, qui ens garantia
que es mantindria la nostra qualitat, o amb quines interferències i imposicions ens
vindrien de fora?
Avui, ja han passat molts anys d’aquella memorable assemblea.
El pas del temps, els canvis de local, la jubilació de les fundadores, les noves
legislacions, en fi, tot plegat, ens ha fet oblidar aquelles èpoques de lluita. Però,
afortunadament, l’esperit fundacional i el desig per donar un millor ensenyament
ha continuat i continua.
El pas del temps no ha de fer oblidar el camí que aquell any de 1980 començàrem
cap a l’escola pública, ni els somnis per una escola d’un país millor de les, fins llavors,
propietàries de l’escola, dels mestres, dels pares i, indirectament, dels alumnes.
JOSEP M. PADRÓS I CUYÀS
President de la Gestora d’Escola l’any 1980
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Una vida dedicada a l’escola
L’escola Jungfrau va començar a ser important per a mi quan, amb la meva
esposa, vàrem entrar a formar part de la Junta de Pares.
Enteníem que l’escola pública catalana era per als nostres fills i filles el millor camí
per tal de valorar els diferents estadis culturals, familiars, artístics i, en general,
la convivència amb nens i nenes de diferents procedències econòmiques i
religioses.
Dit això, ja comprendreu que la nostra dedicació va ser plena, amb il·lusió i ganes
de millorar l’escola. Implicació que es va intensificar quan les propietàries de
l’escola es van plantejar de fer una autèntica escola pública basada en Rosa
Sensat.
Recordo que les diverses converses entre propietàries, mestres i pares, no
sempre fructificaven. No obstant, un dia es va trobar l’escletxa per reunir-nos tots
tres estaments per parlar del futur.
Aquell dia al vespre, asseguts en una classe del soterrani de l’escola de la plaça
Pau Casals, separats per taules i en tres grups, dialogàrem obertament
presentant les proposicions de cada grup; es començaren a llimar les diferències
i s’aconseguí que cada grup reflexionés i presentés un projecte per tal de poder-lo
aprovar en conjunt.
Setmanes més tard naixia la Gestora de l’Escola Jungfrau. Es van redactar uns
estatuts on es definia la potestat i la feina de cada grup: propietàries, mestres i
pares, acordant que sempre es prendrien les decisions emanades de la Junta
Gestora, formada pels tres estaments.
Evidentment, cada família va rebre un exemplar dels estatuts per tal que pogués
fer-hi esmenes. Es va convocar una assemblea per aprovar la gestora i es varen
debatre les esmenes corresponents, arribant aquí l’inici d’un nou cicle de l’escola,
que va durar fins que les propietàries van traspassar la seva propietat en el procés
d’integració a la xarxa pública.
Important, també, va ser quan l’escola es va fer petita per la demanda de places
escolars i es va haver de buscar un local complementari. Els membres de la
Gestora, en pes, vàrem recórrer diversos establiments a l’entorn de l’escola fins
que es va poder llogar el local de l’avinguda Martí Pujol. Allà, pares i mestres
vàrem col.laborar exemplarment, fent de fusters, de pintors, de jardiners,
fregant, deixant l’edifici en condicions. Tot un goig poder fer més badalonina una
escola per als nostres fills i filles.
Quan l’escola es va integrar al CEPEPC (col.lectiu d’escoles per l’ensenyament
públic i en català), vaig ser destinat a formar part de la Junta d’aquell col.lectiu.
Lluitàrem molt aquell grup d’escoles per tornar a fer una escola catalana com la
d’abans del 1936. La Generalitat no va estar per la feina. No obstant això, no es
va parar de batallar; fins i tot es va fer un gran aplec a Granollers per reivindicar
les nostres peticions.
Tot i que la Generalitat va optar per la concertada a l’hora de crear un model propi
d’escola catalana, i això va tirar per terra part de les aspiracions del col.lectiu, el
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cert és que el CEPEPC va aconseguir el pas a la xarxa pública de la majoria
d’escoles, entre elles, la nostra.
No em sap greu haver participat en els dos projectes; sempre s’eprenen coses per
anar per la vida i es fan relacions d’amistat que et fan ser més condescendent
amb les opinions de vegades adverses a les teves. Crec que aquesta part de la
meva vida dedicada a l’escola ha fructificat en mi i els meus fills.
Tot el temps que he dedicat a l’escola Jungfrau és el que he empleat amb més
gust; i ara que hi van els meus néts, em sento orgullós de ser un protagonista de
que l’escola compleixi 50 anys i continui essent pública i catalana.
FRANCESC ORIOL TARRATS
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Acta de reunió d’exAMPA de l’escola Jungfrau

ACTA DE REUNIÓ D’EXAMPA DE L’ESCOLA JUNGFRAU
Identificació de la reunió
Núm. 1
Curs: 2012-2013
Caràcter: extraordinària
Data: 12 de desembre de 2012
Horari: de les 21 a les 24 h
Lloc: Qui paga mana
Assistents a la reunió
Carles Àrias, expresident 2n
Quim Formentí, excomissió economia
Rafael Naranjo, excomissió comunicació
Ricard Rojo, excomissió comunicació
Carles Soler, excomissió economia
Sergio Zori, exmembre més breu
Mercè Massip, dona d’en Quim, excomissió economia
Montse Serra, exsecretària
Han excusat l’absència (o no):
Josep Anton González, expresident 1r
Miquel Capeta, excomissió comunicació
Aurora Bachs, excomissió extraescolars
Ordre del dia
Sopar mensual (per parlar del proper 50è aniversari de
l’escola)
Torn obert de ‘xupitos’
Resum de les activitats realitzades durant toooots
aquests anys.
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Desenvolupament de la sessió
1- Sopar mensual
L’expresident 2n obre la sessió però no aprovem cap acta
anterior, ja no en fem. Ens pregunta què volem per sopar
i, sobretot, què volem per beure.
En Quim, per anar-nos ambientant, ens
instància
bastant
canyera
que
vam
l’Ajuntament l’any 2004, queixant-nos de
d’un 23% en la subvenció d’esports (Annex
prioritats). Això de les retallades ja ve

llegeix una
presentar
a
la retallada
1: qüestió de
de lluny!

2- Torn obert de «xupitos».
Encetem un diàleg en el que comencem a recordar
anècdotes de l’època en que vam estar a l’AMPA.
Resum de les activitats realitzades durant tots
aquests anys.
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Després d’una assemblea bastant tumultuosa, l’octubre
del 2001, vam entrar a la Junta de l’AMPA un grup de
gent, que poc o molt ja ens coneixíem entre nosaltres,
amb ganes de col·laborar amb l’escola (Annex 2): Àngela
Gispert, Quim Formentí, Josep Anton Gonzalez, Montse
Manent, Rafa Naranjo, Carles Navarro, Ricard Rojo i
Muixu Serra. Es queden de l’anterior junta l’Aurora
Bachs, en Miquel Capeta, en Dani Sabater i en Carles
Soler.
L’octubre de 2002 pleguen la Montse Manent, l’Àngela
Gispert, en Carles Navarro. Entra un membre nou, en
Sergio Zori, encara que va venir a poques reunions!
L’octubre de 2003 pleguen l’Aurora, en Miquel, en Dani
i en Carles i s’incorporen a la Junta: Marta Franquesa,
Josep M. Sierra, Carles Àrias i Maika Puig.
L’octubre de 2004 pleguem els que vam entrar al 2001:
Josep Anton, Rafa, Ricard, Quim i Muixu. S’incorporen a
l’AMPA: Jordi Puig, Maria Rodríguez, Laura Canora, Lluís
Vallès, Esther Díaz i Lídia Berio.
Ens fem bastant d’embolic amb les dates, però el que si
recordem molt bé són totes les innovacions que vam
introduir:
Canvi de l’excursió de pares per la Festa de la Primavera
(és l’actual Jungfrafesta).
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Celebració del 40è aniversari de l’escola. En Miquel va
ser el creador del CD amb totes les cançons de la
l’escola.
Canvi de la revetlla de Sant Joan per la xocolatada de
benvinguda a l’octubre, encara vigent avui en dia.
Canvi en l’empresa d’extraescolars: deixem BCN i ens
posem d’acord amb l’Àpat 2008 (concretament, amb l’Anna
Ariño, un encant!).
Inici del projecte de socialització de llibres.
També recordem molt bé les sortides i els viatges que
hem anat fent durant aquests anys, al principi amb
criatures a cases de colònies, i després els viatges,
tal com diu en Quim, ‘amb sense’ nens, els adults i prou
(Annex 3).
ACORDS
Seguir fent sopars i trobades i viatges i... el que faci
falta!
Tal com diu sempre en Ricard, seguir estant tots moooolt
contents!
L’expresident 2n aixeca la sessió, de la qual estenc,
com a exsecretària, aquesta acta. Volem aclarir que hem
utilitzat el logo del 40è aniversari de l’escola per
recordar els nostres temps d’estada a l’AMPA.

La secretària

Vist i plau
L’expresident 2n
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ANNEXOS
1. Instància a la regiduria d’Esports de l’Ajuntament de Badalona.
Octubre 2004.
Qüestió de prioritats… suposem.
Hi ha una dita entre les persones que treballen a l’administració pública
que sosté que «si no surts al pressupost és que no existeixes». O dit
d’una altra manera, les prioritats de l’administració pública es poden
descobrir analitzant quan i en què decideixen gastar els diners públics
els responsables polítics.
Aquest curs l’Ajuntament de Badalona ha decidit reduir en un 23% la
subvenció que concedeix a l’escola com a suport a les activitats
esportives que es realitzen.
La qüestió que ens ha vingut al cap a les mares i pares de la Junta és
si l’esport a l’escola Jungfrau està deixant d’existir dins les prioritats del
govern de la ciutat, o si el problema és més greu i afecta per igual a
totes les escoles públiques, o bé, si és que s’ha incrementat l’oferta
d’escola pública a Badalona en un 23% i cal redistribuir els recursos.
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Perquè tenim tots aquests dubtes voldríem que algú (a poder ser el
responsable polític) ens expliqués per què aquest curs la nostra escola
tindrà, tot i la previsió de creixement de la despesa (7%), un ajut que
se’ns redueix en un 23%. I ho volem saber per poder explicar-ho a
totes les mares i pares de la nostra escola, però també per si ens hem
de preparar per anar desapareixent en els propers cursos de les
prioritats del govern de la ciutat.
Badalona, cinc d’octubre de 2004

Treballar en un projecte comú ajuda a fer pinya.
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2. Candidatura octubre 2001-2002 (petita errada, posa 2201, però vol dir 2001)
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3. Activitats, excursions, sortides, viatges...
Vam anar a Roma l’octubre de 2005.També hem estat a Saldes (2006), a Llafranc
(juny de 2008), a Dublín (octubre de 2008), a Marrakech (octubre de 2009), a
Gòsol (2010), a Frankfurt (octubre de 2010), a Lisboa (octubre de 2011) i a París
(octubre de 2012).
I tot el que calgui!!!
AMPA 2001-2004
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Ben posadets per a la foto. Arxiu AMPA 2001-2004
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La meva experiència a l’escola Jungfrau
La meva experiència a l’Escola Jungfrau: De la teoria a la pràctica
psicològica. Una immersió en la realitat
Han passat un grapat d’anys des que vaig deixar de treballar a l’Escola Jungfrau.
Amb el pas del temps molts dels records s’han anat esvaint però hi ha algunes
experiències, algunes impressions molt fortes que mai podré oblidar.
Quan vaig arribar a l’Escola Jungfrau el curs 1976-77 es vivia una situació política
i social ben particular arreu del país que també afectava el món de l’educació. Des
de feia anys s’havia anat forjant un moviment de renovació pedagógica que volia
acabar amb les pràctiques educatives més tradicionals, més estereotipades,
deslligades de la realitat i basades, fonamentalment, en les capacitats
memorístiques dels alumnes.
Hi havia una efervescència molt gran en el món de l’educació. No s’escatimaven
esforços per introduir canvis fonamentals en el sistema educatiu que afectaven
tant els continguts com la manera d’impartir docència. En aquest sentit, es
pretenia relacionar els aprenentages escolars amb la realitat de l’entorn més
immediat de l’alumne: el físic i el social. Calia que l’alumne o l’alumna prengués
part activa en la construcció del seu coneixement, i es tenia molta cura a
relacionar els aprenentges amb les experiències viscudes pels infants.
L’ambient que es respirava a l’Escola Jungfrau era de voluntat de canvi en la
manera d’ensenyar. Per posar en pràctica l’ideari de renovació calia fer moltes
reunions per discutir i per coordinar els diferents punts de vista fins arribar a unes
postures comunes. Calia posar en comú les activitats que es volien dur a terme a
la pràctica docent calia, a més, fer un material adequat. Amb aquests
pressupòsits les reunions eren a l’ordre del dia. Hi havia reunions de cicle, de les
clases paral·leles, amb els pares. El Claustre de Mestres que es reunia una vegada
al mes, recordo que era un dilluns de 10 de la nit fins passades les 12 de la nit,
era un clar exponent d’aquesta actitud combativa i de canvi que he esmentat.
En aquestes condicions vaig aterrar a l’Escola Jungrau, amb els coneixements
psicològics que havia assolit durant la meva estada a París al final de la dècada
dels 60. Els autors que s’estudiaven en Psicologia evolutiva a la Sorbonne en
aquella época eren, preferentment, Piaget i Wallon, ambdós de llengua francesa,
però de països diferents: Suïssa i França, respectivament.
Recordo que havia après els seus postulats bàsics. Per Piaget l’infant construia el
seu coneixement a partir de la seva interacció amb el medi físic, per Wallon el
coneixement del propi cos era l’aspecte cabdal per endegar el desenvolupament
del coneixement infantil. Havia tingut una formació fonamentalment teòrica. Tot i
que havia fet algunes pràctiques amb infants, la veritat és que havia tingut
poques ocasions de contrastar aquests postulats amb la realitat.
En arribar a l’Escola Jungfrau, freturosa per implementar tot allò que havia après
durant els meus anys de formació, vaig trobar el terreny abonat. Les Mestres de
parvulari amb qui vaig col.laborar més estretament i assídua (Rosa Bigas, Marta
Buzzi, Lourdes Estévez, Montserrat Fradera, Maribel Martí i Rosa Valls), no
únicament van aceptar molts dels suggeriments que els hi vaig fer sinó que ja
disposaven d’un repertori d’activitats que intentaven portar a la pràctica aquells
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principis psicològics que jo havia assolit a la Universitat. Vàrem potenciar un munt
d’activitats de psicomotricitat, des de la mobilització i reconeixement del propi cos
amb els infants de 3 anys a l’educació del gest gràfic, amb els infants de 4 i 5
anys com una premisa per a l’aprenentage de l’escriptura. Va ser una immersió
en la realitat escolar.
L’equip directiu i pedagògic de l’Escola Jungfrau tenia una concepció del paper del
psicòleg escolar particular i diferent del que era el més usual en altres centres
escolars. La funció prioritària del psicòleg escolar no era pas passar proves
psicològiques, tot i que també era una activitat que feia. Es posava molt d’èmfasi
en millorar tant el contingut de les activitats programades com la manera de
portar-les a la pràctica a l’aula. Una de les activitats fonamentals del psicòleg,
especialment al preescolar, era observar les activitats programades a l’aula per
comentar posteriorment amb la mestra responsable de la classe com havia anat
el seu desenvolupament i proposar modificacions, si calia, per adaptar els
aprenentatges a les capacitats i característiques dels infants. També s’intentava
incidir en la dinàmica de la classe si s’observava algún problema.
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Si hi havia algun infant que necessitava una atenció més especialitzada perquè
presentava algún tipus de problema ja fos de pronúncia, de parla, de
comunicació, problemes de conducta, problemes d’aprenentatge, s’observava la
seva actitud en el grup classe i després es feia una exploració individual. Cal
assenyalar que abans de fer cap tipus d’intervenció hi havia un bescanvi
d’informació entre la mestra i jo, i al final la decisió sempre era consensuada.
Totes les observacions realitzades, així com els resultats de les exploracions
psicològiques les comentava amb les mestres i els mestres. Hi havia un bescanvi
d’informació que era fonamental per preparar les entrevistes amb els pares.
Si s’observava algún problema en un grup classe per causa de les característques
psicològiques d’alguns infants més inestables emocionalment, o amb conductes
disruptives, s’intentava trencar la dinàmica de la classe reconstruint el grup
classe. Atès que hi havia dues línies això era possible. Recordo que així es va
actuar amb dos grups de segon d’EGB, i el resultat va ser, globalment, positiu.
Vaig romandre a l’Escola Jungfrau fins l’any 1983. Van ser uns anys que vaig viure
molt intensament, tant per la situació d’innovació pedagògica com pels canvis
polítics que es van produir al país. El que més valoro de la col.laboració amb els
mestres i les mestres de l’escola era l’entusiasme i la mentalitat oberta per provar
coses noves, el seu enginy i la seva capacitat innovadora, i la seva preocupació
per ensenyar els nois i les noies escolaritzades a l’escola correctament. Per a mi
aquella estada a l’Escola Jungfrau i tota l’experiència que hi vaig assolir va ser una
font d’inspiració, molt profitosa per l’ensenyament de la Psicologia del
Desenvolupament a la Universitat en els anys posteriors.
M.ROSA SOLÉ
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Bon Départ
Homines, dum docent, discunt
(Sèneca, Epístoles 7, 8)
«Els homes ensenyant, aprenen»
Estàvem sentint la poesia d’en Joan Argenté a l’Anís del Mono, en l’homenatge que va
fer Omnium Cultural al nostre poeta, quan la Carme Pérez em va proposar escriure
alguna cosa sobre la meva experiència amb l’Escola Jungfrau, en motiu dels seus 50
anys. Vaig dir que sí, naturalment. La Jungfrau va ser el meu punt d’inici professional.
Érem l’any setanta. Després, al llarg dels anys, hi ha hagut moltes altres
col·laboracions com la creació d’una aula d’educació especial als anys vuitanta, o quan
la Jungfrau m’acull com a psicòloga escolar a temps parcial en passar a escola pública.
Però jo us vull explicar amb quatre pinzellades quin record en tinc d’aquell primer
temps que em va marcar un abans i un després.
Si he de ser sincera no recordo com vaig fer el «contracte» amb l’escola per fer
psicomotricitat amb el mètode «Le Bon Départ».
Aquell estiu de l’any 70 jo n’acabava de fer un curs, i un altre sobre la reeducació
de la dislèxia, terme que en aquell moment estava molt en boga. Tenia ganes
d’aplicar tot allò que havia après teòricament i volia començar a treballar en coses
que m’interessaven, relacionades amb l’educació i la psicologia.
En aquell temps jo ja estava molt lligada a l’escola i amb bona part dels seus
mestres: els meus germans petits anaven a la Jungfrau, coneixia molts dels
mestres perquè ens trobàvem a les reunions per a la renovació pedagògica, a les
escoles d’estiu de Rosa Sensat o, senzillament, ens coneixíem de Badalona, de
l’escoltisme. He perdut el record precís de com ens vam engrescar tots plegats en
una nova experiència, però el que sí que sé és que l’escola em va obrir les portes,
amb la confiança de dos vells coneguts de tota la vida, amb la diferència que jo
era molt jove i sense experiència i l’escola portava uns quants anys.
I així va ser com, en el curs 1970/71, vaig començar a anar amunt i avall i avall
i amunt; és a dir, del carrer Sant Felip i de Rosés, el parvulari, al carrer de la
Lluna, la Primària, carregada amb el meu magnetòfon, un Geloso que encara
guardo, talment com un maletí amb els instruments necessaris per treballar; en
aquest cas no hi havia ni estetoscopi ni res d’això, però sí unes músiques
gravades que em servien d’eina per fer la feina.
I vaig començar a treballar amb alguns petits grups de nens de parvulari i dels
tres primers cursos d’EGB. Els mestres em proposaven quins alumnes es podrien
beneficiar d’aquest treball i en parlàvem per decidir-ho conjuntament i en fèiem
l’avaluació també en grup. Per tant, no tothom hi participava; era per als nens i
nenes que tenien dificultats d’atenció, que no seguien el ritme de la classe, que
tenien problemes de motricitat en general, o de motricitat fina.
Per si no ho sabeu El Bon Départ és un mètode de psicomotricitat, creat per una
franco-holandesa, Théa Bugnot, als anys cinquanta. Fruit de la seva llarga
experiència com a fisio i reeducadora, treballa a base de gràfiques i cançons la
consciència del cos i l’eix corporal, la lateralitat, la coordinació i l’equilibri, la
coordinació mà-ull, la psicomotricitat fina.

65

J

U

N

G

F

R

A

U

5

0

I vaig començar a aplicar el mètode. A l’inici vam haver de fer els «saquets» que
ens servirien per cantar cançons amb ritme tot picant-los amb força, per enfortir
mans i dits. Els saquets feien dos pams de llarg i els omplíem de sorra de platja.
Als nens els encantava això d’aporrinar un saquet amb tota la força i cantar també
fort..., em penso que a part dels objectius «oficials», els saquets permetien treure
molta ràbia i neguit i els anava molt bé.
Recordo que la casa de Sant Felip i de Rosés m’encantava, trobava que estava
molt ben triada per als més petits; era àmplia, i era allò que ara diuen als anuncis
de pisos: diàfana, o almenys aquest és el meu record. Em ve especialment a la
memòria el pati i l’espai «galliner» (al fons del badiu) on hi havia una classe amb
la Lurdes Estévez i la seva ajudant, la Rosa Bigas, que n’estava aprenent.
Recordo, també, xerrar amb la Teresa Duran dels nens amb dificultats, de
l’esperança i de la desesperança dels pares d’aquests nens.
Al pis del carrer la Lluna tot era més petit, però tenia un aire d’acolliment i de llar
que transmetia seguretat. Ja sabem que una llar té caliu, i el pis de la Lluna en
tenia, es notava l’entusiasme i l’ interès per la feina ben feta amb els nens.
És clar que hi havia problemes, sobretot de sorolls, ja que si una classe feia molt
de xivarri, al costat no s’hi podia treballar, i els mestres havien d’inventar-se mil
maneres de fer baixar el to.
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I és aquí on em ve la imatge de la Montserrat Oriol davant un grup-classe
absolutament desbocat. I ella que sí que començà a fer-los cridar a ple pulmó,
tot dirigint-los amb les mans:
«És babord qui guanya qui guanya
És babord qui guanya a estribord
Estribord qui guanya qui guanya
Estribord qui guanya a babord»
I, poc a poc, va fer-los baixar el to fins a fer-los cantar en veu baixa, i amb les
mans va «tancar», i van callar. Fantàstic!
Però tornem a la meva feina. Aquestes sessions de psicomotricitat eren a la tarda.
Quan arribava a l’escola, anava a buscar a les classes els nens que havíem
escollit. I em sembla que hi venien molt de gust, perquè molts dels que es
quedaven, em demanaven si algun dia podrien venir amb mi. M’asseguraven que
els havien dit que s’ho passaven molt bé; segurament notaven que tant els
mestres com jo mateixa estàvem contents de poder-los oferir aquell espai; hi
crèiem en el que fèiem tot i ser una gran novetat i no tenir experiència.
En aquella època, hi havia un gran afany per poder entendre millor l’evolució i el
desenvolupament infantil, per poder educar-los de manera més adequada.
Veníem d’una etapa molt fosca on no es reconeixia ni la llengua, ni la creativitat,
ni la diferència. Perquè sempre hi ha hagut diferències entre els nens: de ritme,
d’interès, de capacitat, d’aptituds, d’actituds. En l’etapa fosca la massa-classe
cantava «la lección», i el nen o nena que no seguia depenia dels recursos del
mestre en particular, i moltes vegades no se’n podia sortir.
En la nova etapa s’experimentava, s’estava obert a noves maneres d’educar, es
creaven nous recursos perquè els infants s’animessin i trobessin gust a aprendre
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individualment i en grup. Es trobaven eines per estimular els nens a un millor
desenvolupament emocional, cognitiu i intel·lectual.
Recordo haver estat en algun moment en les assemblees de classe, on s’aprenia
això que ara en diem habilitats socials: escoltar els altres, sentir les diferències i
respectar-les, opinar, criticar positivament, resoldre conflictes, arribar a un
consens democràtic...
No era fàcil, és clar, i crec que tant alumnes com mestres anàvem aprenent-ne junts.
Aquesta tasca dins l’escola em penso que va durar dos o tres cursos escolars. No
sembla gaire, però personalment em va marcar una manera de treballar, no
només basada en les tècniques sinó tenint molt en compte la persona i l’entorn;
vaig aprendre moltes coses.
El contacte amb l’escola va seguir després de manera continuada però des de fora,
amb les reeducacions que ja feia al meu despatx amb nens i nenes de l’escola.
Als anys vuitanta vam organitzar el que més endavant seria anomenada per la
Generalitat, una «aula d’educació especial», portada per l’Anna Coll. Tinc records
de reunions amb la Carme Pérez, la Rosa Soler... L’experiència va durar fins a
l’entrada de l’escola a la xarxa pública.
L’escola, amb aquesta nova iniciativa, s’avançava una vegada més en el temps.
No sé quin record en tenen els nens que hi van participar, el que sí que sé és que
hi ha pares d’aquells nens que encara em saluden afablement pel carrer, i jo em
sento aquí com una representant de l’escola reconeguda i apreciada.
I a finals dels vuitanta, amb el pas a escola pública, entro altra vegada a l’escola
de manera activa: m’accepten a mitja jornada com a psicòloga escolar encara que
jo, oficialment, constava com a professora interina d’EGB de l’Escola Jungfrau
(l’altra mitja jornada la feia a l’Artur Martorell, on feia anys que hi treballava).
Aquesta trampeta, que dura uns tres anys, em permet treballar amb l’equip de
mestres fent tasques, bàsicament, de prevenció sobretot a parvulari: observant,
detectant dificultats, fent treball amb els pares de nens amb dificultats, treballant
directament amb nens.
Era època de canvis, i tot canvi comporta trasbals per adaptació a noves maneres
de fer i a noves estructures, potser és per això que recordo algun claustre, amb
la Fina Niubó de directora, on es feien paleses diferències de sentiments i actituds
i s’assajava democràticament de trobar el consens en les decisions.
Mentrestant els meus fills, l’Agnès, l’Adrià i en Bernat, s’anaven fent grans essent
alumnes de l’escola.
Ja veieu si ve de lluny el fil que m’uneix a la Jungfrau... i encara continua viu,
sobretot, perquè ara la meva néta Ona n’és un picarol!.
Moltes gràcies per tot, JUNGFRAU i MOLTES FELICITATS!!!
FABIOLA DUNYÓ ESTEVE

67

J

U

N

G

F

R

A

U

5

0

La plàstica: Aprenentatges i descobertes
Posar-me en contacte amb la gran comunitat de l’escola Jungfrau és un plaer i
una important oportunitat per poder rememorar uns anys que per mi van ser molt
importants.
De manera resumida intentaré descriure els onze anys (1972-1983) en els que
vaig tenir el goig de participar de manera activa en el projecte educatiu de
l’escola.
I va passar… que un dia vaig anar a viure a Badalona, amb moltes ganes de
experimentar tot un món de coneixements de plàstica que jo havia anat recollint
gràcies als meus estudis i a l’experiència de quatre anys de treball en el centre
de d’Art l’Arc de Barcelona, al costat d’en Ricard Creus l’Ester Boix, en la disciplina
de plàstica, la Maria Dolors Bonal en la de música i la Carme Aymerich en la
d’expressió corporal.
I vet aquí que vaig buscar per Badalona una escola en la que poder abocar tot
aquest devessall d’il·lusions, i la primera escola a la que vaig trucar a la porta va
ser la Jungfrau.
Al vestíbul del carrer la Lluna… vaig trobar un equip de mestres que amb una
rialla, un posat amable i uns ulls molt oberts, em van escoltar.
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—Estarem contents de que treballis amb nosaltres. Em van dir.
I, ves per on, al cap d’uns mesos ja estava amb els nens de l’escola Jungfrau,
treballant en un taller de plàstica.
Des del primer moment, vam donar al taller tota la importància i autonomia que
calia per poder muntar-lo com un dels aprenentatges pilars de la formació dels
alumnes.
En aquest taller i vàrem fer fang, dibuix al natural, pintura, monotips, retoladors,
llapis de colors, mòbils, collage i, fins i tot, gegants!!
Però, per sobre de tot, vàrem aprendre junts que el millor és gaudir del que es fa
en cada moment i descobrir les possibilitats que de vegades tenim amagades
cada un de nosaltres.
Aprenentatges i descobertes que, si no hagués estat per l’acceptació i
l’encoratjament de l’equip de mestres de l’escola, no haguéssim tingut
l’oportunitat de desenvolupar.
Ara, al cap dels anys, encara recordo molt nítidament totes les il·lusions i tots els
dubtes i problemes d’aquells anys per tirar endavant una educació, en aquell
temps, innovadora, difícil i mig prohibida.
Agrair la confiança a tots, als pares que varen confiar en aquells mestres i en
aquell nou sistema, i als nens (que en aquells moments ho eren…) Especialment
a ells els vull dir que moltes gràcies!!! Va ser un aprenentatge compartit. Junts
vàrem créixer com a persones.

L

’

E

S

C

O

L

A

C

O

M

P

A

R

T

I

D

A

Nens i nenes amb els que vaig compartir uns anys fantàstics en aquells tallers,
que eren per tots un refugi on abocar el sentiments i les emocions a través de les
formes, els colors i els volums que sortien de les nostres mans.
Us ho escric amb una gran rialla, amb el cor content i amb la gran il·lusió de saber
que tot plegat va tenir i té continuïtat.
Gràcies a tots!
MERCÈ ARÀNEGA
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Bibliotecàries
Aquí ens teniu, uns quants anys més tard. Ens autoanomenem «les bibliotecàries
de l’escola».
Era per allà a mitjans dels 80, que en una assemblea general de pares de l’escola un
parell de nosaltres es van oferir per anar a ajudar a la biblioteca, ja que no hi havia
suficients mestres per ocupar-se de la mini biblioteca que aleshores hi havia a
l’escola gran, a sota l’escala. Aquestes mares voluntàries van ser acceptades pel
claustre i van començar la campanya de reunir unes quantes mares que volguessin
formar l’equip de bibliotecàries. El boca a boca va aconseguir fer un equip de 10 o
12 mares que cada tarda estaven, per torns de 2 o 3, a la biblioteca de l’escola per
fer el préstec de llibres als alumnes, adobar els llibres malmesos i reclassificar i
reordenar tot el material de biblioteca, orientades i coordinades per la Carme Pérez.
Tota aquesta tasca va fer que entre nosaltres es creessin tals llaços d’amistat que
avui en dia, després de tant de temps, encara ens trobem 4 o 5 vegades l’any per
parlar de les nostres coses (entre elles dels fills i dels néts), tot fent un soparet
en algun indret de Badalona.
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Ara ja estem retirades de la biblioteca de la Jungfrau, però aquella feina que vam
iniciar ens va animar a fer altres coses: alguna de nosaltres es va animar a
estudiar Bibliotecomia i Documentació i ara està guanyant-se la vida amb això;
altres vàrem oferir-nos com a voluntàries a la biblioteca de l’institut on van anar
a parar els nostres fills on ens van acceptar també de bon grat, i d’altres seguim
ajudant juntes en altres indrets on hi falta mà d’obra, tapant forats que
l’administració encara no té prou recursos per solventar.
Volem donar les gràcies a l’escola perque, sense voler, ha fet néixer entre
nosaltres aquests llaços d’amistat gràcies a que, per atzar, un dia de fa molts anys
ens vàrem trobar dins l’escola en una tasca de voluntariat.

Fotografia feta a la llibreria Fènix, regentada per Marçal Font i realitzada per Dani Sempere, ambdós
exalumnes de l’escola Jungfrau.
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Cinquanta anys i el mateix esperit. AMPA 2013
Són moments difícils els que ens ha tocat viure. La societat està sotmesa a un
estat de decepció crònica. La crisi, les retallades, l’atur, la corrupció, la prima de
risc... tot són notícies negatives.
No obstant, existeixen organitzacions, com l’Ampa de la nostra escola, que creuen
que un servei públic també pot ser bo. Amb la participació de tots, es poden fer
moltes coses; amb ganes i il·lusió es troben els mitjans. Participar, col·laborar,
ajudar, provar de dotar de recursos una escola pública, és intentar crear una
societat on tots els nostres fills tinguin les mateixes oportunitats; és una
convicció, un principi que durant molts anys han recolzat els pares d’aquesta
escola.
Personalment, estar a l’Ampa de l’escola Jungfrau, m’ajuda a creure que és
possible una societat basada en la igualtat, la solidaritat, el respecte i la
tolerància, on tots i cadascun de nosaltres podem fer alguna cosa pels interessos
del conjunt. Formar part de la comunitat educativa amb la resta de pares,
conèixer com funciona i s’organitza l’escola, trobar persones amb les mateixes
inquietuds i la mateixa implicació, riure als sopars, a les reunions ... tot això, VAL
LA PENA. I només cal dedicar-hi una mica de temps.
NEUS PRIOR
Presidenta Ampa curs 2012-2013

Tot va començar tenint la sort de conèixer a un membre de l’Ampa que em
mereixia tots els respectes. El tema va començar entre bromes... La Espe ens
animava a mi i a una altra mare a formar part de l’Ampa. Ens intentava «captar»
i nosaltres ens fèiem les indecises, sobretot pel desconeixement que teníem de la
feina. Per l’Espe i els altres membres de l’Ampa començava el procés de
reclutament, tant necessari per tal que el grup de treball de l’Ampa no quedi
pobre quan els membres que porten 3 anys deixen de formar-ne part. Jo sempre
explico que si fas el pas de treure el cap a alguna reunió és impossible marxar
sense comprometre’t. En aquell moment desapareixen els prejudicis que pots
tenir abans de saber a que es dediquen els membres de l’Ampa: que si és un grup
tancat, que si fan i desfan a la seva... Em vaig trobar amb un grup de pares i
mares compromesos amb l’escola i les famílies, i amb moltes ganes de tenir més
col·laboració per part d’altres pares i mares.
La qüestió és que vaig anar a una reunió i vaig sortir formant part d’una comissió
i orgullosa i contenta de saber i adonar-me que hi ha persones amb formacions i
experiències molt diverses que treballen amb un objectiu comú: contribuir de
manera constructiva, juntament amb el resta de la comunitat educativa, a la
millora de l’escola dels nostres fills. És una experiència que recomano per prendre
consciència de com funciona el centre educatiu dels nostres fills i filles i per deixar
la nostra empremta i fer que l’escola creixi entre tots, per fer-nos-la nostra.
CARLA BORRÀS
Vice-presidenta curs 2012-2013
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La música a l’escola
Els inicis
L’Escola va contemplar des del principi les Arts com a eina educativa que
complementava i reforçava les altres matèries. Així doncs, la dansa, els ritmes i
el cant formaven part del programa escolar a nivell general.
Recordem les cantades dels infants, les nostres corals infantils. Fins i tot vàrem
aconseguir per Nadal fer concerts dels alumnes, exalumnes i mestres. Teníem una
coral que dirigia un exalumne, l’Enric Azuaga; els ritmes i les danses d’en Joan
Llongueres ens les va ensenyar el professor Eduard Mayans, ja a l’Escola del
carrer de la Lluna (el segon edifici que vàrem tenir) i fèiem festes per als pares
per Nadal i a final de curs. Les cançons no només les cantaven els nens i nenes,
sinó que també les representaven, les mimaven... Per exemple, El ball de la
civada o Pallassín casa sa filla. Per ampliar els nostres coneixements en aquestes
branques, els mestres assistíem a cursets durant el curs i a les Escoles d’Estiu, on
dansàvem i cantàvem el que després ensenyaríem als nostres infants. Fins i tot,

El concert de nadal parvulari. Arxiu del centre.
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durant uns anys a l’església de Sta. Maria fèiem concerts on hi participaven pares,
mestres i alumnes, intercalant molts cops la música i la poesia. Recordem que en
un d’aquests concerts es van recitar fragments del Poema de Nadal de Josep M.
de Sagarra, per part de pares i d’alumnes.
De tot plegat en van sorgir les cançons de cada classe (que encara es canten) i
l’himne de la Jungfrau, així com el gust per la poesia, que ens va portar a fer Jocs
Florals i Certàmens literaris.
Justament recordem una cançó: El concert, de W. Geissler, que cantaven els
infants a cànon a cinc veus i que feia així:
1.- Les violes grinyolen, grinyolen i tremolen.
Les violes grinyolen, les violes i els violins.
2.- El clarinet, el clarinet, fa dua dua duanet (bis).
3.- Les grosses timbales sols fan dues notes:
sol do, do, do, sol, sol, i bum! Bum! Bum! Bum!
4.- La trompeta ens desperta
ta ta ta ta ta ra ra ta ta ta ta ta ra ra
la trompeta ens desperta
ta ta ta ta ta ra ra ta ta ta.
5.- El corn, el corn, respon tot sol (bis).
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La coral de nens cantava El concert a cànon, i cada grupet feia un instrument, que
anava entrant progressivament, fins que al final sonaven tots junts. Teníem l’èxit
assegurat, perquè els infants cantaven molt bé.
LURDES ESTÉVEZ
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Valorar i estimar la música
Com s’ha dit més amunt, des dels inicis de l’Escola Jungfrau, sempre s’ha donat
molta importància a la formació integral dels alumnes i per això hem cregut en
els valors educatius que té la Música. I no només des de la perspectiva musical,
la qual cosa és evident, sinó des d’una visió molt més àmplia, com és la creació
d’hàbits i actituds; aspectes fonamentals bàsics i imprescindibles per a l’educació
dels nois i noies.
Es tracta, doncs, de formar homes i dones sensibles a les coses boniques, capaços
de saber escoltar i de saber-se meravellar davant unes melodies i uns ritmes
determinats, de saber gaudir de tot allò que és bell, capaços de respectar el sentir
i el fer dels altres, d’estimar. En definitiva, es tracta de posar els fonaments
perquè els nostres alumnes valorin i estimin la música. No penso pas que de
l’escola n’hagin de sortir músics professionals —tan de bo que n’hi poguessin
sortir força—. Es tracta d’una cosa molt més senzilla, però sense cap mena de
dubte, molt important.
Com ho fem per tal d’assolir tots aquests objectius, o almenys, per apropar-nos-hi?
Amb la cançó de la classe: es cantava al començar la classe per centrar l’atenció.
Treballant l’assignatura de Música quan no estava contemplada en el currículum.
Cantant una cançó referent als continguts dels centres d’interès que es treballen
al parvulari.
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Alumnes de sisè tocant la flauta. Arxiu del centre.
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Amb els concerts de Nadal d’Educació Infantil amb l’acompanyament d’instruments
per part dels alumnes de classes superiors.
Amb les cantates dels alumnes de cicles Inicial, Mitjà i Superior.
A partir de 4art curs, amb l’aprenentatge d’un instrument: la flauta.
Acompanyant el ritme de les cançons amb instruments de percussió i d’Orff.
Amb audicions adequades a l’edat dels alumnes.
Practicant les danses a l’escola i participant en la Trobada de Danses de les
Escoles Públiques de Badalona.
Aprenent cançons i danses de referència a les festes tradicionals que es treballen
a l’escola.
Amb l’ajuda de cançons i ritmes, per a la integració d’alumnes amb discapacitats.
Valorant els grans músics que hi ha hagut al llarg de la història de la Música.
Amb el coneixement de diferents instruments i amb l’assistència a audicions
musicals.
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Doncs, tot això es el que hem fet durant aquests cinquanta anys perquè les
diferents generacions que han passat per l’escola aprenguessin a estimar i a
valorar la Música.
ROSA M. CREUS

Participant en la trobada anual de danses de les escoles públiques. Arxiu del centre.
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Sortides i colònies
Les sortides i colònies escolars
Les activitats escolars que anomenàvem «sortides» es realitzaven fora del centre
i formaven part de Projecte Pedagògic general i del programa de diverses
matèries i eren fidels a l’ideari inicial de l’escola: havia de ser activa, oberta al
barri, a la ciutat, al país i al món. Els nois i noies les anomenaven «excursions»,
perquè sovint es realitzaven en àmbits rurals més o menys allunyats de la ciutat.
Per les experiències viscudes a través de l’excursionisme i l’escoltisme, coneixíem
la riquesa que comportava la vida a l’aire lliure i l’observació i estudi d’espais
naturals, el valor educatiu d’aprendre a conviure-hi tot respectant-los, i també de
l’esforç de caminar i organitzar-se per a uns ambients diferents d’aquells als qual
estàvem avesats.
Els objectius de les sortides havien de recollir tots aquests aspectes a més dels
propis de cada matèria.
Durant la dècada dels seixanta i setanta, els cursos de l’Escola de mestres Rosa
Sensat i els «grups de treball» que en van sorgir impulsaren una renovació de
continguts i mètodes didàctics.
Un dels objectius era recuperar i adequar als nous temps la tasca educativa que
es va portar a terme durant la República, aprofitant l’experiència d’alguns dels
que en van ser protagonistes i que encara vivien, i dels que havien pogut
conservar-ne el llegat escrit o la memòria dels que ja no hi eren.

L’entranyable comiat dels de vuitè, que marxen cap a Menorca en vaixell. Arxiu del centre.
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Així es va articular el que s’anomenaria Coneixement del medi Natural i Social, que
englobava geografia, història i patrimoni cultural partint de l’entorn. No es tractava
d’una visió localista, sinó de connectar amb el món tot el que teníem a prop.
L’Escola Jungfrau també participava de tot aquest procés que es va anar
consolidant al llarg de dues dècades. Però aquí us parlarem dels inicis.
En aquells anys era com si es volgués portar a la pràctica aquell pensament que
després escriuria el poeta Miquel Martí i Pol: «tot està per fer, i tot és possible!»
Teníem un munt d’il·lusions i projectes i fèiem tot el que sabíem i podíem per fer-los
realitat. Els mitjans materials que teníem a l’abast no eren gaires, però
comptàvem amb la confiança i recolzament de mares i pares, i l’entusiasme dels
alumnes. Potser, contemplant els fets ara, amb una certa perspectiva, podríem
trobar-hi un alè un xic xirucaire i somniador, o visionari però, essencialment, eren
activitats pedagògiques i de descoberta, i ens comportaven també un
coneixement més profund dels territoris de Catalunya i els «veïns» dels Països
Catalans, i més enllà i tot.
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Si en fa d’anys... Mireu quines motxilles portaven!. Arxiu del centre.
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Totes les sortides comprenien unes activitats prèvies a les classes, un treball «de
camp», i el treball posterior.
En les sortides de més d’un dia o en les Colònies el treball previ era més extens
i divers. Preparàvem un dossier amb tots els continguts necessaris per saber on
anàvem: mapes, dades generals de medi físic i humà, qüestionaris d’observació i
d’entrevistes, marc històric, costums i tradicions, llengua o variants lingüístiques.
Quan tornàvem, els alumnes havien de fer el seu dossier, amb tot allò que havien
conegut i après i que servia, també, per la nota de diverses matèries i del curs.
Els desplaçaments de les sortides i de les colònies es van estendre per una bona
part de la nostra geografia: des de la Catalunya Nord a les Terres de l’Ebre; Núria,
Montgrony, Saldes i Lurdes de la Nou, Castell de l’Areny, al Pirineu; l’Empordà, la
Garrotxa i el Ripollès; les Illes de Menorca i Mallorca; Vallderoures i El
Matarranya; St. Martí del Canigó, El Canal de Midi, Carcassona i Cabrerets, a
França; Andorra. I no oblidem Castellnou de Bages, Saifores i Poblet, destinació
aquesta que, després de molts i molts anys, han tornat a recuperar els de cinquè.
No deixa de ser curiós que alguns dels llocs on vàrem anar els primers anys i que
llavors eren poc visitats, ara tenen una importància turística rellevant. Posem
d’exemple el monestir de St. Benet de Bages i la ruta que segueix el curs del riu
Matarranya des de Beceit.
Els cursos dels grans de l’escola hi vàrem anar al 1970, 71,72...Fa quaranta anys!
Les sortides eren de «descoberta, estudi i convivència», com sempre ens
proposàvem. Però de segur que també hi havia una mica de tot el que ara diuen que
és «immersió en la Història», «jocs d’estratègia» i «esport d’aventura» ... a dojo!

A can Cabàlies (Ripollès) fent una gimkana. Arxiu del centre.
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Del Matarranya recordem aquella caminada pel tram del riu, primer en mig de
l’aigua com si fós un passeig i un joc i després, en el tram del congost imponent,
sobre les passarel·les penjades en les enormes parets rocoses, veient els
profunds gorgs a sota. Va ser magnífic i emocionant. Ens acompanyava i ens
guiava un mestre amb qui havíem contactat per carta. Treballava en una escola
pública de Teruel, una «escuela nacional», coneixia i estimava el terreny i en sabia
molts secrets. Després, pel camí de tornada, ens descobrí plantes medicinals com
el te de roca i la verònica. En arribar al punt de partida, ens sorprengué que la
bossa de xarxa que havia deixat a la vorera del riu era plena de crancs! Tots
volíem alliberar-los, però ell ens feu comprendre que era un tipus de pesca gens
abusiva que mantenia l’equilibri del riu. Aventura, sí, però també molts
coneixements nous.
A Menorca, els primers anys, vàrem veure les platges sense els grans hotels:
Macarella, Macarelleta i Turqueta. Anàvem amb autocar fins allà on acabava la
carretera i després caminàvem, tant per arribar a les platges com per anar a
conèixer les emblemàtiques restes del passat històric. Llavors, gairebé no hi
anaven turistes i tot era d’una quietud i majestuositat impressionants i
sorprenents.
Aquestes sortides no es van fer amb un grup d’un sol curs; els nois i noies
formaven tres cursos, tres nivells de l’antic batxillerat. Eren els més grans de
l’escola i pocs a cada curs. Per això vàrem anar a un lloc diferent cada any.
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En aquestes sortides dels primers anys no era possible anar a cases de colònies
perquè no n’hi havia. Així doncs, a Manresa ens vàrem allotjar en un local d’un
Agrupament escolta i dormíem a terra, sobre diaris coixins i màrfegues. A

Això sí que és fer pastetes com Déu mana. Arxiu del centre.
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Vall–de–Roures (Valderobles, deia el cartell) vàrem anar a la fonda del poble, la
més antiga, i acollidora. Els nois i noies es van meravellar amb els capçals dels
llits, deien que semblaven de «reis».
A Menorca, els primers dies vàrem allotjar-nos en un local d’una escola d’infants
que encara tenia el rètol arreu de costura para niñas. Hi havia vàters, però la
nostra dutxa va ser amb aigua del pou que presidia el patí, preciós tot i l’aigua
ben freda. Després, a Ciutadella, anàrem a la fonda. I quan vàrem anar a Tortosa
i al Delta de l’Ebre, vàrem dormir en una casa de la rectoria del poble.
Els cursos de primària no es desplaçaven durant les colònies, estaven tots els dies
al mateix lloc.
Al principi, cada curs de primària acostumava a anar sempre al mateix indret,
però després es va anar variant.
Les condicions dels primers llocs de colònies de primària tampoc eren com les que
es van tenir després i ara. Hi havia lliteres, cuina i dutxes, però! Algunes vegades
eren colònies amb «taller de cuina incorporat» i una mestra o un mestre feia de
cuiner en cap.
Però, sobretot, cal esmentar la dedicació entusiasta de les mares. Anaven a
acompanyar els cursos a les cases de colònies i allà feien les tasques de cuina,
neteja, i participació en moltes activitats que necessitaven diversos adults a més
del que podien fer els mestres: Foc de Camp, Joc de Nit, Narració de contes i
llegendes, cantades i representacions, etc. Tot ho feien amb gran entusiasme i
dedicació. Tenien imaginació i molt bon humor sempre. També organitzaven

La rotllana del dinar. Cinquanta anys fent rotllanes de totes mides i edats. Arxiu del centre.

81

J

U

N

G

F

R

A

U

5

0

activitats extres. Per exemple a mitja setmana, el tercer dia de l’estada, van
inventar celebrar la «Festa Major», i de bon matí ja despertaven tothom anant als
dormitoris fent «música» amb tapadores i paelles; després ens obsequiaven amb
un gran esmorzar amb xocolata desfeta i pastís!
Des de l’escola amb els mestres tutors preparaven els menús, les activitats en
què havien de participar i, fins i tot, les excursions que es feien des de la casa de
colònies per completar els coneixements sobre el lloc.
L’equip de mares que van participar durant uns quants anys a les colònies
escolars del primers cursos de Primària va ser força nombrós. Tenien totes un
gran esperit de servei, eren optimistes i dinàmiques, i amb una gran dosi de
paciència. Serien molts els noms que podríem citar aquí, però potser n’oblidaríem
algun sense voler-ho i no seria just.
Aquesta participació de les mares es va anar acabant quan les cases de colònies
eren moltes i estaven preparades i tenien una estructura de serveis de cuina i
neteja muntada i, més endavant, amb monitors per ajudar a totes les activitats i
fins i tot organitzar-les.
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Als anys 60 érem molt poques les escoles que sortíem de colònies, però més
endavant, i a mesura que la demanda creixia pel nombre d’escoles que volien fer
colònies, les cases es van anar preparant i fornint amb tot allò necessari per a la
comoditat dels escolars i dels mestres. Les colònies de l’actualitat, des de fa 20
anys, ja són tota una altra cosa... ni millors ni pitjors, són diferents.

Cuidant l’hortet a Can Miravitges. Arxiu del centre.
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La convivència era un dels aspectes fonamentals a treballar durant les colònies.
A part de conviure al menjador, participar en les activitats programades i de
dormir en el mateix recinte, els nois i noies formaven uns equips de treball. Des
de l’escola ja es preparaven aquests equips: neteja, (menjador, dormitoris,
lavabos), serveis (parar i desparar taula, ajudar a la cuina, fer la fitxa
meteorològica), escriure un diari anotant els incidents més rellevants de cada dia,
intendència (ajudar a la compra i a la cuina); tot plegat ajudava a responsabilitzar
els nois i noies de tot el que es feia a la casa durant l’estada d’estudi.
Una sortida de convivència i estudi diferent de les Colònies va ser la que vam fer
amb el grup de 8è del curs 1985-86. Era un «intercanvi» amb una escola de Coria
del río, al costat de Sevilla. Els nois i noies es van allotjar a les cases dels escolars
de Coria, en lloc d’una casa de colònies. Després, ells van venir a Badalona i es
van estar a les cases dels qui havien acollit. Va ser una bona experiència. Potser
no òptima per a tothom, però bona i molt enriquidora.
Quan l’any següent vàrem anar a la Catalunya Nord i al Canigó, volíem que també
hi hagués una trobada amb escolars del lloc. Vàrem connectar amb una escola de
Prada de Conflent i ens trobàrem durant una jornada. Vàrem parlar, organitzàrem
un partit de futbol, una cantada i una representació. I va anar molt bé.
El que mai no s’ ha proposat de fer a l’Escola és «viatge de final de curs», que ja
fa temps que estan de moda. Només dues vegades vam fer una sortida que s’hi
assemblava. La primera vegada, quan l’escola va fer 25 anys, i la segona uns anys
després. La classe dels Isards (8è E.G. B ), l’últim curs a l’escola de llavors, amb
els mestres tutors vàrem anar a la Jungfrau, la muntanya de Suïssa, el nom de
la qual, va ser triat per donar nom a l’Escola quan es va fundar. Vàrem pujar amb
el tren cremallera fins a Jungfraujoch, a 3.454 m, des d’on es pot veure i admirar
la muntanya de la Jungfraui la seva imponent glacera. Aquest viatge a la Jungfrau
es va repetir, per última vegada i definitiva, amb el darrer 8è de l’escola, el juny
de 1997, a manera de comiat d’una època. La LOGSE va implementar l’ESO i
l’escola perdia 7è i 8è.
Aquests viatges constitueixen un record extraordinari que no oblidarem. Com
tampoc no hem oblidat tot això que us hem explicat. No són anècdotes, només,
sinó uns quants bocins estimats, divagacions, si voleu dir-ne, a l’entorn d’una
realitat compartida i intensament viscuda.
MONTSERRAT ORIOL

Certament, mirant-ho amb la perspectiva que donen els cinquanta anys fent
escola, cal admetre que les colònies escolars han viscut una transformació
important en consonància amb els temps, a la millora dels transports i de les
condicions de vida, a la diversificació i tecnificació de l’oferta i, molt important, a
la capacitat adquisitiva de les famílies. Canvis, de tota manera, que no han tocat
l’essencial d’aquestes activitats pel que fa a la línia d’escola: Convivència,
contacte amb la natura i el patrimoni, autonomia, servei, experimentació,
coneixement, gaudi. Perque, si bé és cert que la societat actual i les famílies
ofereixen als alumnes tot tipus d’experiències i viatges, no és menys cert que a
més tecnificació menys contacte amb la natura, amb el món real. Per tant,
segueix essent un objectiu que els nanos trepitgin un arrossar, que es passegin
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sobre la catifa de fulles grogues a la fageda, que olorin la gespa humida, que
acaronin i cuidin animals, que observin els flamencs a cops de pedal i amb el vent
de cara, o que escoltin el silenci del Croscat envoltat de boira al matí. I segueix
essent un objectiu encara més imprescindible cohesionar el grup, compartir,
respectar i adaptar-se als ritmes de la majoria, participar, experimentar, conviure.
En entrar a formar part de l’escola pública, i baixar progressivament el poder
adquisitiu de les famílies, es va fer necessari reduir els dies de colònies. En part,
degut a la filosofia de l’escola que sempre ha considerat que a les sortides,
excursions i colònies hi han d’assistir tots els nens i nenes de la classe, sense
discriminacions per raons econòmiques. Per això es paguen els serveis repartits
per mensualitats. El fet que una família no estigui al corrent de pagament no és
causa de que l’alumne es vegi privat de l’activitat. Aquesta actitud solidària fa que
ens estrenyem tots plegats el cinturó, abans que fer sortides i colònies només per
a qui se les pugui permetre.
En compensació, les cases cada vegada estan més preparades, tenen una millor
oferta de serveis, monitoratge especialitzat i activitats de tot tipus en el camp de
l’aprenentatge i en el lúdic. Potser hem perdut algun dia pel camí, però l’estada
és, en tot cas, absolutament intensa.
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Finalment, val la pena esmentar alguns destins i algunes cases que, per la
perseverança de l’escola en mantenir-los, han marcat època. Parlem de la casa
de Ramió, a Fogars de la Selva, al Parc Natural del Montnegre-Corredor, per a les
Llebretes de primer; del Mas Franch, a Sant Feliu de Pallerols, per als Mustang de
cinquè; de La Canova, a Batet de la Serra, just davant del volcà Croscat, al Parc
Natural de la Garrotxa, per als Tuareg de sisè i, finalment, de Casa Amadeu, al
Poblenou del Delta, al Parc Natural del Delta de l’Ebre, per als Inques de setè i els
Tuareg de sisè. A totes elles hi hem viscut experiències cada any renovades per
un període no inferior als 18 anys. En el cas de Casa Amadeu, al delta, en portem
22 i seguim!
CLAUSTRE 2013

Perxant al delta de l’Ebre. Arxiu del centre.
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Les colònies d’educació infantil.
Des dels seus inicis, l’escola Jungfrau ha realitzat l’activitat de les colònies tant a
infantil com a primària.
Es van pensar com unes jornades lúdiques en les quals els nens/es d’infantil
poguessin compartir experiències i vivències amb els seus companys/es dels
altres nivells del parvulari ja que es formen grups barrejant nens/es de P3, P4 i
P5. S’intenta que els més grans tinguin cura dels més petits, ja que per a ells/es
és la primera vegada que fan aquesta activitat.
En un principi, les colònies es feien a finals del mes de Maig, durant els dies en
què tots els nens/es de primària marxaven a les cases de colònies. D’aquesta
manera, els alumnes d’infantil anaven a l’edifici de primària i feien els jocs i les
activitats en un espai poc conegut per ells/es ja que estaven ubicats en un edifici
diferent al dels seus companys/es més grans.
Actualment, tenen lloc a final de curs, normalment la penúltima setmana (durant
tres dies), ja que ara els nens/es de primària no marxen la mateixa setmana i, a
més a més, l’espai a compartir és el mateix.
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El circ instal·lat al pati per les colònies. Arxiu del centre.
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També es considera que és més lúdic i profitós pels infants fer les colònies un cop
han acabat el treball curricular de l’escola per gaudir a fons d’aquestes activitats.
Els espais que es fan servir per les colònies han variat molt. Abans es preparava
un gran escenari en el pati gran i participaven mestres tant d’infantil com algun/a
de primària. Ara els espais que es fan servir son l’entrada del pati gran, el
vestíbul, les aules d’infantil, el pati de sorra i les pistes del pati gran; i només hi
participen els mestres d’educació infantil.
Sempre s’intenta escollir un tema que sigui motivador i que engresqui als
nens/es. Els indis, els pirates, el circ, els Gegants de la Jungfrau... fins a un
personatge concret i d’actualitat com la «Sandra detective de cuentos», els
Teletubies...
Després, els mestres que hi participen es disfressen per engrescar els infants amb
una història inventada a partir d’aquests personatges. És molt divertit veure tot
el muntatge, des de l’elaboració de les disfresses, al petit escenari i els gags que
representen en la història que expliquen als nens/es.
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Els tipus d’activitats que es reparteixen en els tres dies, són escollides pel seu
caràcter lúdic: gimcana de jocs i de pistes, pastetes de sorra i aigua, guerres
d’aigua amb globus, xeringues, galledes... muntatge de piscines per banyar-se i
la cloenda final, una festa de l’escuma (abans es donava un gelat a cada nen/a
en lloc de la festa de l’escuma).
CLAUSTRE 2013

Què serien les colònies de parvulari sense les piscines? Arxiu del centre.
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El teatre a l’escola
Tradició teatral: pares i mares.
El teatre, tan lligat a l’escola des de sempre (teatre a classe, sortides al teatre,
teatre a les celebracions d’aniversari de l’escola, teatre a les excursions de pares
i mares...), va esdevenir des de molt aviat un actiu intangible que ha perdurat en
el temps.
Entre les primeres representacions del grup de teatre de l’associació de pares i
datades en l’últim quart del segle passat, trobem «El castell dels tres dragons»
de Serafí Pitarra estrenada en la celebració del 10è aniversari de l’escola i
reestrenada amb motiu del 20è aniversari, en ambdós casos protagonitzada i
dirigida per persones relacionades amb l’escola i alhora lligades al teatre
professional (Anna Mª Mauri, Lluis Marco) i amateur (Joan Guardiola, Jepi
Estévez, Toni Forteza, Juli Mauri, Neus Viñas,...) i amb la col·laboració de mestres,
alumnes, pares, mares i exalumnes.
Al llarg dels anys el teatre es manté viu i el grup va canviant de components.
Pel 25è aniversari de l’escola s’estrena «D’aquesta aigua no en beuré», de Josep
Maria Folch i Torres.
Els pares i mares aprofitaven, també, les excursions anuals de famílies
organitzades per l’APA (AMPA, actualment) per preparar sainets i divertiments per
a l’ocasió, que s’estrenaven en el context de la sortida, en un espai obert.

El castells dels tres dragons, estrenada l’any 1973. Arxiu del centre.
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La companyia inestable «Llamp de Déu», que pren el nom d’un dels poemes de
la primera obra que porten a escena, «Els jocs florals de Canprosa», es crea el
1994 i és una amalgama de pares d’alumnes, exalumnes, pares i mares
d’exalumnes, i esdevé prou estable com per arribar a estrenar una obra cada any,
consecutivament, fins el 2001.
Els «Llamp de Déu» han dut a l’escenari obres d’il·lustres autors clàssics catalans
com Santiago Rusiñol i Josep Maria Folch i Torres, i d’altres de contemporanis com
Pep Albanell i Josep Maria Benet i Jornet.
Tanmateix, en els seus bolos, que han omplert les sales del Círcol, El Principal,
l’Orfeó Badaloní i, àdhuc, el Zorrilla, s’han representat obres de caràcter històric,
satíric, reivindicatiu, amb rerafons polític (i encara plenament vigents), i d’altres
en les que la intenció era només distreure el públic. Sempre, però, amb la
comèdia com a denominador comú. Excepció feta de l’obra «La Pau retorna a
Atenes», una tragèdia grega musicada.
Entre els grans èxits cal destacar el petit musical «Catalans a la Romana», obra
en la que gosàvem cantar i ballar dalt de l’escenari, i en la que el vestuari, el
maquillatge i la perruqueria eren tan potents que hi va haver gent del públic que
no fou capaç de reconèixer els seus familiars! Cal destacar que va agradar tant
que durant un temps actors i actrius eren felicitats pel carrer.
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Una altra obra sonada va ser «Supertot» en la que també cantàvem! Com a anècdota
cal ressaltar que els edificis del decorat van ser fets en un soterrani i que a l’hora de
treure’ls per dur-los cap al teatre NO PASSAVEN PER LA PORTA! No us recorda una
història molt famosa que ha donat nom als habitants de la capital del Maresme? A
més a més, bona part d’aquests edificis va desaparèixer del teatre el dia abans de
l’estrena i es va haver de fer l’obra amb els pocs que quedaren...

Representació d’un sainet mig improvitzat en una excursió de pares a Castellnou de Bages el 1982.
Arxiu Joaquim Seriol.
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A l’obra «El Rei i el Drac» hi havia un follet les orelles del qual van fer la delícia
dels infants junt amb les llaminadures que menjava durant l’obra i que va acabar
repartint entre la canalla.
I, on millor vàrem fer l’indi (i també entonàrem càntics tribals) va ser a «Les
vídues del Far West», en la versió estrenada l’1 de febrer de 2004 al Zorrilla. Però
deixem que sigui, directament, el programa de mà d’aquesta obra escrit per en
Joan Guardiola per a l’ocasió, qui ens parli de tot plegat:
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Obres representades per pares i mares al llarg dels anys
EL CASTELL DELS TRES DRAGONS . . . . . . . . . . Juny 1973 (10è aniversari)
EL CASTELL DELS TRES DRAGONS . . . . . 19 i 20 Maig 1983 (20è aniversari)
EN BALDIRI DE LA COSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 i 12 Maig 1985
LA PEGA GREGA 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maig 1987
D’AQUESTA AIGUA NO EN BEURÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Maig 1989
ELS JOCS FLORALS DE CAN PROSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Juny 19??
COLOMETA LA GITANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Juny 1994
QUI COMPRA MADUIXES? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Juny 1995
CATALANS A LA ROMANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Juny 1996
EL REI I EL DRAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Juny 1997
GENTE BIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Juny 1998
LA PAU (RETORNA ATENES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Maig 1999
MAGNÈSIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Juny 2000
SUPERTOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Juny 2001
LES VÍDUES DEL FAR WEST . . . . . . . . . . . . 1 Febrer 2004 (40è aniversari)
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Recordem, també, que els/les mestres es van animar a representar l’obra «El
mestre de minyons» de Josep Feliu i Codina, estrenada al Círcol Catòlic el juny de
1983, en el context de la celebració del 20è aniversari de l’escola, amb un gran
desplegament d’elements escènics d’època.
JOSEP GATELL

El Mestre de Minyons de l’any 1983. Arxiu del centre.
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Els de 8è fan teatre
A l’escola sempre hem considerat el teatre com una eina educativa de primer
ordre. Dramatització, expressió corporal, educació dels registres de veu,
experimentació i treball de les emocions, exploració dels propis límits
comunicatius, autocontrol davant del públic, creativitat, treball en equip,
compromís, memòria. Constitueixen estratègies, actituds i valors que els seran
molt necessaris als alumnes per comunicar-se i integrar-se socialment.
Això i una clara predisposició entre els/les mestres per treballar en aquesta línia,
en un context ciutadà que valora el teatre, com ho demostra l’apartat anterior
quan ens parla de la dèria de pares i mares per l’art dramàtic, foren elements
claus en la introducció del fet teatral a l’escola.
Els Isards ens oferiren, en repetides ocasions, obres de teatre de qualitat, amb
una intencionalitat innovadora i pedagògica, ja fos per la temàtica, o per la
posada en escena, o per les dues coses a la vegada. El teatre com a eina per
entendre el passat o el present. I amb una finalitat crematística, tot cal dir-ho,
com a font d’ingressos per finançar el viatge de final de curs.
Des d’un punt de vista cronològic, i procurant no deixar-nos cap obra al tinter,
recordem:
Les vídues del Far West, representada possiblement per primera vegada l’any
1972. Aquesta obra va ser escrita, especialment per a nosaltres, per a l’escola
Jungfrau, per en Francesc Luquetti. Després de l’estrena, els alumnes de 8è la van
representar en repetides ocasions. Posteriorment, els pares, mares i mestres la van
representar al teatre Zorrila, pel 40è aniversari de l’escola. I, en una versió lliure,
parcialment, per escenes, sempre ha estat present en el taller de teatre del C.S.

El somni de Bagdag. Arxiu del centre.
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Cançó de les Balances. Escrita per l’Harmonia Rodríguez
La Vaga de la Canadenca
El Generalet, de Jordi Díaz. Juntament amb Les vídues ha estat una obra
repetidament representada. Igualment, ha estat sempre una eina bàsica en el
taller de teatre del C.S.
El Supertot, de Benet i Jornet. També representada pels pares i mares de la
Companyia Inestable «Llamp de Déu».
El somni de Bagdad, de Benet i Jornet.
MONTSERRAT ORIOL
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El teatre a l’ADN de l’escola
En aquest context de tradició teatral i de participació decidida en la dinamització
de l’escola per part de tots els estaments que la componen, mereix una menció
especial en Jaume Navarro, exalumne de l’escola, actor, pallasso, promotor
d’espectacles, home d’imaginació fèrtil i de molta empenta, que sempre ha estat
al nostre costat col.laborant en donar un toc de qualitat a les nostres festes i
activitats escolars. Un veritable luxe a l’abast de molt poques escoles.
Durant molts anys va plantar el seu circ a les colònies de parvulari, o va ser el
carnestoltes de la nostra festa de disfresses cedint, a més, el material de la seva
companyia per tal que la comparsa fos ben lluïda. Va ser l’ànima de la festa
d’inauguració de l’escola nova, de la celebració del 30è aniversari, i de
l’espectacular celebració del 40è. I, si tot es desenvolupa com està previst, com
no podria ser d’una altra manera, serà l’ànima de la festassa amb la que
celebrarem el 50è aniversari de la Jungfrau.
A més d’en Jaume, hem tingut altres carnestoltes de record inesborrable: En Toni
Forteza Brugué, en Xavi Carreras, la Georgina González, la Sira, la Violeta...
La tradició del teatre a l’escola s’ha forjat, des de sempre, a partir dels més petits
de la casa. Fent petites representacions, ja des de parvulari. O participant tots,
de manera coral, com en aquella representació de L’Esquirol en la que sortien tots
i cada un dels nenes i nenes, o veient les mestres, o un grup de pares oferint-los
la representació dels Pastorets.
Quan un alumne surt de la Jungfrau porta en el seu currículum, amb molt d’orgull,
haver participat en la representació del Petit Avet, a primer, a la Llegenda de Sant
Jordi, a segon, o als Pastorets a sisè, com a mínim. Princeses, dracs, dimonis,
ovelles, cavallers, arbres, pastores, narradors, protagonistes principals, o comparses
necessaris; no importa.

El dimoni banyut, a les escales escenari del castell. Arxiu del centre.
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Representació del Petit Avet; un clàssic. Arxiu del centre.
Representació de la Llegenda de Sant Jordi. Imprescindible. Arxiu del centre.
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El fet teatral és un acte col.lectiu en el que s’aprèn, primer que tot, a renunciar
al paper protagonista, al que tothom aspira però al que, necessàriament, només
hi accediran uns pocs; i, seguidament, a que tothom és igual d’important per al
desenvolupament de l’obra. Des del paper i des de la responsabilitat que li hagi
tocat. Si l’olla no surt a temps l’àngel queda al descobert i s’acaba la màgia.
D’aquesta manera tothom es responsabilitza i cadascú entén la trascendència de
la feina de tots els altres. Treball col.lectiu. O ens en sortim plegats, o la màgia
del teatre no es fa possible.
Fa molt de temps que els de 8è ja no hi són i ja no ens poden oferir les seves
espectaculars obres de teatre de final de curs, però a l’escola portem dècades
representant el Petit Avet, la Llegenda de Sant Jordi, o fent Els Pastorets. I portem
dècades treballant en el taller de dramatització. Perquè ens agrada el teatre,
perquè cada generació vol reviure l’experiència.
Perquè quan arriben a sisè, tots volen posar-se a la pell d’aquells personatges que
han vist durant vuit anys com a espectadors, i experimentar aquelles emocions que
només el teatre proporciona. Perque, més enllà dels valors educatius que hi trobem
els/les mestres, que no són poca cosa, als nens i nens els agrada fer teatre. Així
doncs, mentre hi hagi criatures, tindrem garantida una pedrera inesgotable.
BENJAMÍ MOLINÉ
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Representació dels Pastorets. Generacions i generacions de jungfrauencs n’han creat la seva versió.
Arxiu del centre.
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L’educació física i les activitats esportives
Als inicis de l’escola les activitats físiques i esportives eren, segurament, menys
rellevants del que ho van arribar a ser posteriorment. Bàsicament per manca
d’infrastructures i per la cultura físico-esportiva del moment. La Rita Carreras va
ser l’encarregada d’encetar el treball motriu escolar a les pistes esportives del
Sant Josep. Desprès d’ella, altres mestres van anar desenvolupant aquesta tasca
en el context d’escola privada: Josep Mª Estèvez (Jepi), Pepita Padròs, Josep Mª
Gurt, Jordi Armengol, Carles Saguès, Francesc Xavier Rovira (Sisco).
La tendència a nivell d’educació física era la gimnàstica, una activitat afegida al
treball intel·lectual i ètic que es feia a l’escola. Donat que les instal·lacions
esportives eren generalment pistes de bàsquet, perque no en va Badalona és la
ciutat bressol del basquetbol, a l’escola sempre es tendia a treballar especialment
aquest esport.
A la dècada dels 70 s’inicia l’esport extraescolar.
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En aquell moment les activitats extraescolars que es feien eren: bàsquet i futbol.
El bàsquet es feia a la pista que hi havia al pati al costat de la caseta, que tenia
unes dimensions semblants a les d’un camp de minibàsquet actual. I el futbol es
feia al pati de sorra, en una zona petita on no hi havia arbres, propera al carrer
Santa Eulàlia. En ambdós esports alguns dels equips que es formaven van voler
seguir entrenant i competint acabada l’edat d’escolarització. Per això es fundà,
gràcies a l’empenta d’en Pere Fonollà, el Jungfrau Esportiu, iniciativa que va
permetre donar continuitat a la formació escolar rebuda pels exalmunes, ja des
de la perspectiva de club.
Amb el pas a l’escola nova, les activitats extraescolars van adquirint cada vegada
més rellevància, multipliquen la diversitat d’oferta, i gaudeixen de molta
participació per part de l’alumnat. L’AMPA ha de decidir, en un moment donat,
contractar una empresa especialitzada que gestioni el volum de feina i coordini el
monitoratge. Entre la gran diversitat d’oferta, les activitats esportives agafen
molta rellevància fins al punt que retorna la iniciativa de fer renéixer el Jungfrau
Esportiu com a club que dóna continuïtat a la formació d’exalumnes, mantenint la
base dels equips escolars.
Amb la introducció de la LOGSE (Llei Orgànica General del Sistema Educatiu) van
aparèixer les figures dels mestres especialistes de les diferents àrees: música,
anglès, educació especial i educació física. Fins aquell moment no existia un
programa de continguts obligatoris ni la necessitat de mestres formats per a
aquella tasca. El primer mestre especialista d’educació física, fou en Joan Teixidó.
Els recursos i els espais dels que es disposava fer impartir l’àrea eren força
limitats: pati de sorra, pista de minibàsquet, alguna pilota i uns petits vestuaris.
Al mateix temps que el mestre d’educació física feia la seva classe al pati hi havia
infants fent la seva estona d’esbarjo, fet que complicava una mica la feina.
A nivell extraescolar, els equips de bàsquet i futbol seguien essent portats per voluntaris
amb molta empenta i il·lusió. El Jungfrau Esportiu seguia funcionant i competint.
El trasllat a l’escola nova, al carrer Vila Vall-Llebrera va suposar un gran canvi a
l’àrea d’educació física. Es guanyaren nous espais: gimnàs, pista esportiva amb
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dues pistes de minibàsquet, camp de bàsquet i un camp de futbol sala. Malgrat
tot, els recursos materials seguien sent escassos. No hi havia recursos econòmics
que ajudessin a millorar aquesta situació. Gràcies a l’enginy d’alguns mestres
s’aconseguí posar dues espatlleres. De l’escola vella es recuperaren una barra
casolana per treballar l’equilibri, un plínton, un trampolí i un poltre de salt. Alguna
d’aquelles relíquies encara es conserva actualment. Val a dir que, en els darrers
anys, amb l’ajut de l’AMPA, s’ha millorat molt l’utillatge i el material didàctic
esportiu i de psicomotricitat.
Més tard, s’aconsegueix que les zones porxades del pati de primària s’asfaltin. Eren
un niu de pols i brutícia important. Amb aquesta acció és millora notablement l’estat
general de les pistes. A més, es disposava d’un aixopluc per poder fer classe en cas
de pluja o massa sol.
Els diferents mestres d’educació física que han passat per l’escola des dels 90 fins
l’actualitat han estat: Quim Seriol, Lluïsa de la Fragua, Celia Morientes, Mercè, i
Rafael Ros. Actualment els mestres que duen a terme aquesta àrea són la Montse
Gregoriano i en David Muñoz.
Progressivament, es tendeix a treballar sota un prisma d’educació física integral,
és a dir, que vetlla per l’educació dels infants des dels vessants motriu, social,
emocional, higiènic i de salut, prioritzant el contingut educatiu en la seva
globalitat per sobre dels objectius merament esportius.
Darrerament, les últimes modificacions del currículum han potenciat aquesta
perspectiva de la pràctica de l’activitat física saludable i regular, més funcional,
coherent, inclusiva, menys esportiva i més saludable. Per tant molt lligada a la
salut i a l’adquisició d’hàbits d’activitats físiques regulars i a llarg termini que
assegurin una bona qualitat de vida.
CLAUSTRE 2013
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La primera escola de bàsquet
No m’és fàcil retrocedir més de trenta anys i situar-me a finals de la dècada dels
setanta. És molt de temps, han passat un munt de coses. Però no han aconseguit
esborrar una de les etapes més satisfactòries de la meva vida: el bàsquet a
l’escola Jungfrau.
No ha estat una relació fàcil la de l’escola amb l’esport: no hi havia una oposició
frontal a la pràctica esportiva però tampoc no era un camí de roses. Eren aquells
temps que es veia la competició com un niu de conflictes, de fet, igual que ara.
És cert que en el món de l’esport es poden observar exemples de comportaments
que no contribueixen a la formació en valors dels nostres infants: el fet de no
respectar la resta de participants, el tot val per tal de guanyar, la frustració en la
derrota, la supèrbia en la victòria, conductes violentes...
Però, si no ens agrada aquesta manera de fer, llavors es tracta de canalitzar la
competició cap a interessos educatius en aspectes com l’afany de superació, el
respecte cap els altres amb independència del nivell i del gènere, demostrar les
destreses assolides...
Penso que els nois i noies de l’escola i els entrenadors d’aquella època van saber
trobar un cert equilibri entre els aspectes positius i negatius de les activitats
competitives.
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Sense una organització ben definida, sense proposar-nos-ho, ens vam trobar un
munt d’alumnes que volien formar part dels equips de l’escola. Aviat vam
comprovar que ens faltaven entrenadors, pistes per entrenar, pares per
acompanyar, diners per fer front a les despeses dels àrbitres, dels lloguers... però
vam aconseguir solucionar-los amb molta voluntat i molt d’esforç.
Els pares: Crespi, Homs, Soldevila, Conrotto, Pareja, Rosell... voluntaris com
l’Anna Rams, en Joaquim Costa, en Jordi Teixidó, en Francesc Gatell o jo mateix,
vam embarcar-nos en l’aventura de dedicar un temps de les nostres vides al
bàsquet amb l’objectiu que un munt de nois i noies s’ho passessin bé i, de retruc,
nosaltres també.
Voldria acabar aquest escrit destacant que tres jugadores de la Jungfrau van
formar part de la Selecció Catalana i un equip de nois va ser sotscampió de
Catalunya.
JOAN TEIXIDÓ
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De la plàstica als tallers multidisciplinars
L’escola, des del pricipi de tot, ha anat potenciant les habilitats plàstiques. Aquest
és un camp molt important en la formació global de la persona, doncs és on es
treballa la imaginació mitjançant la representació mental del que es va a fer i
l’habilitat manual amb la coordinació entre la mirada i les mans.
És un complement total de les altres matèries, ja que es necessita molta
imaginació per entendre que dos i dos són quatre. L’aprenentatge és molt
abstracte i la imaginació ajuda al procés d’abstracció i a l’ arribar a entendre una
cosa per poder aprendre-la.
Quan estàvem al carrer Sant Isidre els nens ja dibuixaven i pintaven, cosa que en
les escoles d’ aquella època no es feia.
Al carrer de la Lluna vam introduir el fang de la mà de la Mercè Arànega.
Al carrer Felip i de Rosés, on ja sabeu que hi havia el Parvulari, els tallers es feien
per tardes: La tarda de pintura, la tarda de costura, la tarda del fang, la tarda del
dibuix fet amb ceres i en un full gran, la tarda de plegar paper...
A l’escola de ca l’Amigó els tallers ja van passar a fer-se una sola tarda, però feien
de tot. És a dir, estava muntat per racons i cada espai de classe es dedicava a un
tema diferent. Quan acabaven pintura passaven a ceres... fins hi tot un fuster ens
havia regalat un banc de fuster i també fèiem el racó de fusteria on feien
composicions amb retalls de fusta.

Taller de pintura. Arxiu del centre.
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Treballàvem per classes i a cada classe li tocava una horari diferent. Llavors vam
barrejar els nivells de la mateixa edat, així que en aquell temps eren cinquanta
nens que feien tallers. Això era molt; se’ns va acudir demanar ajuda a algun avi
i a algunes mares que voluntàriament ens ajudaven i feien un taller. Es van
desenvolupar tallers molt diversos i originals. Recordo un avi fent el taller elèctric,
una iaia fent taller de cuina i les mares fent el taller de perruques amb tota mena
de materials.
Volíem que més nens poguessin gaudir de la varietat de tallers que teníem al venir
més gent a fer-los. Així que vam començar a barrejar dos nivells. Ara eren cent
nens que feien tallers.
Les ajudes voluntàries de les famílies, poc a poc i per motius diferents, es van
anar acabant. Però a la vegada, amb l’estat del benestar, anàvem tenint cada
cop més ajudes i més mestres de suport. Això ens ha permés poder continuar
amb el muntatge que vàrem crear ja fa molts anys.
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Actualment encara funcionen així els tallers. Hi ha nens de dos nivells diferents i
uns ajuden els altres a resoldre els petits conflictes creatius que tenen i també
veuen el que fan els més grans que ells. Tot plegat és molt enriquidor i els nens
ja esperen la tarda de tallers per disfrutar d’un aprenentatge diferent. Els hi
agrada passar pels diferents tallers i pels diferents professors que els fan. L’oferta
ve determinada, per una banda, per les habilitats i tècniques que el claustre
prioritza com a necessàries i, per l’altra, per les capacitats i limitacions del propi
equip de mestres a l’hora d’assumir un o altre taller.

Sucant els pinzells amb cura. Arxiu del centre.
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Un dels valors rellevants de la filosofia dels tallers interdisciplinars és que, algunes
vegades, nois i noies que en les classes ordinàries no tenen bons resultats i els
costa aprendre en general, doncs resulta que a la classe de tallers són els millors
i tothom reconeix les seves aptituds, cosa que els va molt bé i els potencia davant
dels altres, de manera que s’atreveixen a desenvolupar aquelles habilitats innates
que tenen i que potser desconeixien.
No tots els tallers són de manualitats, també tenim el taller d’escacs i el de
dramatització, on es formen altres aspectes de la personalitat dels nens.
Aquest muntatge de tallers tan únic i exclusiu ens va portar a fer un intercanvi
internacional amb el projecte Comenius. Als professors dels altres països que ens
vam visitar els va agradar molt. Fins i tot hi va haver qui, després, ho va aplicar
a la seva escola.
CLAUSTRE 2013
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Treballant el fang amb la Rosa. Arxiu del centre.
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Les festes
Les festes ens han marcat el cicle natural de cada curs. Sempre hem volgut que
estiguessin relacionades amb la vida del nostre país, ja sigui coneixent autors,
dites, menges, tradicions...
La paraula festa ja implica excepció, un dia
relacionades amb neguit, «em sabré el paper de
com ho havíem assajat?, agradarà?, m’anirà bé
company?... Agradaran les llepolies de la festa de
hem anat preparant durant una colla de dies?....»

diferent. Acostumen a anar
la representació?, ens sortirà
la disfressa que em deixa el
tardor que amb tota la il·lusió

La festa més matinera és la fira de tardor. Olor de xocolata, pomes, magranes,
castanyes, panellets, aquells davantals... La melmelada de poma amb olor de
llimona i canyella, i aquell anar fent lent amb la cassola de fang, enfilats dalt la
cadira per poder remenar amb la cullera de fusta i aconseguir-ne la textura
adequada. La preparació de la paradeta amb tovalles de festa, cistells amb bolets,
fruites, fulles... La recepta ben engalanada i, finalment, la dolçaina. Tot a punt per
rebre la mare, el pare, l’avi i l’àvia, i les corredisses per poder-ho tastar tot.
Els concerts de Nadal, al començament, a la petita sala del Museu, més endavant
al teatre Principal i, finalment, al vestíbul de l’escola nova i aquí sí, ja acompanyats
pels nois i noies més grans, cada vegada un concert amb més entitat.
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No podia faltar una de les tradicions del nostre país, la representació d’algunes
escenes dels pastorets de Josep Mª Folch i Torres. En Lluquet i en Rovelló, els

Danses tradicionals per Sant Jordi. Arxiu del centre.
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dimonis banyuts que a més d’un picarol han fet plorar. Primer al pati de l’escola,
després al casal de joves i, finalment, al gimnnàs de l’edifici actual.
No com a festa, però sí com a reflexió conjunta, al gener, el dia de la Pau. Cada
curs coneixent persones que han destacat per saber estar al món i intentant fer-lo
una mica millor, descobrint realitats o situacions que estaven presents en aquell
moment històric, treballant els drets dels infants... i com a símbol més
representatiu, el colom; el colom de la pau fet de mil maneres diferents, petit,
gran, amb volum, en un mural...
El febrer, arriba Carnestoltes. Disbauxa, gresca, xerinola, pregons, missatges; tot
s’hi val. Esperant el missatger perquè ens digui quin detallàs hem de preparar-nos
per poder entrar a l’escola l’endemà al matí; com més divertit, com més original
millor. I per fi, divendres, tots guarnits i engalanats, esperant Sa Majestat el Rei
Carnestoltes, el Rei dels Poca-soltes, de vegades amb seguici, d’altres sol, però
sempre amb ganes de ballaruga.
Sant Jordi, festa gran, al llarg dels anys ha anat agafant diferents estils:
certàmens literaris, visites excepcionals com la que ens va fer la Sra. Lola
Anglada, l’any 1978, o l’actuació del Celdoni Fonoll, elaboració de contes
col·lectius, lectures fetes pels més grans als més menuts, maratons de contes en
aquelles classes transformades en castells, amb mestres convertits en detectius,
en personatges fantàstics...
I com a cirereta, la llegenda, tots i cadascun dels personatges: la princesa, el xai, el
cavaller, el soldat, la nena del poble, Sant Jordi, el rei, la reina ..., tots imprescindibles.

Fira de tardor al pati de la riera. Arxiu del centre.
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El rei carnestoltes al pati del castell. Arxiu del centre.
La festa de carnestoltes a l'escola nova. Arxiu del centre.
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Aprofitant la gresca i la xerinola que acompanya sempre la festa hem volgut
transmetre els valors de la solidaritat, l’amistat, el compromís, la responsabilitat,
el coneixement i estima per la nostra cultura tradicional. Treball de valors que no
dóna un resultat immediat, però que va calant i ens ajuda a formar-nos com a
persones.
CLAUSTRE 2013
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Preparant la magrana per a la fira de tardor. Arxiu del centre.
La festassa del quarantè aniversari. L’espectacle d’en Jaume Navarro. Arxiu del centre.
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L’hort escolar
La nostra escola, des de sempre, ha tingut una estreta vinculació amb la natura.
Per això, en aquest sentit sempre, des de fa molts anys, hi ha hagut un espai per
a l’hort escolar. Ja fa molt de temps, al principi dels anys 80, l’Escola de Natura
de Can Miravitges, gairebé acabada de crear per l’IME en aquells temps de tendra
democràcia, ens va oferir la possibilitat de tenir contacte amb la terra i ens va
adequar una de les seves feixes per fer el nostre hort.
Cada dilluns, de 9.30 a 13 hores, una setmana un cinquè i una altra setmana
l’altre, pujaven en autobús cap a Can Miravitges acompanyats pels seus mestres,
a treballar la parcel·la d’hort que tenien destinada i a rebre diferents classes
teòriques relacionades amb el treball de la terra. Allà, de setembre a juny, els
alumnes feien totes les feines que es poden fer a l’hort: remoure la terra amb les
aixades, fer els cavallons i els canals de rec, plantar, tenir cura de les plantes,
regar-les, treure les males herbes i fer la collita. S’hi plantava de tot: faves, pèsols,
patates, cebes, alls, enciams, pastanagues... Va haver-hi anys que la collita havia
estat tan abundant que fins i tot s’havia pogut preparar algun plat per a tots els
alumnes amb els productes que havien collit.
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Anys més tard, l’escola va canviar d’ubicació i en el lloc on estem ara, podíem
disposar d’algun espai on desenvolupar el nostre propi hort. Així va ser com, amb
la iniciativa d’un pare de la classe dels Barrufets, es va començar a fer un petit
hort dins del badiu de la classe.
El curs següent es va traslladar l’hort a un espai més gran, que és on es troba en
aquests moments. Els primers anys, eren les classes de parvulari les que es feien
càrrec de l’hort tres dies a la setmana, un dia per cada curs. I així teníem a la
Rosa Bigas ben entretinguda fent créixer faves, pastanagues, bledes, raves o cols,
un dia amb Picarols, un altre amb Bambis i un altre amb Barrufets.

Els més petits aprenen a sembrar. Arxiu del centre.
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Però una mainada tan petita no era gaire eficient en les feines de l’hort. Aleshores
es va pensar de fer un canvi de plantejament. Es van fer càrrec de l’hort alumnes
més grans i de forma voluntària. Actualment són els alumnes de sisè que, a les
hores de pati, ajuden en Juli a tirar l’hort endavant.
Els Edelweis vénen periòdicament a observar el creixement de les plantes i
l’evolució de l’hort a les diferents estacions de l’any. Els Bambis planten llenties cada
curs. Els Barrufets vénen a veure les hortalisses... i és així, com tot al llarg del curs,
diferents classes fan visites a l’hort en relació als temes que treballen a classe.
També tenim cinc arbres, dos dels quals fan fruit cada any: el llimoner, petitó però
productiu, i el micaquer, que cada mes de maig ens regala els seus dolços
micacos. Hi ha alguna classe que va a collir-los i menjar-los a peu d’arbre. El
taronger, el mandariner i l’ametller, joves encara, de moment només han fet flor.
Com podeu veure, la història de l’hort de la Jungfrau és llarga i ha passat per
diverses etapes. L’hort actual no és l’hort perfecte; és petit, té una terra d’una
qualitat molt millorable, però això si, és ecològic; només s’adoba amb el compost
que nosaltres mateixos fem a partir de les restes que ens passen les cuineres i
les que de tant en tant, generem a les aules.
El nostre hort, envoltat de parets com està, a l’hivern no rep més que uns pocs
minuts de sol cada dia. Ben entrada la primavera, amb la calor i sense ventilació,
és com un forn. Aquestes són les raons per les quals les collites no són gaire...
abundoses. Això sí! les males herbes creixen més que les hortalisses que cuidem!
Malgrat tot, any rere any continuem amb il·lusió fent-nos càrrec d’aquest petit
tros de terra on sembrem, cuidem i veiem créixer diferents verdures que formen
part de la nostra alimentació. Els alumnes que participen del projecte de l’hort
escolar tenen el privilegi de participar-hi i de conèixer de més a prop aquest món.
CLAUSTRE 2013

En Juli els ensenya la màgia de l‘hort. Arxiu del centre.
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El mercat
Els Edelweis ja ho esperaven. Cada setmana hi havia una sessió dedicada a fer
mercat a l’escola. Un dia, pensant la manera com podíem fer una activitat divertida,
i alhora que ens permetés aprendre, se’ns va acudir de muntar un mercat al terrat
de l’escola de Gaietà Soler. Mitjans no en teníem, però imaginació sí!
Vam parlar amb els nens i nenes i els vàrem demanar que portessin capses de
cartró o fusta de les que a les botigues llençaven. Que preguntessin a les botigues
on habitualment compraven a veure si els hi podien guardar. Amb les caixes i
capses muntaríem les paradetes.
També necessitàvem material per vendre. Havien de recollir botons, fils, llanes,
trossos de roba, potets o capses d’aliments buits, un grapat de mongetes, un
d’arròs, iogurts buits, caramels, cromos, diaris... tot el que se’ls acudís. També
haurien de portar cistellets, bosses i moneders per anar a comprar.
Els diners els vam dibuixar i retallar a classe. Ens aniria bé, també, disposar de
llibretes petites i llapis per fer els comptes.
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Quan ho vam tenir tot apunt ja el vam poder muntar. Repartíem els venedors i els
compradors. Hi havia, més o menys, vuit botigues amb la qual cosa no es feien
moltes cues i tots els/les alumnes podien estar practicant a la vegada. Molt
important: No hi podia faltar una paradeta que actués de banc o caixa per poder
anar a canviar diners quan la dinàmica del joc de compra ho fes necessari. A la
setmana següent conviaven els papers i actuaven de venedors darrere de les
paradetes vuit alumnes diferents fins que hi haguessin passat tots.
Cada nen podia comprar 2 o 3 coses a cada parada i s’havia d’organitzar els diners
que portava a sobre per tal d’assegurar que li permetessin comprar el que volien.
Tant el comprador com el venedor havien d’anotar a la llibreteta el que
compraven/venien col·locant-ho en forma de suma per calcular el cost al final.

Amb material reciclat es fan meravelles.

Això és l’escola activa. Arxiu del centre.
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Primer havien de pagar just i si no tenien canvi havien d’anar al banc. Més
endavant introduíem els canvis directes entre venedor i comprador. Realment,
vista des de fora, l’escena que es creava era la d’un mercat de debó!
Amb aquesta dinàmica propera als jocs de rol, a més de fer matemàtica aprenien
a organitzar-se, a relacionar-se, a saber esperar el seu torn, desenvolupaven la
creativitat i l’ingeni, i el respecte pels demés.
Com que l’activitat va tenir tan d’èxit la vàrem seguir practicant al llarg de molts
cursos i, fins i tot, un pare d’escola, que era fuster, ens va construir unes
paradetes de fusta ben fetes, que ens permetien jugar amb més espai, muntar el
mercat més depressa, que totes les paradetes fossin més o menys iguals i que tot
plegat semblés més professional.
ESTER XIRGU
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Això ja sembla un mercat de debò! Arxiu del centre.
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Els racons
«Que cadascú segueixi el seu ritme de treball»
«Respecte absolut a la diversitat, perquè diversos ho som tots»

A la nostra escola ja fa molts anys que es treballa per racons a Educació Infantil
i a Cicle Inicial.
El treball per racons és una metodologia que ens permet crear dins l’aula diferents
espais on l’alumnat pot experimentar, simultàniament, diferents propostes
d’aprenentatge, tant a nivel de coneixements, com manipulatiu i simbòlic. Les
diferents activitats les pot realizar sol, en parella, o bé amb l’ajuda de la mestra.
Implica una metodologia més creativa, activa i, també, més flexible.La funció que
fa la mestra és dinamitzadora i motivadora. Ha de fomentar que els seus alumnes
cerquin les diferents tipologies d’aprenentatge, a partir del respecte a la diversitat.
El treball individual per racons ens permet:
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•
•
•
•

Respectar el ritme de treball de cadascú
Fomentar l’autonomia
Crear un clima tranquil i relaxat a l’aula, que afavoreixi la concentració.
Aprendre a saber esperar el torn, sigui a l’hora d’entrar en un racó,
sigui a l’hora de necessitar l’ajut de la mestra.

Treballant amb la maleta de confegir paraules. Arxiu del centre.
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Mentre una treballa l’altra aprèn a esperar el seu torn. Arxiu del centre.
El racó del text lliure. Arxiu del centre.
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• Desenvolupar la reflexió i la responsabilitat.
• Desenvolupar elements de creixement i de maduració personal,
individual i col.lectivament.
• Aprendre a escollir i decidir el material que utilitzarà, tot i que sempre
hi ha d’haver la supervisió de la mestra, tenint en compte que ha de
passar per les diferents ofertes que es van proposant durant el curs,
evitant que se’n repeteixin.
• Tenir cura del material, recollir-lo un cop acabada la feina i endreçar-lo.
Cada material està confegit i relacionat específicament amb els aspectes cognitius
d’aprenentatge que anem treballant a nivell col.lectiu.
El treball de petit grup o de parelles els permet:
•
•
•
•

Aprendre a posar-nos d’acord.
Acceptar l’ajut del company i saber ajudar.
Estimular-se entre ells.
Aprendre a aprendre a partir de l’experiència i l’exemple de l’altre.
ESTER XIRGU i TERESA ABADAL
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—Ja la tinc!— que diu cofoi el futur mestre. Arxiu del centre.
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Treball cooperatiu
Tenint en compte els canvis que estem vivint en la nostra societat, sovint massa
competitiva, cada cop és més important el treball en equip i el cooperativisme. És en
aquest marc que el nostre Claustre es va plantejar, durant el curs 2008/09,
aprofundir més sobre aquest tema. Paral·lelament, ja havíem començat a sentir a
parlar d’alguna escola que utilitzava aquesta metodologia amb una bona acceptació.
Vam decidir demanar un assessorament sobre el treball cooperatiu que duraria els
dos cursos següents i que suposaria la implicació de tots els mestres i les mestres
del Claustre per dur-lo a la pràctica a tots els nivells de l’escola.
Durant el primer curs els formadors, Pere Pujolàs i Jesús Soldevila de la
Universitat de Vic, ens van explicar els continguts d’aquesta metodologia i ens van
anar orientant per realitzar petites pràctiques a l’aula.
Els principis en els que es fonamenta consisteixen en treballar en equips reduïts,
assegurant la participació igualitària, aprofitant i potenciant la interacció
simultània entre ells, amb la finalitat que tots els membres d’un equip aprenguin
els continguts escolars, cadascú fins al màxim de les seves possibilitats i, a més
a més, aprenent a treballar en equip.
Per aconseguir-ho cal, primer de tot, fer dinàmiques de cohesió de grup,
assegurant la inclusió de tots els alumnes; en una segona fase, ensenyar el treball
cooperatiu com a recurs i, finalment, com a contingut. Per tant: Cooperar per
Aprendre i Aprendre a Cooperar.

Equips reduïts, participació igualitària, interacció. Arxiu del centre.
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Durant el segon curs, cada mestre va portar a terme algunes activitats
estructurades de forma cooperativa. Quan ens reuníem tots els membres del
Claustre amb els formadors, fèiem una posada en comú i, entre tots i totes,
comentàvem els dubtes i inquietuds que ens anaven sorgint en aquesta nova
manera de fer. Compartint aquestes vivències apreníem els uns dels altres tot
treballant en equip.
Durant aquests anys de posar en pràctica aquesta forma de treballar, hem viscut
alguns canvis significatius dins les aules i experiències molt enriquidores que fan
que valorem l’experiència positivament.
Un dels canvis rellevants és l’organització de l’aula en funció dels grups de treball,
que afecta a la disposició de les taules, als criteris per formar-los.
Els i les mestres hem vist que no sempre cal silenci a les aules per poder treballar,
ja que la dinàmica i el diàleg que s’estableix afavoreixen els aprenentatges.
Hem pogut constatar que un alumne pot esdevenir un bon mestre pel seu
company i hem après de les estratègies que ells han utilitzat.
Treballant en equip tothom hi guanya; el que li costa perquè ho entén millor i el
que ja en sap perquè ho consolida.
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El temps s’aprofita més: no cal esperar sempre que el mestre doni resposta a
cadascun dels alumnes, sinó que entre ells poden, sovint, trobar les solucions i
ajudar-se mútuament.

S’ajuden mútuament. Arxiu del centre.
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Les relacions entre ells s’enforteixen, la cohesió del grup classe millora i es
treballa perquè tothom formi part del grup i accepti la diversitat.
Esperem que, treballant de forma cooperativa, els alumnes estiguin més
preparats per trobar solucions conjuntament i que aquestes experiències i valors
que aprenen a l’escola els ajudin a ser persones més solidàries i competents.
CLAUSTRE 2013
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Tots plegats se senten satisfets dels resultats. Arxiu del centre.
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Treball per projectes
A la nostra escola, els projectes es van començar a experimentar a Educació
Infantil fa uns 14 anys quan es va produir el trasllat a l’edifici nou.
Anteriorment es treballava amb fitxes i es va plantejar de canviar-les per unitats
didàctiques. Moltes d’elles es feien per centre d’interès (el/la mestre/a proposava
el que s’havia de treballar). Es van adonar que seria bona idea fer un projecte
partint de l’interès i de la motivació dels alumnes.
Al principi, P3 feia un projecte a l’any i P4 i P5 en feien 2 anuals. Actualment, tots
ells en fan un.
A primària, es va començar a fer-ne fa 5 anys. Malgrat que el Departament
d’Ensenyament disposa que cal fer, com a mínim, un projecte per cicle, nosaltres
en fem un per classe i curs, tot evitant la repetició de temes al llarg de
l’escolaritat.
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Com ho fem:
• Els alumnes proposen una sèrie de temes que volen treballar.
• Entre tots els temes presentats i defensats pels alumnes que els
proposen se n’escull un.
• El tema escollit és el que es treballarà durant el període de temps que
el/la tutor/a cregui convenient.
Mecànica de treball:
Recerca, redacció i estructuració de la informació, que es divideix en 3 fases:
• Què en sabem? (Coneixements previs)
• Què en volem saber? (Allò que desconeixen i volen aprendre)
• Què hem après? (Dóna resposta al Què en volem saber?)
Un cop acabat, els alumnes preparen l’exposició oral del treball realitzat per
compartir-lo amb els altres grups de la classe que han treballat aspectes diferents
sobre el mateix tema i, posteriorment, van a explicar-lo a un altre grup-classe. A
partir de que tinguin capacitat de fer-ho, s’ajuden del suport d’un power point.
Cal dir que els/les nens/es han de portar material i informació de casa. Per tant,
sempre es demana la col·laboració de la família. Per la seva banda, els/les
mestres efectuen la supervisió de la informació aportada.
És recomanable que el material i la informació que es porti a classe provingui de
diferents fonts d’informació (llibres, revistes, internet, fotos...) i que s’acostumin
aconsultar diferents webs.
En tot aquest procés, el/la tutor/a és un guia per l’alumne.
El treball per projectes es realitza mitjançant les tèciques d’agrupament i de
treball cooperatiu. A l’escola considerem que utilitzar aquesta metodologia de
treball és molt més engrescador i motivador per a l’alumnat, a la vegada que els
prepara per «aprendre a aprendre».
CLAUSTRE 2013
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La ludoteca
Aquest projecte té els seus inicis al voltant del curs 2007-2008. Durant molts anys
els/les alumnes d’Educació Infantil fèiem una sortida a la Ludoteca de la Fundació
Ateneu de Sant Roc.
La idea de com tenien muntats els diferents espais de joc ens va agradar molt i
vam començar a pensar en la possibilitat de traslladar aquelles idees a la nostra
escola. Teníem molta il·lusió, però també érem conscients de les dificultats amb
les que ens anàvem trobant a l’hora d’intentar concretar la proposta: l’espai, el
pressupost, l’equipament, els diferents tipus de joguines, el treball de fusteria...
El primer que havíem de trobar era el lloc adient per posar una ludoteca a l’escola.
Vam valorar diferents espais (sala de material, vestíbul, els porxos...). Finalment, i
una mica a contra cor, es va decidir que fós l’aula de psicomotricitat ja que, malgrat
que ens menjàvem espai necessari per desenvolupar les activitats motrius dels
infants, l’equipament anava dirigit precisament al mateix col.lectiu d’alumnes. El
que podíem perdre per una banda ho guanyàvem, amb escreix, per l’altra.
Ja teníem l’espai. Ara tocava trobar pressupost per fer els armaris i la persona
que ens els pogués fer. Per aconseguir els diners vam anar relativament ràpids,
l’escola ens ho va posar fàcil. Per aconseguir un fuster vam trucar a diverses
portes: pares, expares, familiars de mestres... Finalment, gràcies a la
predisposició mostrada per part de les persones que haurien de portar a terme
l’obra, la solució adoptada va ser posar la construcció en mans del personal de
l’Ajuntament de Badalona coordinat per en Jaume Gabaldà.

La ludoteca en ple funcionament. Arxiu del centre.
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Al cap d’unes setmanes els armaris ja estaven muntats i era hora d’omplir-los. Primer
vam decidir quin tipus d’ambient hi hauria a cada espai: Cuineta, supermercat,
consulta mèdica, taller mecànic, l’habitació de les nines, disfresses, cotxes,
animals... ARA TENÍEM MOLTS AMBIENTS I POC ESPAI!!! Una de les solucions va ser
aprofitar els armaris de dalt per guardar material de racons externs.
Finalment, els quatre armaris es van destinar a cuineta, habitació de nines, a
supermercat i a consulta mèdica.
Amb coses que vam comprar i amb l’aportació de les famílies i de mestres de
l’escola vam poder equipar els diferents ambients. Ens va arribar tal quantitat de
material divers, que vam poder muntar, fins i tot, els racons externs itinerants que
havíem pensat.
A començament del curs 2009-2010 vam fer la «inauguració oficial» tot convidant
al claustre a fer una «visita guiada».
A partir d’aquell moment els alumnes d’Educació Infantil de l’Escola Jungfrau han
gaudit d’aquest espai lúdic i educatiu.
CLAUSTRE 2013
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Als diferents ambients no hi falta ni un detall. Arxiu del centre.
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Apadrinament lector
Amb un so de silenci, amb unes mirades de compromís i de gran il·lusió, totes les
Llebretes (1er), lectores individuals, acompanyades del seus padrins i padrines
Tuaregs (6è), s’agrupen de forma ordenada per tal de començar aquest
esdeveniment fonamental per l’escola que, des de fa alguns anys, realitza i mima
amb delicadesa. És que són les primeres lectures!
De forma arbitrària, ordenadament, es situen en diferents coordenades del
vestíbul i passadissos de l’escola. Són uns moments desitjats, amb una
col·laboració lectora que sempre ha estat i quedarà com a referent d’aprenentatge
entre tots els/les alumnes de sisè i primer de primària. A més, amb aquesta
col·laboració es consolida una relació intercicles.
Alguns padrins i padrines podrien fer la descoberta vocacional de mestres? Doncs
amb aquesta complicitat, pugen i baixen les escales per escollir un altre conte
que, de mica en mica, els acompanya en els viatges de la vida i aventures dels
personatges.
L’apadrinament s’organitza a principi de curs a partir d’una sessió inicial en la qual
s’expliquen als alumnes el funcionament i els objectius de l’activitat, i es proposen
les parelles. Un cop constituïdes les parelles entre els alumnes de sisè i primer
(padrins i padrines, fillols i filloles), cada setmana el grup de sisè va a buscar els
seus fillols i filloles a la seva classe, s’aparellen i comencen la lectura.
Aquesta experiència compartida ens permet millorar el nivell lector dels alumnes
de primer, afavorir la comunicació entre alumnes de diferents cicles, establir i
respectar el compromís d’ajuda i cooperació entre ells, fomentar actituds d’interès
envers la lectura, treballar diferents estratègies de lectura i, des de la perspectiva
de sisè, responsabilitza els padrins en el procés de millora, fa que cada alumne
se senti igual d’important i compromès, i promou entre ells la idea de servei a la
comunitat en la línia de treball de l’aprenentatge servei. Cada padrí s’implica en
l’evolució del seu apadrinat, demana consell al mestre sobre les estratègies que
podria fer servir per millorar determinats sons i, finalment, redacta un informe
d’avaluació i seguiment del procés donant, fins i tot, alguns consells de cara al
seguiment del procés d’aprenentatge del seu apadrinat en el futur.
CLAUSTRE 2013
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Aula USEE
Durant el curs 05-06, a proposta del Departament d’Educació i un cop confirmada
la decisió pel claustre de mestres, es va crear una unitat de suport d’educació
especial a la nostra escola, amb la intencionalitat de poder atendre amb millor
qualitat educativa les característiques i necessitats personals d’alguns dels
alumnes del nostre centre.
Amb el temps, l’aula USEE ha esdevingut un recurs de ciutat on poden ser
escolaritzats tant alumnes del nostre propi centre com alumnes provinents d’altres
escoles. L’aula USEE és utilitzada actualment per nens i nenes que cursen primària.
Els alumnes de l’aula USEE pertanyen a les aules ordinàries; tots tenen un grup
de referència en el qual treballen una quantitat determinada d’hores setmanals i
participen de les àrees que es consideren adequades. La resta de l’horari treballen
a l’aula USEE o a altres espais alternatius com la sala de psicomotricitat/ludoteca,
gimnàs, biblioteca, hort...
La dotació base de personal de l’aula està formada per dos professionals que són
educador/a i mestre/a. També hi poden treballar auxiliars d’EE en el cas de
comptar amb alguns alumnes que necessitin el recurs i aquest sigui concedit.
Actualment a l’escola Jungfrau tenim una auxiliar a jornada complerta i una part
d’horari d’una segona auxiliar.
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Des dels inicis de l’escola, el tarannà del centre ha estat el de poder oferir la millor
resposta educativa a tots els alumnes sense limitacions físiques, psíquiques o
intel·lectuals, pensant en un espai democràtic de treball obert a tothom.
L’aula USEE permet la possibilitat de treball en un entorn ordinari. Pensem que,
d’aquesta manera, l’educació esdevé més plural i igualitària donant oportunitats,
tant a alumnes que necessiten imitar i aprendre dels iguals i d’un entorn i marc
social normalitzats, com als alumnes de les aules ordinàries que aprenen cada dia
dels seus companys d’aula USEE: valors, normes, ètica... i un bagatge personal,
que se’l fan seu dia a dia. Ajut als altres, respecte, responsabilitat, treball en
equip i de valors emocionals i afectius que els fan millorar com a persones, que
els ensenyen a acceptar, compartir i comprendre la realitat que ens envolta i a
estar, en definitiva, més preparats per entendre i millorar el món en què vivim.
Entre tots conformem una estructura de diversitat en la qual podem crear
interaccions positives que ens ajudin a tots i totes a formar-nos integralment com a
persones millor preparades en tots els àmbits: curriculars, d’aprenentatges, socials,
emocionals i afectius, de manera que aquesta formació ens permeti afrontar el
nostre futur amb equilibri, harmonia, seguretat personal, esforç i il·lusió.
L’equip de mestres treballa cada dia per potenciar la integració i la inclusió de tots
els alumnes en aquest referent social, per tal de garantir el dret de totes les
persones a gaudir d’uns serveis propers, comuns i ordinaris amb garantia de
qualitat i amb els recursos personals necessaris.
En els últims cursos la col·laboració de l’AMPA i de l’equip directiu del centre ha
estat important pel que fa a les dotacions de material i a l’ampliació de l’aula.
CLAUSTRE 2013
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Centre de reagrupament d’alumnes sords
«Els sons del silenci»
Des de 2006 que som escola d’agrupament de sords i, poc a poc, ens hem anat
familiaritzant amb ells fins al punt que, de vegades, oblidem que són diferents.
La integració de nens i nenes amb dèficit auditiu a la nostra escola ha esdevingut
un nou repte però, sobretot, una oportunitat per tots d’aprendre. Ens sorprenem
i gaudim del que fan els nens sords quan passen d’un món de silenci a un
particular món sonor, que no és igual al nostre.
El desenvolupament del llenguatge en aquests alumnes no només té un ritme
diferent a la resta sinó que la manera d’explorar l’entorn també ho és.
Per facilitar l’adquisició dels aprenentatges tot respectant el seu ritme reben el
suport tant de les logopedes del CREDA com de la mestra especialista en audició
i llenguatge.
Els nostres alumnes juguen i parlen de forma natural i espontània amb companys
que porten audiòfons o implants coclears. Comparteixen classes, activitats i
tasques sense fer cap enrenou, amb naturalitat.
Alguns dels nostres alumnes requereixen l’aprenentatge i ús d’un suport signat
que complementi els aprenentatges ordinaris. És fascinant veure com els seus
companys, ràpidament i de forma espontània, s’interessen per comunicar-se
utilitzant aquest nou sistema. Ens donen una lliçó cada dia.
D’això alguns en diuen integració, d’altres inclusió: ells en diuen fer amics.
CLAUSTRE 2013
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Sisena hora
Durant el curs 2006/2007 el Departament d’Educació va decidir implantar
l’anomenada sisena hora a tots els centres públics de Catalunya en l’etapa de
primària. Tradicionalment els alumnes de l´escola concertada cursaven 30 hores
lectives mentre que els alumnes de les escoles públiques en cursaven 25. Amb
aquesta mesura es va iniciar una etapa en què tots els centres sostinguts amb
fons públics passaven a fer el mateix nombre d´hores lectives.
Diverses van ser les finalitats que van promoure aquesta mesura que,
bàsicament, es resumirien en:
• No es pretenia augmentar el currículum; durant aquesta hora diària de
més s’havien de treballar diverses habilitats (competències) que
permetessin millorar l’aprenentatge dels nostres alumnes. Habilitats
lectores, desenvolupament de la llengua oral, habilitats matemàtiques
i desenvolupament de la sensibilitat artística.
• Es volia aconseguir una millor conciliació de la vida escolar i familiar
que feia temps es reclamava des del sector pares.
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• També es parlava d’equiparament amb l´escola concertada i d´igualtat
d´oportunitats per a tots els alumnes ja que tothom rebia les mateixes
hores de classe. D’altra banda, aquest augment de les hores lectives
en finalitzar l’etapa de primària suposava rebre un curs i escaig més
als alumnes de l´escola pública.
La implantació d’aquest nou sistema va comportar canvis importants a nivell
pedagògic, estructural i d’organització:
• Augmentar el nombre de professors contractats en els centres.
• Els centres s’havien d´organitzar tot decidint quines mesures de
millora volien introduir en els processos d´ensenyament aprenentatge,
aprofitant aquest recurs horari i de personal. Aquest nou context
educatiu havia de permetre posar en marxa amb major eficàcia
mesures concretes de prevenció del fracàs escolar des del moment en
què es detectaven les primeres dificultats.
• L’horari dels alumnes ja no coincidia plenament amb el dels seus mestres
i, per tant, l’organització horària es tornava molt més complexa.
Aquesta nova mesura es va aplicar fins el curs 2010-2011. Per motius polítics
i econòmics es va decidir suprimir el nou sistema sense haver fet una valoració
real i objectiva dels resultats positius que fer una hora més d´escolarització
diària podia suposar per a l’alumnat. Assessoraments a l’equip de mestres,
implementació d’un programa de filosofia, millora substancial en la mecànica i
la comprensió lectores i en les habilitats de càlcul mental, per exemple, van
caure en sac foradat o van haver de suprimir-se sense cap possibilitat de dir-hi
la nostra. El que avui sembla imprescindible demà es converteix en banal.
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La implantació d´aquest nou tipus d´organització havia creat força polèmica en
els diferents sectors de la comunitat educativa; grans detractors i grans
partidaris. El fet de retirar-la després dels esforços esmerçats en la millora de la
qualitat va produir el mateix efecte. El que sembla evident és que l´educació és
tractada des de les altes esferes com un «conillet d’índies»; com una moneda de
canvi. Fan i desfan atenent a interessos, servituds i prioritats sovint aliens a les
necessitats de l’alumnat i dels centres educatius, i sense tenir en compte el criteri
professional d’educadors i educadores.
CLAUSTRE 2013

123

J

U

N

G

F

R

A

U

5

0

La nostra biblioteca
La biblioteca a la nostra escola sempre ha estat molt important ja que la
considerem un espai on es crea un ambient que propicia que els nens i les nenes
es motivin i s’engresquin per la lectura, i visualitza el valor que donem al llibre i
a la preservació de la cultura i del patrimoni escrit.
Durant molts anys, la biblioteca era un concepte una mica virtual, i responia més
al conjunt de llibres que hi havia escampats per les classes i dependències de
l’escola que no pas a l’espai físic i inadequat que l’acollia des del punt de vista de
centralització de llibres de registre, fitxes de lectura i servei de préstec. La
bilioteca es podia fer a classe. El moment i l’ambient adients es creaven a l’aula.
Amb la inauguració de l’escola nova vàrem poder gaudir d’una instal·lació àmpia,
lluminosa i funcional que afavoreix el recolliment, l’espai vital i la pausa
necessaris per a la lectura. La biblioteca nova va ser inaugurada l’octubre de 1998
per en Toni Soler, periodista i, en aquells temps, familiar d’alumnes d’escola.
Al llarg dels anys l’escola ha estat visitada per un munt d’escriptors, escriptores,
il·lustradors i il·lustradores, ja que considerem molt motivador l’apropament dels
nens i nenes a la tasca de creació del llibre i a les persones que la realitzen. Lola
Anglada, Celdoni Fonoll, Mercè Arànega (unes quantes vegades), Mercè Companys,
Roser Capdevila, Agustí Asensio, Enric Bayé, Horacio Elena, Picanyol, Laura Prats, i
Meri Torras. Amb tots ells hem compartit la passió pels llibres i la lectura.
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La Mercè Arànega, autora i il·lustradora de contes, en plena sessió de motivació lectora.
Arxiu del centre.

L

’

E

S

C

O

L

A

A

C

T

I

V

A

Els objectius que volem aconseguir amb la biblioteca són:
•
•
•
•

•
•
•
•

Crear hàbits de lectura.
Aconseguir nous lectors.
Potenciar el gust per la lectura.
Compartir. Propiciar i fomentar el diàleg sobre llibres que han llegit i el
seu intercanvi, per aprendre a formar l’opinió personal i el criteri a
l’hora de triar i d’aconsellar els altres.
Saber moure’s per la biblioteca en silenci, respectant l’ambient de
lectura.
Conèixer l’organització dels llibres per tal de millorar-ne la tria.
Escoltar l’assessorament de la mestra que els acompanya per tal de
triar el llibre més indicat.
Fomentar el coneixement i la utilització de les biblioteques públiques
del barri i la ciutat.

A Educació Infantil cada classe té la seva biblioteca particular per començar a
familiaritzar-se amb els contes, observar-los i aprendre a desxifrar lletres i
paraules. La biblioteca d’aula es manté al llarg de tota l’escolaritat.
A partir de primer curs de Primària ja comencen a anar a la Biblioteca general de
l’escola. Cada alumne té un carnet que li permet emportar-se a casa el llibre que
trii, per un període d’una setmana o quinze dies.
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Ben concentrats llegint. La lectura com a plaer. Arxiu del centre.

J

U

N

G

F

R

A

U

5

0

Pels nens i nenes del cicle inicial, la lectura i l’escriptura tenen una importància
rellevant ja que, amb elles, descobreixen nous mitjans per poder-se comunicar,
diferents als que havien utilitzat fins ara i molts potents.
Per aquesta raó els i les mestres d’aquest cicle, aprofiten aquest moment tant
màgic, dolç, motivador i engrescador per fer activitats de motivació lectora.
Puntualment, és molt interessant que coneguin autors/es i il.lustradors/es de
contes que puguin venir a la bilioteca de l’escola a explicar com es fa un conte.
De la mateixa manera, l’apadrinament lector que comparteixen els/les alumnes
de primer amb els/les alumnes de sisè, té un component motivador extraordinari
per estimular la millora de la mecànica i experimentar el gust per la lectura.
Algunes observacions de tipus pràctic:
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• L’hora de biblioteca es fa a la sala de biblioteca.
• A 1r. de Primària es fa un carnet de lector per cada alumne, que li
servirà per a tota l’escolaritat.
• La sessió de biblioteca es fa quinzenalment o setmanalment segons
l’organització del curs.
• No és obligatori agafar un llibre per emportar-se a casa. El gust per la
lectura no es deriva de l’obligatorietat sinó de l’estímul positiu i de
l’acompanyament.
• Els nens i nenes que s’emporten un llibre a casa han de comunicar el
número o el títol a la mestra.
• Durant l’hora de biblioteca hi ha un temps destinat a la lectura i tria de
llibres, i una altre de motivació i/o valoració de llibres per part de la
mestra o dels alumnes.
• Els alumnes poden triar llibres en català i castellà, de diferents gèneres
literaris: contes, còmics, narracions, informatius, poesia, diccionaris, etc...
Es fa una selecció de llibres per edats i col·leccions, i es va actualitzant amb nous
llibres que vagin sortint al mercat. Es restauren aquells que pateixin més ús.
En definitiva, malgrat els temps que corren, de desvalorització social del llibre
davant la potència de la imatge i les noves tecnologies, de la immediatesa com a
finalitat, de la manca d’espais i de moments per a la lectura, de la manca de
sensibilitat de l’administració que redueix hores, massifica les classes, sobreocupa
els/les mestres i provoca, també a l’escola, aquesta manca de temps i d’espais de
qualitat, malgrat tot, seguim i seguirem potenciant i protegint la lectura
(reflexiva, amb pausa, plaent, compartida) i el valor dels llibres.
CLAUSTRE 2013

Un dels primers carnets de biblioteca. Arxiu Marta Prats.
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Arqueologia i Tecnologia
Encara que avui en dia estem molt acostumats a la
tecnologia, segurament no sabríem què fer si ens
falla l’ordinador, si marxa el corrent elèctric... però vet
aquí que una vegada... a principis dels 60, a l’escola
només hi havia una màquina d’escriure manual gran,
típica d’oficina, que va durar fins passats els 2000.
Les còpies dels textos s’havien de fer utilitzant paper
carbó, un full que era negre per un costat i que feia
la funció de paper de calcar, calia posar-lo entre dos
fulls blancs i amb la pressió de les tecles sobre ell es
copiava el que s’havia escrit al segon full.

Si s’havien de fer més còpies podíem utilitzar la
«Gelatina hectogràfica». La gelatina es feia amb
sucre, glicerina, aigua i «cua de peix». El sucre i la
glicerina es barrejaven en un recipient, l’aigua i la
«cua de peix» es dissolien al bany maria, un cop
dissoltes s’hi afegia la barreja del sucre i la glicerina.
Tot el conjunt havia de romandre al foc, al bany
maria, fins que estiguessin ben dissolts. Després
s’havia de posar en un recipient de la mateixa
mida que el paper que s’havia d’utilitzar. Es feia
l’original en un paper poc absorbent amb tinta
hectogràfica i es col·locava ben estirat sobre la
planxa de gelatina, ja freda, de manera que la cara
escrita quedés en contacte amb aquesta; s’hi
exercia una lleugera pressió i al cap de 6 o 7
minuts es retirava l’original. Per fer les còpies
s’anaven posant, un a un, els papers sobre la
gelatina. Es podien fer unes 50 còpies!

Podíem projectar pel·lícules amb súper 8 i també
teníem una fabulosa calculadora, manual!

Als anys 70 fèiem les reproduccions amb la
multicopista manual (la vietnamita, famosa perquè
amb ella es feien les octavetes clandestines), que
constava d’un tambor i una maneta. A sobre s’hi
posava un clixé gravat, que havia estat escrit o
dibuixat amb la màquina d’escriure manual, amb
llapis o punxó sobre una plantilla d’un paper
especial, que es posava sobre un tambor.
Dins del tambor hi anava el tub de tinta, es
donaven unes voltes per impregnar l’original i ja
podies fer les còpies tot donant voltes i a comptar.
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Després, als anys 80, va arribar la multicopista
automàtica, que t’estalviava haver de donar voltes i
comptar i la màquina de fer clixés, més precisa, que
funcionava amb un sistema d’agulla ben particular
que feia pensar, d’alguna manera, en un sismògraf.

Les fotos es feien amb una
màquina Kodak
Instamàtic, amb rodet de pel.lícula en blanc i
negre que, més tard, incorporava el color. A
diferència d’avui en dia, per veure les fotografies
les havies de portar al fotògraf, que les revelés i les
passés a paper.

Aquest procés era bastant car; per això, en
general, fèiem diapositives. Transperèncis de les
imatges emmarcades en cartró i, porteriorment en
marquets de plàstic. Com a recurs a classe,
sempre i només diapositives.
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Altres aparells que vam anar fent servir van ser el
cassette per fer gravacions i per escoltar música,
una filmadora, la primera tele amb cintes de video
sistema BETA, que pocs anys després, es
compaginava amb el sistema VHS que, finalment,
és el que es va imposar.

També va arribar un primer equip de so:
amplificador, bafles i micro comprats de segona mà
(que enrampaven), un projector de cossos opacs,
fabricat a l’antiga i despareguda Iugoslàvia, que
permetia projectar contes, imatges de llibres...
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Paral·lelament a la multicopista automàtica, a
principis dels 80 va arribar la fotocopiadora a
l’escola, i el projector de transparències. Calia fer
el que volies projectar en una làmina transparent,
tipus plàstic: l’acetat.

La multicopista amb el sistema actual va arribar a
l’inici dels 90. Ara estem a la tercera generació
d’aquest tipus de màquina. No deixa de ser una
evolució molt pefeccionada de la mítica
vietnamita: tambó, tinta, clixé; molt mecànica,
resistent, econòmica i durable. Els clixés, ara
anomenats màsters, se’ls fa ella mateixa.
El primer ordinador es va incorporar cap al curs
88/89; era un 8086. No existia el Windows,
funcionava amb un sistema operatiu anomenat
MS-DOS. Només el fèiem servir per escriure textos
amb un programa que es deia Framework III i
utilitzava uns discs de 5 ¼.
La primera aula d’informàtica, amb ordinadors
donats, es va crear l’any 91. Posteriorment, els
pares van començar a invertir en màquines. Els
mestres i les mestres vam començar a fer les notes
amb un programa informàtic extern, anomenat
Àgil. Nosaltres convertíem les frases en números i
l’empresa ho introduia a l’ordinador i ens tornava
els informes escrits. Cap allà l’any 96 la base
d’aquest programa va servir per crear al programa
Winpri del Departament d’Ensenyament. Llavors
vàrem començar a fer tot el procés a l’escola.
El 1998 s’inaugura l’escola nova. Tenim ja dos
ordinadors a secretaria i una primera xarxa per a
tota l’escola muntada per nosaltres mateixos amb
armari de connexions, router i concentradors... en
pla professional (s’hi impliquen mestres, familiars,
amics... gent entesa en el tema), i una aula
d’informàtica amb màquines velles i algunes de
noves comprades pels pares.

A principis del 2000 disposem d’una primera
màquina de fotografiar digital, que utilitzava disquets
de 3,5 per desar-hi les imatges amb una resolució,
per cert, que passats els anys fins i tot fa riure.
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A poc a poc anem posant ordinadors vells, que ens
cedeixen les famílies, a totes les aules per fer
racons, suport a alumnes... i que es van substituint
per nous quan es pot amb l’ajut de l’AMPA i del
Departament.
Mentres tant, van quedant a l’escola altres
màquines obsoletes, testimoni de temps passats
no tan llunyants que ens recorden que la tecnologia
evoluciona a un ritme difícil de digerir per un
centre educatiu públic no sobrat precisament de
recursos: un microvisor, la tele «antiga», l’equip de
so portàtil que ha durat vint anys i encara
funciona, la Yasica reflex convencional…
El març del 2009 arriba a l’escola el «Projecte
Heura». Es fa una nova xarxa de cable per tota
l’escola i una altra de Wifi.
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Més endavant arriben nous ordinadors, portàtils...
en diferents dotacions del Departament, per a les
aules d’USEE i d’audició i llenguatge, i les pissarres
digitals interactives que s’instal·len a la biblioteca i
al cicle superior de primària.
Llavors l’AMPA acaba de posar projectors i
pissarres blanques a la resta d’aules i, cada any,
intenta millorar la dotació de material informàtic
per substituir el que va quedant obsolet.
Actualment a l’escola tenim dues aules d’informàtica,
una aula de portàtils transportable, i ordinadors
portàtils i de sobretaula a les classes. En total, més
de 100 ordinadors en funcionament.
CLAUSTRE 2013
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Els gegants de la Jungfrau i la colla gegantera
Els gegants de la Jungfrau
L’escola Jungfrau s’ha caracteritzat sempre per treballar la cultura catalana, i
també la seva cultura popular. Aquest treball actualment ha arribat més enllà de
les aules, i és que la nostra escola s’ha convertit en un referent pel que fa a
cultura popular. Aquest fet no és casual i és que la Jungfrau ja porta més d’un
quart de segle amb presència de figures festives, ja siguin gegants, capgrossos o
també bestiari festiu (dracs). Actualment l’escola disposa de quatre figures
gegantines les quals han fet la unió de diverses generacions d’infants, pares i
mares de l’escola.
Els gegants de la Jungfrau han tingut —i tenen— la seva importància dins del
costumari festiu escolar i badaloní. Tan és així que no fallen a cap esdeveniment
festiu del centre (Carnavals, Castanyades, Sant Jordi, entre d’altres) i de
Badalona (Festes de Maig, entre d’altres festivitats). A més, l’any 1993 Miquel
Xirgu i Rico (històric creador dels Dimonis de les festes de Sant Anastasi i nebot
de l’actriu Margarida Xirgu) els reprodueix en una de les seves obres pictòriques.
En aquest sentit també té especial interès mencionar que la Jungfrau fou bressol
dels primers assajos dels Castellers de Badalona quan aquesta colla no disposava
de seu pròpia. Més tard, també fou seu dels primers assajos dels músics de
Badalona Bèsties de Foc.
Els primers gegants
Els primers gegants de l’escola Jungfrau neixen a inicis de la dècada de 1980, tot
i que en desconeixem la data exacta. Representaven una parella de reis i foren
fets per nens i nenes del taller de plàstica dirigits per Mercè Arànega. També es
feren 7 o 8 capgrossos que els acompanyarien en les festes. El material utilitzat
per donar forma als caps de tota aquesta comparsa eren pots cilíndrics de sabó.
Sembla ser que aquest conjunt no trigà gaire en fer-se malbé i ben aviat deixaria
de sortir. En aquest sentit es tenen unes fotografies de finals dels 70 on es veuen
una munió de capgrossos en unes colònies de l’escola realitzades en una casa de
colònies de Castellnou del Bages. Es desconeix, però, si aquestes figures tenien
alguna relació amb les primeres.
Gràcies a un escrit (firmat per «Els Mustangs») del butlletí «Ets i Uts», del juny
de 1984, sabem que amb motiu de la Festa Major de l’escola i el seu 20è
aniversari es presenta una segona parella de gegants per substituir l’anterior.
Aquests dos gegants tenien la particularitat de lluïr dues cares, per davant i per
darrere. Representaven les quatre estacions de l’any i foren fets per alumnes de
6è, 7è i 8è de EGB, de nou, sota la direcció de Mercè Arànega. El seu primer
cercavila va recórrer els carrers i places del nucli històric badaloní, Dalt la Vila,
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amb l’acompanyament d’un flabiol i tamborí. Aquestes figures es van estrenar
conjuntament amb una comparsa de quatre capgrossos. Sembla ser que aquesta
comparsa es va acabar perdent quan l’Ajuntament de Badalona un cop els
demanà per a una exposició.
Nous gegants amb fills
No sabem ben bé quan van durar els antics gegants, però fins l’any 1987 no es
torna a parlar de gegants a l’escola. Aquell any es va iniciar la construcció d’unes
noves figures. Aquest cop, i a diferència dels anteriors gegants, aquests no serien
gestats directament des dels mestres i alumnes sinó des dels pares i mares del
centre. Durant aquell curs escolar, i sota la direcció de Rosa Ma. Alconxel i
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Els primers gegants de l’escola. Foto: Francesc Pascual.
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Montserrat Oriol, nasqué una nova parella. S’estrenarien durant el mes de maig
o abril a la Plaça Pau Casals. Els testimonis de la parella en carn i ossos en foren
els professors Carme Pérez i Benjamí Moliné. Els seus dos noms, Jofre i
Clementina, nasqueren d’un concurs de tria entre totes les classes de l’escola. Pel
que fa a les seves vestimentes, s’inspiraren en antigues modes del segle XIX de
la gent que vivia a Suïssa, prop de la coneguda muntanya de la Jungfrau.
En un principi la idea original era que aquests gegants fossin un element decoratiu
del centre, però ben aviat s’adaptaren per a que sortissin. Inicialment eren els
alumnes de 7è o 8è qui els treien, però ben aviat serien els mateixos pares i
mares qui se n’acabarien fent càrrec. Per primer cop surten de l’escola per
participar en les Festes de Maig de 1989. Com a curiositat, dir que Jaume Oliveres
en un escrit del 19 de maig de la Revista de Badalona menciona aquesta
participació: (...) La passejada de Jofre i Clementina, voluntat folklòrica d’una
escola progressista, ens fa esment de la creativitat del món escolar quan vol
arrelar a la vida d’un poble (...). De fet, la Jungfrau és la primera escola
badalonina en participar directament en les Festes de Maig tot aportant els seus
gegants en un moment en que gairebé cap escola es plantejava tenir figures
festives, i menys treure-les a passejar pel carrer. Diem directament, ja que la
nostra escola ja havia participat en algun concurs de cartells, i també aportant els
dimoniets que cremen a la falda del Dimoni de maig.
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La segona generació de gegants en el dia de la seva estrena pel Carrer de Barcelona. Foto: Francesc
Pascual
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L’any 1990 els gegants Jofre i Clementina surten per primer cop de Badalona per
assistir a les Festes de la Mercè de Barcelona. Aleshores començaria a néixer la
colla gegantera de l’escola, gràcies a l’especial col·laboració de la colla de
geganters de Badalona. Però, com que els dos gegantons eren duts només per
pares, finalment es decidí fer una figura a mida pels nens i nenes de l’escola. Així
seria com el 18 d’abril de 1993 s’estrenaria en Quimet, el fill d’en Jofre i la
Clementina, apadrinat pels gegants centenaris Anastasi i Maria de la ciutat de
Badalona.
Aquesta petita figura es creà en homenatge a Quim Rosell, pare d’escola que
tenia ja feia temps en ment fer un petit gegant per la canalla, però morí abans
de fer-ho realitat. És per això que actualment porta el seu nom (Quimet) i el
color dels seus ulls.
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Els primers membres de la colla gegantera en una foto durant les Festes de Maig de l’any 1992 a
la Plana. Foto: Arxiu Geganters Jungfrau.
18/4/1993. Estrena d’en Quimet amb la presència de l’Anastasi i na Maria de Badalona. Foto: Laura
Morguí.
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Balls catalans i de Nicaragua
A Badalona és corrent que els gegants tinguin les seves pròpies danses. Fins i tot
els gegants d’escoles en tenen. Aquest fet no és casual i és que la Colla de
Geganters de Badalona, amb arrels d’esbart, ha predicat molt aquests valors. Així
doncs, la Jungfrau no n’és una excepció. La primera dansa s’estrenà l’abril de
1993 i es deia La Relliscada, amb coreografia de Ricard Abellán. Més tard, el
1997, i utilitzant l’himne de l’escola, Dalt de la Jungfrau, s’estrenà un segon ball
amb coreografia de Joan Niubó i Maria Rosa Balcells. Un any després veiem els
nostres protagonistes dansant al ritme de La Casa de Mi Suegra, una dansa
popular de Chichigalpa (Nicaragua), amb motiu de l’agermanament de les escoles
Jungfrau i Francisca Gonzàlez.
Justament aquell 19 d’abril de 1998 s’estrenà un capgròs, obra d’Araceli Àlvarez,
per tal que cap nen es quedés sense participar directament en dur alguna figura
de l’escola. La figura, en forma d’alumna d’escola, s’anomenà Fal·lera. Justament
aquesta nova figura s’estrenà amb una bonica dansa conjunta amb els capgrossos
del Círcol Catòlic (duts per alumnes de 6è i sota la direcció de la professora de
música Rosa M. Creus) feta expressament per a l’esdeveniment amb una melodia
també de Nicaragua anomenada Marimba.
Per les Festes de Maig d’aquell 1998 na Clementina estrena un mocador de puntes
realitzat especialment per Lluïsa Perramón. La senyora Perramón fa constar la
seva donació amb el següent escrit: «Com a bona puntaire que sóc, a casa no hi
poden faltar les puntes de coixí, i a l’escola dels meus néts, que també és casa
nostra, tampoc hi han de faltar. La meva aportació feta amb molta il·lusió és
aquest mocador, tot desitjant que els nostres gegants siguin els més elegans i,
de bon tros, els millors».
Viatges i més viatges
Si per alguna cosa són coneguts els nostres protagonistes és perquè durant els
més de 25 anys d’història de vida han viatjat per tot arreu. Podríem dir que a
hores d’ara ja han visitat gairebé tot el principat. Els hem vist a diversos
indrets catalans com Montserrat (1998), Solsona, Barcelona, Vic, Móra d’Ebre,
Montblanc, Capellades, Moyà, Masquefa, Matadepera, Centelles, Ripollet,
Arenys de Munt, El Prat de Llobregat, Barberà del Vallès, Esplugues, Caldes
d’Estrac, Santa Susanna, la Seu d’Urgell, Sant Andreu de Llavaneres, Badia del
Vallès, o Premià de Dalt. També a pobles d’allò més petits com Valveralla (Alt
Empordà) o Mieres (Garrotxa). A més, han trepitjat terres franceses
(Catalunya Nord) visitant Argelers de la Merenda (2004 i 2005), o valencianes,
a Vinaròs el 1992.
Tantes sortides, en part, es deuen a que l’any 1996 la Colla Gegantera es dóna a
conèixer adherint-se a l’anomenada Agrupació de Colles de Geganters de
Catalunya amb el número de soci 263. Actualment la colla encara està adherida
a aquesta federació d’àmbit nacional.
Entre el 2000 i el 2005 en destaca la consolidació de la colla. Aquell any la colla
creix com a tal en constituir-se com a entitat en el registre d’entitats de la
Generalitat de Catalunya. Aquesta nova entitat destaca per ser una de les vuit que
funden l’anomenada Coordinadora d’Entitats Badalonines de Cultura Popular i
Tradicional (Coenbacu Trapota). En aquest sentit augmenten les sortides per
Badalona (Correllengua, per exemple) i l’any 2003 en destaca una sortida a visita
institucional.
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Uniformes, anagrames i més figures
La colla gegantera ha lluït fins a tres tipus d’anagrama. El darrer, de 1998 (i amb
motiu del canvi d’escola), és obra de l’alumne Pau Formentí (que aleshores
cursava 1r de primària).
Aleshores, els membres lluïen una samarreta amb l’anagrama oficial, mocador
taronja i pantaló texà. Això canvià el 2003 quan la colla estrenà un uniforme amb
pantalons i polar de color taronja. De fet, no és casual que s’utilitzi tan el color
taronja, ja que és el color distintiu de l’escola. Sembla ser que l’origen d’aquest
color a l’escola rau en la seva utilització pels equips esportius.
És aquell 2003, i amb motiu del 40è aniversari de l’escola, que s’estrena un
gegantó dimoni força trencador pel que fa al model estàndar de figures festives.
Se li imposà el nom de Jam.
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Segona sortida a la Catalunya Nord. Argelers de la Merenda, 2005. Foto: Arxiu Geganters Jungfrau.
Esclat final de la festa del 20è aniversari d’en Jofre i na Clementina el 20/4/2008. Foto: Ester Xirgu.
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Aniversaris i música
El 2008 fou l’any de la commemoració del 20è aniversari dels gegantons. Entre
d’altres activitats en destaca una restauració d’en Jofre i na Clementina, una
petita trobada gegantera, la rebuda d’un gran pastís i l’estrena d’un nou ball,
anomenat Jemina, compost per l’exalumne Efrem Sebastià. Val a dir que aquesta
peça fou interpretada per un grup de música especialment vingut des de Palamós.
De fet, aquesta vegada fou de les poques que un grup de músics aliè a l’escola
acompanyava les nostres figures. Els gegants de l’escola Jungfrau sempre s’han
caracteritzat per tenir música pròpia. De fet, és l’única escola que ha tingut un
grup estable de músics tradicionals, ja sigui per part d’alumnes com de pares i
mares. Als anys 90 es creà una formació de gralles, i més tard un pare de l’escola
acompanyà les figures amb un acordió diatònic. Malgrat alguns intents entre els
anys 2001 i 2002, és el 2008, i davant l’absència de músics, que es va fer un gran
esforç per a la formació d’un nou grup de gralles que s’ha mantingut fins a
l’actualitat.
Altres figures
Com a darrer punt m’agradaria fer menció a altres figures de caire festiu que hi ha
hagut a l’escola. Per exemple, l’any 2001 neix l’anomenada Àvia Teresona, una
gegantona construïda pel Taller de Manualitats d’extraescolars. No obstant, aquesta
figura tingué una vida força efímera i només se la va veure en públic un sol cop.
Per altra banda un altre element interessant de les figures de festa són els dracs.
L’escola Jungfrau sempre ha gaudit de la figura d’un drac amb motiu de la
representació de la llegenda de Sant Jordi per part de cicle inicial, com per
exemple el drac construït l’any 1986 per iniciativa de l’Ester Xirgu, amb cap de
cartró folrat de paper de seda encolat i que lluia una llarga cua feta de draps sota
els que es podien amagar varis alumnes per donar-li vida.

El Fraudrac en el dia de la seva presentació el 24 d’abril de 1999. Foto: Isabel González.
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L’any 1999 la Rosa Bigas presentà el primer drac amb nom, l’anomenat Fraudrac.
No trigaria a participar en algunes festes de fora de l’escola, com la Festa
Medieval o les Festes de Maig (correfoc Infantil, del 1999 al 2003). L’any 2004 en
Fraudrac acabà penjat a dalt de tot del vestíbul de l’escola (fins el 2010).
Era aquell mateix any quan neixia en Jung, que també acabaria participant al
Correfoc Infantil (val a dir que l’escola Jungfrau ha sigut creadora dels cartells del
correfoc infantil dels anys 2001 i 2010), fins el 2010 quan, degut al seu mal estat,
fou retirat.
És aleshores, al maig de 2011, quan s’estrena en Fúria. Val a dir que aquest drac,
a diferencia dels seus antecessors, és completament festiu. És a dir, no s’utilitza
per a la representació santjordiana; actualment s’utilitza un drac especialment
creat per a l’esdeveniment.
Finalment, volem donar notícia que, a hores d’ara quan es finalitza el present
escrit, la Colla Gegantera de l’escola està realitzant una gegantona que ben aviat
serà presentada en societat i se sumarà d’aquesta manera a la gran família
gegantera de la Jungfrau.
XAVIER NAVARRO i GONZÁLEZ
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Projecte Comenius
Comènius
En la línia de potenciar l’escola oberta i connectada amb el món, el curs 20002001 vàrem promoure un projecte, a nivell internacional, d’intercanvi
d’experiències entre mestres en el context del programa Sòcrates, Comènius
Acció I. En aquesta iniciativa la Jungfrau actuava com escola amfitriona, que
llençava una proposta a la xarxa a la que es varen sumar una escola de Minori,
Itàlia, una de Tessalònica, Grècia, una de Croiava, Rumania i una altra de
Ruokolhati, Finlàndia.
El tema que ens va semblar interessant i al voltant del qual vàrem bastir la
proposta de treball compartit va ser el dels Tallers a l’Escola, ja que consideràvem
que l’educació artística és una de les matèries més devaluades en els programes
educatius.
Aquest projecte va resultar molt enriquidor per a nosaltres perquè, més enllà de
compartir maneres de treballar i de veure la plàstica des de diferents
perspectives, ens va permetre conèixer escoles d’altres països i intercanviar punts
de vista a nivell professional.
El projecte es va desenvolupar en tres anys.
1. La primera trobada va ser el novembre de 2000 a Badalona. L’objectiu era
establir el primer contacte no virtual, avançar en el coneixement mutu, establir
les bases del projecte i l’assignació de tasques. A la vegada mostràvem a la
resta com treballem a l’escola els tallers interdisciplinaris. Entre els actes

Primera visita dels/les mestres de les quatre escoles participants. Arxiu del centre.
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d’aquesta trobada cal destacar la celebració de rebuda al nostres visitants al
vestíbul de l’escola i l’exposició de treballs de plàstica que recollia les
aportacions de totes les escoles.
2. L’any 2001-2002, la trobada transnacional es va fer a Ruokolhati, Finlàndia. Els
nostres companys finlandesos van ser els amfitrions. Ens vàrem reunir amb els
finlandesos, mestres grecs, italians i catalans.
Les mestres romaneses no varen poder-hi assistir en aquelles dates i ho van
fer més tard.
Aquell any es va decidir que el tema a desenvolupar i a compartir seria
l’arquitectura típica de cada país. En el nostre cas vàrem decidir treballar
l’arquitecte Antoni Gaudí. El maig de 2002, una representació dels/les mestres
de l’escola va viatjar a Itàlia i Rumania.
3. El 2002-2003, la reunió va tenir lloc a Minori, Itàlia, i es va decidir que el tema
del treball d’aquell curs seria l’obra d’un pintor rellevant. En el nostre cas, Joan
Miró. Vam començar a treballar la seva biografia i obra, i més tard, es van fer
diferents treballs aplicant les tècniques que utilitzava aquest artista.
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Aquest últim any ens van visitar els companys grecs, que van coincidir a l’escola
amb els/les mestres de l’escola germana Francisca González, de Chichigalpa,
Nicaragua, el que ens va permetre, entre altres experiències, compartir danses
dels respectius països.
CLAUSTRE 2013
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Agermanament amb Nicaragua
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Els inicis
Un dels trets d’identitat de la Jungfrau ha estat, des de sempre, la voluntat de
romandre una escola oberta: en la dimensió local (la comunitat), en la dimensió
de país i a nivell global, entenent el món com la casa comuna. O, vist des d’una
altra perspectiva, ha estat un objectiu central aconseguir que el món entrés dins
de l’escola, dins l’aula. És per això que les ciències socials han tingut un
tractament i un pes específic rellevant en l’educació del nostre alumnat, que s’ha
prioritzat l’educació en valors i que s’han promogut, amb convenciment,
estratègies com l’assemblea, les activitats d’aprenentatge servei, les colònies per
conèixer el país i aprendre a estimar-lo (des de la Catalunya Nord fins a les illes;
des del delta de l’Ebre fins a l’Empordà; des d’Empúries fins a Suïssa…), i
l’intercanvi amb altres centres d’arreu: Andalusia, Itàlia, Grècia, Finlàndia,
Rumania (vegeu Comenius) i Nicaragua.
En aquesta línia l’any 1993, just en celebrar-se el 30è aniversari de l’escola, un
grup de persones format per mares i pares d’alumnes, i mestres, van crear la
Comissió de Solidaritat amb l’objectiu de refermar el compromís de la institució
amb la societat, promovent la formació de les famílies en temes de solidaritat,
desenvolupament sostenible, economia solidària i equitat de gènere. Es van
programar xerrades sobre el 0’7%, el deute extern, el paper de la dona al tercer
món, les relacions injustes entre el primer i el tercer món… En tot cas, sempre
enfocat a la sensibilització/formació dels adults. Entre els conferenciants
convidats ja hi havia l’Arcadi Oliveras, encara desconegut pel gran públic, però
que en la seva crítica del sistema ja ens advertia, fa 20 anys i amb tota lucidesa,
de la crisi econòmica i de valors que estem patint actualment.
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El sector mestres va plantejar en aquells moments de trobar alguna iniciativa que
permetés portar a les aules, d’una manera participativa i experimental, els continguts
del que ara anomenem EpD (Educació pel Desenvolupament), que fins a aquell
moment s’estaven oferint en l’àmbit del que podríem anomenar escola de pares.
Aquesta voluntat de trobar una alternativa participativa per a l’alumnat es
convertí en oportunitat en el moment que a l’escola vàrem acollir, temporalment,
una nena de Nicaragua, cosina d’uns alumnes del centre. L’Amy va estar entre
nosaltres sis mesos i la seva estada va fer necessari posar-nos en contacte amb
l’escola de la que procedia per determinar-ne el nivell i altres requisits
administratius. La demanda d’agermanament va sorgir de manera natural i tenia
especial sentit en la mesura que la nena tornava a la seva comunitat amb la llavor
del projecte sota el braç. D’aquesta manera, sense tenir-ne massa consciència,
l’Amy va esdevenir el desencadenant de l’agermanament amb la Escuela Pública
francisca González, de Chichigalpa, Nicaragua.
L’agermanament es va concretar entre els mesos de gener i de març de 1997 i,
des dels seus inicis, ha estat coordinat i promogut per la Comissió de Solidaritat
de la que han format part al llarg dels anys més de trenta persones, pares, mares
i mestres.
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El seu objectiu incial era l’intercanvi entre escoles, el coneixement d’una altra
realitat que ens ajudés a comprendre millor el món en la seva complexitat des
d’una perspectiva més «real». No hi havia darrere un plantejament massa
estructurat. Era més la voluntat de fer junts i compartir que no pas un programa
amb objetius, continguts i estratègies ben definits. Per altra banda, encara no

Jocs cooperatius al pati de l’escola Francisca González. Camp de treball 2006. Arxiu del centre.
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sabíem amb massa exactitud quines eren les motivacions que movien els nostres
amics de Chichigalpa a acceptar la proposta. Donàvem per fet que serien
semblants a les nostres.
I, de fet, ho eren però amb matissos importants. En general, les raons que mouen
les entitats, les ong, les agències governamentals i les persones solidàries i
compromeses del primer món a implicar-se en els problemes estructurals i/o
quotidians que pateixen els habitants del mal anomenat tercer món acostumen a
ser de caire intel·lectual, fruit d’una anàlisi crítica de les estructures
socioeonòmiques que els porta, conseqüentment, a prendre un compromís.
Per part d’ells, de les contraparts als països en vies de desenvolupament, hi ha
una qüestió pràctica de prioritats. Les necessitats són tan extremes i limitadores
que, lògicament, pensen les relacions amb nosaltres, en primera instància, com a
generadores de recursos.
Arribar a definir uns objectius compartits a partir de posicions inicialment tan
diferents és la clau de volta per arribar a consolidar unes relacions estables en el
temps. Unes relacions que no generin falses expectatives, unes relacions enteses
des de la igualtat en el sentit que les dues parts donen i reben en la mateixa
mesura. Per tant, no fonamentades en el que tenim sinó més aviat en el què som,
en els valors que compartim com a persones, com a col.lectius i com a escoles
que desenvolupem una mateixa missió. Des d’aquesta perspectiva, la necessitat
i la voluntat de cooperació arriba, més endavant, com a conseqüència del
coneixement mutu, de l’establiemt d’empaties, de la implicació emocional que, de
mica en mica, es va teixint.

Rebuda a les mestres de Nicaragua. Abril de 2003. Arxiu del centre.
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En el nostre cas, un cop explorades les possibilitats i les expectatives de
l’agermanament, un cop entès el context, després d’haver progressat en el
coneixement mutu, vàrem decidir-nos a signar un protocol que definia les bases
del projecte i marcava els límits de la nostra cooperació.
El projecte es consolida i esdevé complex
Després d’un any i mig llarg d’agermanament, l’octubre de 1998, el pas
devastador de l’huracà Mitch per la zona va trasvalsar les vides dels nostres amics
de Chichigalpa i, de retruc, les nostres convertint l’agermanament en una eina
definitiva, útil i potent des del punt de vista del compromís solidari.
L’Occident de Nicaragua està travessat, de nord-oest a sud-est, per la cadena
volcànica de Los Maribios. El volcà San Cristobal s’alça imponent amb els seus
1750 m. i la seva columna permanent de gasos just davant de Chichigalpa; el
Casitas, més modest, li fa costat. Les pluges torrencials associades a l’huracà
Mitch van omplir el cràter del Casitas fins a vessar. El cràter no va suportar la
pressió i va rebentar provocant una allau de fang mortal que va arrasar una zona
de 24 km de llargada per 2 km d’amplada, llaurant la terra fins a profunditats de
5 metres en alguns indrets. L’allau es va abatre sobre el vessant boscós i poblat
per multitud de barraques (d’aquí el nom de Casitas), arrencant de socarrel tota
la massa boscosa fins a arribar al poble veí de Posoltega, ja a la plana, on va
perdre força entre les plantacions de canya.
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2600 morts oficials. A més d’innombrables morts que no constava que hagessin
viscut mai. Infants i adults sense identitat que havien viscut en l’anonimat legal i que
ara desapareixien sense tenir ni tan sols el dret a ser invetariats com a víctimes.
L’escola germana convertida en refugi i hospital durant tres mesos demanava ajut.

Inauguració parvulari Jungfrau, a l’escola germana. Febrer de 2000. Arxiu del centre.
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La campanya que es va promoure des de la Jungfrau va obtenir un ampli suport
ciutadà, especialment d’alguns centres d’ensenyament públics i, fruit d’aquesta
generosa colaboració, al cap d’unes setmanes del desastre la gent de l’equip de
mestres de l’escola germana ja disposava de recursos per repartir ajut
d’emergència, alimentació, assistència mèdica, medicaments... i per organitzar
una campanya per preveure les infeccions per ingesta d’aigües contaminades
especialment en infants.
Passats un parell de mesos es va veure la necessitat de trobar un terreny per
reubicar aquelles famílies amb fills que havien perdut fins i tot la terra on
plantaven la casa o la barraca i que, per aquesta raó, no acabaven d’abandonar
l’escola, mancats d’un lloc on viure, ni que fós provisional.
Així va néixer el barri Los Lirios.
I d’aquesta manera tan radical com imprevista el projecte d’agermanament
prenia una doble dimensió:
Per una banda, la relació entre escoles basada en l’intercanvi personal, cultural i
professional, i en l’ajut solidari al seu alumnat en els camps educatiu, alimentari
i de salut.
Per altra banda, la creació d’ASBACHI – Associació de Solidaritat BadalonaChichigalpa, per promoure el desenvolupament del barri de Los Lirios. ASBACHI
som tots. Les mateixes persones que coordinem l’agermanament, però amb la
capacitat legal de gestionar amb independència els recursos que s’adrecen a
l’escola o els que s’obtenen per al barri.

Danses nicas a la Jungfrafesta. Doña Lupe i en Jairo ballant la cúmbia. Arxiu del centre.
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L’escola germana
L’Escola «Francisca González» va ser fundada fa 50 anys i es troba ubicada a
l’entrada de la població de Chichigalpa venint de la ciutat de León. Està envoltada
per barris humils com Los Lírios, i per nous assentaments de barraques que
proliferen de forma anàrquica. La majoria d’ells conformen una àmplia zona de
suburbi marginal mancada, en molts casos, dels més elementals serveis
urbanístics, sanitaris, socials, culturals, educatius, etc...
Entre la població escolar és freqüent trobar casos de mala nutrició, manca de
calçat, roba i, més generalment, incapacitat econòmica per comprar els estris més
elementals de treball escolar com poden ser el llapis i el paper.
La Escuela Pública Francisca González és un Centre d’Educació Infantil i de
Primària que treballa amb alumnes d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys.
El nivell socioeconòmic i cultural de les famílies d’aquests alumnes és baix o molt
baix, de manera que la gravetat i la diversitat de problemàtiques familiars
comporta un grau notable d’absentisme escolar, incompatibilitats entre la
necessitat del treball infantil i l’escolarització, i mendicitat, problemes contra els
que lluita amb tots els seus recursos, que són molt limitats, l’equip de mestres de
l’escola. La gran quantitat d’alumnes amb necessitat i dret d’escolarització és tan
gran que l’escola treballa en dos torns diaris, esforç que permet donar assistència
al doble d’usuaris i atenció als nois i noies que treballen. En total, atén a 1200
alumnes amb una ratio de 40/aula, de mitjana.
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Gràcies a l’agermanament, des del curs 2004, l’escola té una escola multigrau
annexa de dues aules al barri Los Lirios per als alumnes de parvulari i CI de
Primària, que s’està consolidant com una eina eficaç contra l’absentisme prematur.

La Margarita ensenyant a fer tortitas. Tallers del viatge de 2007. Arxiu del centre.
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El Barri Valle de Los Lirios, es troba a les afores de la ciutat de Chichigalpa i acull
45 famílies de nivell socioeconòmic i cultural extremadament baix. Va ser creat
com a resposta als desastres del Mitch a la zona.
Els objectius de l’agermanament són:
Educació/Sensibilització (de la nostra comunitat educativa i del seu entorn
social) i intercanvi d’informació i d’experiències per aprofundir en el mutu
coneixement.
• Ens permet reflexionar i treballar d’una manera sistemàtica i
transversal a l’entorn de les diferents perspectives de l’educació pel
desenvolupament: desenvolupament, cultura de pau, drets humans,
perspectiva de gènere, diversitat, tant en l’àmbit formal (acadèmic)
com en el no formal (fora de l’aula i que implica tota la comunitat).
• Ens permet apropar-nos al coneixement d’una altra realitat
sociocultural des d’una perspectiva «normalitzada» i de continuïtat.
• El coneixement i la comprensió de la manera de viure dels amics de
Chichigalpa facilita la comprensió de temes com la diversitat cultural a
casa nostra, o les causes del fenomen de la immigració.
• Permet vehicular la participació solidària.
• Promoure l’intercanvi entre persones.
• Promoure l’intercanvi d’experiències pedagògiques.
• Ens ajuda a repensar la nostra escala de valors.
• Ens ajuda a promoure l’escola oberta al món.

Rebuda a l’escola germana. Viatge de 2002. Arxiu del centre.
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Accions que portem a terme en aquest apartat:
• Es fomenta la tasca pedagògica i de participació, a partir d’incloure en
el propi currículum el coneixement de la contrapart: família, treball,
entorn natural i físic, cultura, tradicions.
• Compartint carteig, compartint treballs, en les diverses jornades,
tallers, jocs de rol, murals, exposicions, activitats solidàries i
campanyes organitzades pel centre cada curs, al voltant d’algun
projecte en ejecució, setmana de la Pau, o festes d’escola.
• Promovent estades de mestres a Badalona per a l’intercanvi
sociocultural i professional, i estades de joves a Nicaragua per
incorporar-se a tasques d’ajut i dinamització.
• Participant en campanyes d’àmbit ciutadà, organitzant xerrades per a
adults, o per a altres centres, participant en la Fira de la Solidaritat,
editant vídeos amb finalitat pedagògica, muntant exposicions pròpies,
oferint-nos com a base de difusió en exposicions d’altres ONG, o
participant en jornades d’intercanvi d’experiències pedagògiques i/o
solidàries.
Cooperació.
Objectius a curt termini:
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• Assumir les despeses que l’intercanvi genera a la contrapart.(correu,
vídeo, telèfon, cíber, transport del material de cooperació, etc...)
• Dotació a l’escola de Chichigalpa de material fungible i inventariable
didàctic, i de la capacitat d’oferir medicaments, assistència mèdica o
aliments per cobrir necessitats greus puntuals.

Alumnes de sisè ballant danses nicas. Gimkana de tallers en la celebració del 15è aniversari. Arxiu
del centre.
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Accions portades a terme en aquest sentit:
• Campanyes anuals de recollida de material fungible (llibretes, llapis,
bolígrafs, colors, guix, paper, plastilina, etc...).
• Campanyes de recollida de jocs didàctics.
• Dotació a l’escola de llibres i material inventariable pedagògic i didàctic.
• Campanyes de roba, sabates i material higiènic.
• Suport en el camp de la salut i de l’alimentació.
• Generar recursos propis que ens permetin fer front a les despeses
(loteria, tómbola i bar solidaris, venda de samarretes i artesania,
donació del 0’7 del pressupost AMPA, donacions particulars a c/c).
Objectius a mig termini:
• Ajudar a la millora de la infrastructura del Centre com a mitjà
indispensable per afavorir la tasca de l’equip de mestres en un doble
sentit: lluita contra l’absentisme escolar i dotació de recursos i
estratègies per millorar la qualitat pedagògica.
• Millorar les infrastructures del barri per aconseguir un habitatge i un
entorn digne per als seus habitants.
• Promoure l’educació dels infants i la formació d’adults en un doble
vessant: alfabetització i capacitació professional.
• Fomentar la cohesió social al barri.
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La llibreta és el símbol de la nostra cooperació amb l’escola germana. Arxiu del centre.
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Accions dutes a terme en aquest sentit:
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• Creació d’un parvulari amb dues aules: el Preescolar Jungfrau,
inaugurat el febrer de 2000. Amb la col.laboració de l’Ajuntament de
Badalona i del Fons Català de Cooperació.
• Material escolar, cuina i alimentació, dotació informàtica, salut: ulleres,
visites mèdiques, medicació, tractaments oncològics i altres
tractaments especials.
• Compra del terreny i promoure la creació del barri Los Lirios (45 cases)
pels afectats del Mitch. Inaugurat l’1 de juny de 2001. Hi han participat
Asbachi (associació de solidaritat Badalona-Chichigalpa), Fons català
de Cooperació, Arquitectes sense Fronteres, Ajuntament de Badalona i
Badalona Solidària.
• Construcció al barri d’un menjador col.lectiu infantil (Infancia sin
fronteras).
• Construcció i dotació d’una escola unitària multigrau (Escola Jungfrau
amb el suport de l’Ajuntament de Badalona). Funcionament d’aquesta
escola a càrrec de la escuela Francisca González.
• Construcció d’un pavelló multiusos/auditori i creació d’una biblioteca a
l’escola germana (Escola Jungfrau amb el suport de l’Ajuntament de
Badalona).
• Sanejament de latrines i lavabos, restauració i pintura exterior i
interior, i electrificació, a l’escola germana (amb el suport de
l’Ajuntament de Badalona).
• Pista esportiva coberta (en procés).
• Cursos d’alfabetització i formació d’adults al barri.
• Taller de costura i manualitats per les dones del barri.
• Construcció d’un pabelló seu de l’AAVV. S’hi ubica el taller, una ludoteca
i esplai. - Xerrades de formació per a l’empoderament de les dones.
• Tres camps de treball per a joves.
• Setmana Badalona x Nicaragua.
• Llibre Dones al peu del volcà.
• Viatges de 9 mestres a Badalona.
• S’han dut a terme 6 viatges en direcció a Chichigalpa, amb les
despeses sempre a càrrec de la persona que viajava. Amb l’objectiu
de fomentar les relacions, visitar els projectes, conviure i treballar a i
per a l’escola germana i el barri. S’han muntat 3 camps de treball. En
total 55 persones.
• S’han organitzat 3 viatges de mestres nicaragüencs, sempre a càrrec
d’un projecte subvencionat, amb allotjament en cases particulars. En
total, 9 persones.
• 5 Contenidors executats amb 40.000 Kg d’ajut, aproximadament.
• 180 caixes x 32 Kg. (avió) enviades.
• Hem generat llocs de treball directes (parvulari, escola del barri,
biblioteca, costura, formació d’adults) i indirectes (persones que han
muntat petits negocis al barri, industrials i obrers que han intervingut
en els projectes…).
• Actualment ASBACHI, representada per la Concepción Mendoza,
mestra de la Francisca González i coordinadora de l’agermanament des
dels seus inicis, rep les donacions que arriben des de Badalona i les
distribueix, seguint els criteris acordats, cap a l’escola o cap al barri.
O, si és el cas, cap a la resta d’escoles de la població, o biblioteca
municipal (llibres).
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Recuros econòmics:
• Com s’ha esmentat més amunt, l’AMPA de l’escola dedica el 0’7% del
seu pressupost anual a l’agermanament amb l’escola «Francisca
González».
• Donacions particulars o de col·lectius diversos.
• Presentació de projectes de sensibilització i de cooperació a la
convocatòria municipal.
• Campanyes pròpies i activitats de la comissió.
Al llarg dels anys l’agermanament ha rebut el suport decidit de les famílies de
l’escola, la participació directa dels alumnes del cicle superior i els suports externs
de l’Ajuntament de Badalona, Voluntaris Badalona, Museu de Badalona, ong
Cooperacció, ong Familias Unidas, Fons Català de Cooperació, ong Arreudelmón
llibres, Castinfo, empreses, famílies de la ciutat, exfamílies i exalumnes de la
Jungfrau, i particulars. Sense tots ells, persones, col·lectius, empreses i
institucions aquest projecte no hagués estat possible. En aquest sentit, podem dir
que l’agermanament és, de fet, un projecte de ciutat.
Donar les gràcies una i mil vegades a tothom que hi ha posat el seu granet de
solidaritat, seria insuficient per valorar aquesta tasca col·lectiva.
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El carteig manté viu l’esperit de l’agermanament. Llegint cartes acabades d’arribar de Badalona.
Arxiu del centre.
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En tot cas, el futur del projecte d’agermanament en una conjuntura econòmica i
de crisi de valors com la que vivim, dependrà de la voluntat de les persones que,
a una i altra banda, vulguin anar agafant el relleu i segueixin considerant-lo com
una eina imprescindible d’educació en valors.
En un context més institucional, la manca de voluntat política de l’actual equip de
govern municipal i la seva aposta per eliminar totalment la cooperació local i
internacional del seu programa, enfrontar la ciutadania establint limitacions en
l’accés de les persones a drets fonamentals, i criminalitzar la immigració, ens
obliga a totes les entitats que creiem en la defensa dels drets humans, a retirar-nos
i a fer-nos fortes en les nostres entitats i projectes, esperant que arribin temps
millors en els que les nostres autoritats municipals vulguin tornar a liderar la
solidaritat i la cooperació, i a promoure la ciutat integradora i oberta al món que
sempre ha estat Badalona. Mentre tant, resistirem.
BENJAMÍ MOLINÉ
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Aquestes mans entrellaçades simbolitzen l’agermanament entre les dues escoles. Mans de dues
adolescents; una de Chichigalpa, l’altra de Badalona. Arxiu Benjamí Moliné
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La pissarra
Quan em van construir, fa més de mig segle, aprofitant l’estructura foliàcia de la
llicorella, no em podia imaginar que tindria una experiència tan rica. Recordo bé
aquell matí de primavera del 1963 en aquella botiga de material escolar a
Barcelona. Davant meu hi tenia tres dones joves, totes amb ulleres i d’alçades
dispars, que m’observaven amb atenció.
La més menuda va agafar un tros de guix, se’m va acostar i va escriure unes
paraules sobre la meva panxa verda. Les seves companyes la van imitar. Les
pessigolles que em causava el traç de la peça d’escaiola resultaven agradables,
de manera que em van agafar moltes ganes que aquelles noies amb aire
d’espavilades i valentes se m’enduguessin amb elles.
Per això quan van marxar i em van deixar allà vaig passar un parell de dies una
mica tristoia. De cop i volta, però, uns operaris de la botiga em van recobrir amb
un embalatge de cartró i em van ficar en una furgoneta. El vehicle es va aturar
en un carrer estret proper a l’estació de ferrocarril de Badalona. Amb mi hi
viatjaven unes quantes taules i cadires, capses d’esborradors i guixos i un parell
de mapes. Vam ser dipositats tots a l’estança més espaiosa de la casa que havia
de ser la nostra nova llar.
Quan em van desembalar vaig tenir una gran alegria. El primer que vaig veure
van ser les tres noies de les ulleres indicant a un parell de forçuts on m’havien de
col·locar. Però encara havien de passar uns mesos perquè la meva joia es
redoblés. Va ser el dia que, de bon matí, van començar a aparèixer davant meu,
i asseure’s a les cadires que havien vingut amb mi, tot un seguit de nens i nenes.
No eren gaires, però omplien de vida aquella sala menjador convertida en aula.
Anaven amb bata, de color marró els nois, de color de rosa les noies. De llavors ençà
he vist desfilar davant meu centenars, què dic centenars, més de dos milers
d’estudiants. I desenes de professors i professores. He canviat de casa unes quantes
vegades, fins a arribar a un edifici pensat i construït per albergar una escola. He vist
com davant meu es defensava l’ensenyament públic i de qualitat, com es treballava
per reivindicar la llengua del país i com es maldava per formar persones.
Ara han portat unes cosines germanes meves que funcionen endollades al corrent
elèctric i permeten fer tota una sèrie de coses que jo, amb més de cinquanta anys
a l’esquena, no em veig capaç d’oferir. Però encara funciono. Ara mateix, un nen
de P-4 m’acaba d’acariciar amb el guix. Ha escrit dues paraules: ESCOLA
JUNGFRAU.
JOAN GUARDIOLA (1965-1976)
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Recordo… i enyoro
L’any 1969 l’home va arribar a la Lluna i jo vaig arribar al carrer de la Lluna, a la
Jungfrau del carrer de la Lluna. Si els americans van proclamar «That’s one small
step for a man, one giant leap for mankind», us he de dir que en el meu cas la
humanitat no va immutar-se i jo, en canvi vaig fer un salt que, vist amb la
distància, sí que va ser gegant. Gegant i decisiu.
Està clar que el mèrit del meu salt, ja ho podeu comprendre, amb tres anys que
jo tenia, no podia ser meu. Era íntegrament dels meus pares. Els pares que van
apostar per la Jungfrau, els primers anys de l’Escola, anaven contracorrent. Eren
pares fets d’una pasta especial, que allunyant-se de la proclama que molts anys
més tard va fer famós al ministre Corcuera, (allò de los experimentos en casa y
con gaseosa), van triar fer experiments amb els seus fills. Us pot sonar molt fort
això, però jo penso que és així. Naturalment van analitzar bé la jugada. Van veure
que les alternatives que tenien s’assemblaven perillosament a les que ells ja
havien tastat. Van intuir que els temps començaven a canviar. Van trobar
persones al capdavant que llegien la societat d’una manera molt similar a la seva.
I sobretot van olorar il.lusió i estima pels infants.
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Quan un viatge el comences a la lluna, ja ho enteneu, només pot ser espectacular.
I així va ser. Va acabar un migdia de juny de 1980 travessant la porteta verda de
la placeta Pau Casals amb la motxilla carregada de jocs, de cançons, d’amics, de
coneixements, de ciutat i de país, de mestres, de respecte, de natura...
Fa pocs anys, en ocasió d’un soparet que vem muntar els antics companys de la
classe de la Jungfrau, vem intentar emular un altre americà, Joe Brainard, i el seu
I remember, traduït el 2010 per Màrius Serra, (Me’n recordo, Ed.L’Avenç). En va
sortir una llisteta que us transcric en part i que, segurament, podríem anar
ampliant fins a un fantàstic i agradable infinit:
• Recordo els jours de bonté de la Madam.
• Recordo haver fet una bola immensa de paper de plata amb els papers
dels esmorzars.
• Recordo que un dia em vaig fer un trau al genoll, saltant la paret del
pati i em van portar a cal doctor Minguella.
• Recordo l’ampliació dels vestidors amb una caseta d’obra de can
Famadas.
• Recordo un passadís estrany, ple de plantes i esbarzers on es penjaven
les pilotes quan jugavem a futbol al pati de Ca l’Amigó. S’hi accedia
fent una grimpada per una paret.
• Recordo el banc dels de vuitè, a la placeta Pau Casals.
• Recordo passar el dia fent murals.
• Recordo que el càtering del menjador el portava un restaurant que es
deia La Tasca del Gat i que ens repartien adhesius.
• Recordo en Miquel Mariscal.
• Recordo vagament un terrat al carrer de la Lluna on fèiem el pati.
• Recordo les activitats de descoberta de la ciutat, fent enquestes a
Pomar.
• Recordo l’obra de final de curs a 8è: El Generalet, al Círcol Catòlic.

L

’

E

•
•
•
•
•
•

•
•
•

S

C

O

L

A

V

I

S

C

U

D

A

Recordo el Citröen dels Crivillers arribant amb ells i amb els Bendicho.
Recordo la visita de la Lola Anglada a l’escola.
Recordo colònies, excursions, sortides,…
Recordo el meu avi llegint els seus poemes en un certàmen literari al
pati de l’escola, en ocasió de Sant Jordi.
Recordo l’Esperança Molina al despatxet de l’entrada, en un vestíbul
amb banc modernista inclòs.
Recordo un partit de futbol contra els de l’Artur Martorell. Ens van fer
jugar al bosc de la part de dalt de Can Solei i allò ens va matar. La
pilota rebotava per tot arreu.
Recordo anar a la Plaça de la Vila amb la classe i veure en Màrius Díaz,
alcalde acabat de proclamar, sortir al balcó i saludar.
Recordo l’arbre que feia de base quan jugàvem a pitxi entre til.lers.
Recordo…i enyoro.
JORDI BALLESTEROS (1969-1980)
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M’han tallat les trenes
Escrit que va fer la M. Àngels Torras quan devia tenir catorze anys, en acomiadar-se
de l’escola, l’any 1982. Publicat a la revista Ets i Uts, el novembre de 1983

Les tisores mogudes per mans mestres i sabudes en l’ofici em vàren tallar les meves
dues i llarguíssimes trenes. Molts de cabells rinxolats es separaren de mi i cobriren
el terra enrajolat de la perruqueria i per entremig d’aquella catifa s’escamparen
també els meus somnis impotents i fantàstics d’infant, totes les meves
entremaliadures i irresponsabilitats, la meva innocència… tota la meva infantesa. Jo
no volia acceptar que allò era el principi d’una adolescència inesquiva que s’apropava
de puntetes a mi sense fer soroll, dissimulant i camuflant la seva presència.
—Apa, ja que sou els grans de l’escola; aviat cap a Menorca i, l’any proper, a
l’institut.
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Em feia catacruc la panxa, se m’entortolligaven els cabells, se’m feia un nus a la
gola, l’ànima em queia als peus i m’entrava una suor freda… Incapaç de res més,
assentia un cop darrere l’altre dient que sí, mecànicament, a les continuades i
repetides al·lusions amb les quals em deturava la gent pel carrer. Quan ningú no
em veia m’entraven moments depressius i, replegada en l’obscuritat d’un racó
oblidat per tothom, llàgrimes salades em lliscaven cara avall dibuixant pel meu
rostre camins platejats semblants als que fan els cargols per les fulles tendres.
Que ràpid havia passat el temps! Em semblava ahir quan havia entrat, en
companyia de la mare (que quan vaig badar va desaparèixer), per primer cop a
l’escola, petant les dents i amb un gran disgust. Perduda enmig de tanta gent, i
jo tan menuda, tot em semblava immens, tenia molta por. Però no havia estat
ahir, sinó que feia molt de temps i, ara, onze anys després, malgrat el temps i que
jo havia crescut de mida i parava bulto, tornava a sentir-me de nou extraviada en
una immensitat freda, morta de por, altra vegada plorant per creure’m incapaç
d’afrontar el canvi que se’m presentava.
Però el temps se’n reia de la meva por, va continuar tirant endavant i així la meva
resignació s’anava fent evident. Jo no volia, lluitava encara inútilment per aturar
el calendari, però un dia donava pas a un altre, nits i albes i, davant, el meu
fracàs; obscuritats, racons oblidats, llàgrimes, camins de plata, esquitxos salats
damunt la moqueta de la meva cambra…
Vaig anar a Menorca i, enmig de riures, sol, mar i algun que altre enfado dels
mestres, la meva pell prengué color cafè.
L’últim dia de curs vam fer una gran festa. Dos menuts em van donar una carpeta
replena de preciosos dibuixos omplerts de colors. Em va costar molt creure que
realment era per a mi; abans era jo qui dibuixava per als altres. Malgrat que no
ho volgués, havia arribat el dia en què els altres havien dibuixat pel meu temut
adéu. Amb tremoloses mans la vaig agafar, formós record, i vaig besar les deus
llebretes; que lluny veien elles l’ésser Isard i que aprop em semblava a mi el dia
que vaig ser Llebreta i no entenia, malgat els descomunals esforços de la Cristina,
la base tres ni a fums de sabatot!
Vingué la sol·licitud de dedicatòries, l’atabalament dels pobres mestres que
perden l’oremus i esgoten la imaginació. Cada signatura sota frases carinyoses
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m’estrenyia el nus de la gola que m’ofegava i em feia respirar dificultosament.
M’adonava que encara que, de tant en tant, maleïa els seus exàmens i els seus
crits, els estimava amb un amor foll, grandiós com especial i estrany. És un amor
que passa desapercebut i te n’adones al cap del temps i és llavors quan
t’estiraries els cabells i et donaries bufetades per tonteries que has fet o has
deixat de fer. Un component que es troba dissolt en aquest amor és una
«necessitat» que encara sento amb enyorament. Necessitat que pocs ens atrevim
a admetre i molts intenten dissimular sota frases d’indiferència, però que tots els
exalumnes sentim irremeiablement.
Arriba l’estiu, la calor, el sol, la platja, la sal, la mandra, el no-fer-res, el llevar-se
tard…
Vaig anar a buscar el llibre d’escolaritat. Tapes grogues escobertaven anys de
records, fotografies evolutives d’una nena amb trenetes que creixia fins a
esdevenir una noieta de cabells curts i rinxolats; qualificacions guanyades a pols
dansaven de la mà de signatures de mestres i inspectors, enquadrades per
problemes i satisfaccions.
Va ser un estiu més llarg dels que acostumava a tenir.
I ja banyada per la tènue llum d’un sol decadent i pàl·lid d’octubre, vaig entrar a
l’institut Albéniz, petant de dents, amb un gran disgust i tremolant de por. Més
que no pas immens tot em semblava aleshores fred, oficial i cerimoniós. Gent
nova, mestres desconeguts amb llistes de tres-cents noms, el teu entremig, que
anaven llegint sense cap caliu ni entonació. Tot semblava recobert d’indiferènia i
crueltat. Rostres nous, caràcters ignorats, expressions desconegudes.
El temps tirà endavant i, poc a poc, es va anar creant un caliu que em recobrí,
em vestí, m’abrigà. Ja no em sentia nua, ni dèbil sinó poderosa, forta i potent,
vivint, sentint, feliç.
Si hagués fet el que jo volia, romandre emparada entre els braços de l’escola en
comptes d’aventurar el vol, res no hagués tingut ni el més mínim sentit. Seria
com estar molt de temps per confeccionar un preciós vestit i quan el tingués ja
acabat, en comptes de lluir-lo arreu, em posés a repassar tots els cosits, els
repunts i les mides ja donades i preses per por que no em caigués bé.
Finalment, he assolit de posar-me el vestit que durant onze anys he anat teixint
a l’escola. Amb ell mai no hi haurà fred que no pugui suportar, ni calor que em
deshidrati; és un vestit que no em poden treure malgrat em despullin deixant-me
pèl a pèl; em recobreix el cor i m’ajuda a retrobar-me a mi mateixa en els
moments decisius.
De què està fet aquest vestit?
D’amor, comprensió i paciència per part d’uns mestres. A tots ells, moltes gràcies!
M. ÀNGELS TORRAS (1971-1982)
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La Jungfrau és un sac ple de reptes aconseguits
Sorprendre’ns. Jugar. Canviar. Arriscar-nos.
Els anys, sovint, em tanquen els ulls.
Deixar de calcular, i mirar.
La lluna té cara i els cargols deixen un camí per saber tornar a casa. Els bassals
serveixen per trepitjar-los i el dia perfecte és avui
De grans perdem l’hora del pati. I les coses maravelloses que ens passen cada dia
ja no són prou importants. La il·lusió de veure els amics un dia rere l’altre i tenir
sempre una cosa increïble per explicar es fa difícil.
A vegades em pregunto que faria en Jo de la Jungfrau davant alguns dels
problemes que avui em paralitzen. La il·lusió per afrontar els reptes més
importants de la vida han passat per l’escola. I aquell Jo havia de ser bo tirant
endavant. I ara el busco endarrera i provo d’escoltar-lo.
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Ser capaç de saltar més graons que l’any anterior a les escales de l’escola gran.
Guanyar un partit en el classe contra. Aconseguir que la motxilla de les colònies
s’aguanti sola a terra amb tota la roba dins. Ser tan ràpid com per poder engegar
les cinc fonts alhora i després poder fer un riu a la sorra amb aigua que portem
amb la boca. Treure’m la jaqueta i posar-me la bata jo sol. O esperar que
m’assegui al costat del meu amic a la classe. Poder fer un àlbum que quan arribi
a casa encara s’aguanti o una figura de fang que combini tots els colors possibles.
La Jungfrau és un sac ple de reptes aconseguits. Reptes importants. Reptes de
nen. És on busco quan em perdo en l’avui. És essència, l’essència que transmetien
els i les mestres. Ells són la Jungfrau. Ells són els qui feien d’un espai tancat entre
quatre parets un món sencer. Feien, fan i han de fer màgia. Per això quan un
mestre protesta, cal parar l’orella. Ells són els qui aixequen les escales per on més
tard o més aviat pujarem per mirar. Ells són la Jungfrau.
En tants anys d’escola, moltes escales han crescut amb graons fets de Naturals,
de Socials, de Plàstica o d’Anglès, però els meus graons més forts, són els que es
van crear al pati, a les colònies, al mercat de l’últim pis, en els raconets, a la caixa
de la roba perduda, en els tallers que feien els pares i les mares o en la bata de
la mestra. I tots aquests graons de màgia, de sorpresa, de reptes... els guardo
en una carpeta. Una carpeta feta amb dibuixos d’una classe amb nenes i nens dels
que ja no recordo el nom... però sí el cognom: Jungfrau.
A les mestres que van creure que ensenyar era molt més que estar en silenci i
escoltar, gràcies.
Jungfrau és la meva idea. I en 50 anys ha estat la idea de molts.
M’agrada trobar-me en Jungfrau i que em pregunti «Per què?» i haver de pensar
una resposta. Perquè.
TONI FORTEZA BRUGUER (1981-1992)
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Escola de compromís
No recordo el dia concret que algun mestre de l’Escola m’ho deuria ensenyar. Ni
si érem a la torreta, a l’escola petita o a la caseta que hi havia al final del pati de
l’escola gran. O potser va ser en alguna de les colònies (a la Garrotxa, al Delta de
l’Ebre o a Ventalló) que anhelàvem de fer durant tot el curs. No sabria dir si llavors
jo era un bambi, una llebreta o un tuareg. Qui sap si era mentre preparàvem
alguna de les festes de Sant Jordi o amassàvem la pasta dels panellets de la
Castanyada. Tampoc recordo quin mestre ens ho va ensenyar. Potser la Lurdes, la
Carme o la Teresa. O va ser en Benjamí, en Sadur, l’Ester, la Rosa, l’Eulàlia o en
Quim? De fet, van ser tots ells. I molts d’altres.
M’imagino que el dia que vaig aprendre el significat d’aquest mot deuria ser com
vestir un sentiment que de ben petits ens havien ajudat a fer créixer dins nostre.
Per fi posava rostre a una paraula que era com un fil imaginari que unia tots els
que formàvem part d’aquell projecte educatiu: mestres, pares i mares, alumnes.
A l’Escola hi vaig entrar quan tot just dibuixàvem les primeres paraules i vaig
marxar-hi amb 14 anys, amb els ulls plens d’il·lusió per la nova aventura que
començava però amb la recança de deixar la casa on m’havia fet gran. Entremig,
durant aquells 11 cursos (de picarol a isard), vaig aprendre-ho tot. A llegir i a
sumar. A conèixer els rius i les muntanyes. A descobrir la història. A identificar les
plantes del bosc. A jugar amb els altres. Fins i tot a cosir i a cuinar. Tot el que
qualsevol nen aprèn en la seva primera etapa de formació. Però l’Escola va ser
molt més que tot això.
Llavors no n’era conscient i no seria fins un temps més tard, quan anava passant
cursos a l’institut i a la universitat, que començaria a prendre consciència del valor
que s’amagava en cadascun dels conceptes (les competències, en diríem ara) que
els mestres de l’Escola ens van ensenyar. Allà on hi deia matemàtiques també s’hi
llegia responsabilitat; mentre fèiem naturals, apreníem a respectar l’entorn; quan
parlàvem d’història o de socials, estimàvem el país; a les classes de llengua,
fèiem créixer el català; quan jugàvem al pati, de colònies o a gimnàs, enfortíem
el respecte a l’altre; quan somiàvem en la música, els tallers o el teatre,
respiràvem llibertat. En síntesi, allà on hi llegíem Escola també hi vèiem
compromís, aquell mot que vés a saber quan vaig aprendre i que sempre més
m’ha acompanyat.
Una escola compromesa. Aquest és el record ben viu que en tinc de la Jungfrau.
Compromís amb la ciutat i amb el país. Compromís per fer, amb l’educació com a
arma, un món més just. Perquè tots els alumnes aprenguéssim a sentir-nos
partícips d’un projecte que anava més enllà de les parets de les aules i que
buscava ser un motor de transformació de l’entorn. Un compromís que arrelava
en nosaltres, els alumnes; que interpel·lava els nostres pares i famílies; i que
tenia en els mestres un testimoni actiu.
Una Escola fundada en un país d’injustícia, de renúncies i de manca de llibertats
i que havia fet, precisament, de la defensa dels drets bàsics el seu estendard.
Que, ja en democràcia, reclamava un model d’ensenyament públic, gratuït i en
català. Que feia xarxa amb el barri i amb la ciutat per seguir-los transformant. I
que quan les llibertats estaven garantides al nostre país, però mai sense baixar
la guàrdia, també sabia mirar mar enllà, amb Nicaragua com a exemple, per fer
que aquest dret a l’educació fos universal.
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Passats els anys m’adono del grau de compromís d’aquells mestres que van
creure en un projecte de futur per les generacions que havíem de construir un
món millor. Un professorat que creia en l’educació no com a simple transmissió de
coneixements sinó també de valors. Uns mestres que traspuaven passió tenaç pel
seu ofici. Que hi dedicaven hores, somnis i projectes. I que van comptar amb la
complicitat de tants pares (com els meus) que van fer dels nostres anys a l’escola
una experiència que ens ha marcat per sempre més.
En aquest present ple d’incerteses, de revisió constant (i d’amenaça) del nostre
model educatiu, sento que és necessari reivindicar i agrair el paper d’aquests
mestres que s’han lliurat durant tants anys (i sovint amb escàs reconeixement
públic i oficial) al noble art d’educar.
L’Escola va contribuir a la meva educació, i a la de tants altres nens i nenes de
moltes generacions. Però, sobretot, va despertar-nos la consciència crítica i
l’esperit de lluita i compromís que després, tants de nosaltres, hem procurat
estendre allà on la vida ens ha portat.
MARCEL MAURI I DE LOS RIOS (1980-1991)
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El cabàs de la Jungfrau
L’any 1963 la Teresa, la Carme i la Lourdes van fundar l’escola i van triar el nom
de Jungfrau perquè la seva sonoritat s’assemblava a la catalana, en un moment,
en ple franquisme en què posar noms en català no era permès. Tanmateix, el
significat d’aquella paraula en alemany (noia jove, verge i pura) posava els
adjectius d’una escola nova i assentava les bases del futur de moltes generacions
de badalonins. Ens van despertar la curiositat per aprendre, a conèixer l’entorn i
en definitiva a fer-nos grans. De fet, és el que toca a aquesta edat, oi? I també
ens van ensenyar a estimar la ciutat, el país i la llengua.
Segurament, la vocació pel periodisme la vaig adquirir entre les parets
modernistes de Ca l’Amigó. El cert és que m’agradaven més les lletres que els
números. I la mostra n’és el concurs que va organitzar l’escola per batejar la
revista. Era l’any 86, feia primer i tenia la Teresa de mestra. Ella ens va encoratjar
a participar-hi i vés per on vaig guanyar gràcies a una bona dosi d’inspiració per
part de tota la família, bolcada en trobar un nom a la publicació: «El cabàs de la
Jungfrau».
Un cabàs que, per part meva, es va anar omplint d’aprenentatge, records i noms
de companys i mestres que han contribuït a ser perdurables en el temps com
l’Antònia, la Rosa, en Sadurní, les Tereses, en Siscu, la Carme, en Joan, en Benji,
l’Eulàlia, en Quim, la Montse i molts d’altres. Amb alguns com la Carme ens anem
trobant pel carrer. I, de tant en tant li recordo: Hello! boys and girls. Listen and
repeat after me! (eren les primeres classes d’anglès a l’escola).
Quan penso en aquella època, em vénen a la memòria altres expressions com
jugar a ‘sorra fina’, arrencar cebes, saltar a gomes,....Som la generació que va
passar de l’escola privada a l’escola pública sense fer massa escarafalls.... Som
els que ens traslladàvem de l’escola petita a l’escola gran i comprava el berenar
al forn de «Can Camins», on hi despatxava la Genoveva, i les llaminadures a la
«tendeta», que regentaven la Teresa i la Cecília, al carrer Barcelona. Som els
privilegiats que vam fer el viatge de 8è pels Canals du Midi i vam tenir
l’oportunitat de conèixer en Picanyol a la sala de tallers, ubicada a dalt de tot de
la torre. Per cert, en aquell espai on el terra anava de tort, vaig aprendre a fer
una truita a la francesa! Sort que mai va passar res perquè aquell terrat era tan
inestable que feia por!!
I ara, sóc de la generació que ja té fills i que, tants anys després, encara pot triar
el nom de la Jungfrau per escolaritzar la seva filla. D’aquella Jungfrau ja en
queden pocs noms dels que he anomenat, ni tan sols l’històric edifici del que us
he parlat. Però en queda un cabàs ple de fotos i records!
MERITXELL ORTÍZ (1982-1993)
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Una escola que era un castell
No teníem una escola, teníem un castell. Res d’aules funcionals i de passadissos
amb ics metres quadrats: teníem classes de totes mides, amb rajoles modernistes
i vidrieres, una torre i una enorme terrassa inclinada on jugàvem a vendre. Un
munt d’escales per tot arreu, i l’enginy per superar els obstacles. Per anar a la
biblioteca, calia travessar els lavabos. I sortíem al pati per fer macramé, i alguns
cantaven «qui s’enganxa a la planxa» i després feien partits de futbol mentre
altres jugàvem a pitxi a les escales fent servir una bola de paper de plata de
l’esmorzar com a pilota (encara no posàvem els entrepans en carmanyoles perquè
no sabíem res del reciclatge).
I recordo la primera lliçó de castellà, quan potser teníem 9 o 10 anys: aquell
Romance de Delgadina tan antic i llunyà per nosaltres, que ens costava d’apreciar
perquè aquell any estàvem tots distrets amb les nostres valuosíssimes
col·leccions d’adhesius (que guardàvem en capses de sabates), les cançons de la
Nikka Costa i la parelleta que s’instal·lava cada tarda al banc de la placeta a fer-se
petons; just davant de la vidriera de la nostra classe. Un espectacle molt apreciat
per als nens i nenes, i molt poc per la mestra, que suava sang i tinta per fer-nos
atendre.
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També recordo la primera lliçó de francès, un còmic que contenia una frase
gairebé impossible de pronunciar per a nosaltres: les lunettes de Luc. De seguida
en Benjamí ens va ensenyar dreceres més agradables, com les cançons de
Moustaki i molts altres mestres de la chanson. La meva va ser l’última generació
que vam estudiar francès a l’escola. I per això no vam fer el mític viatge a
Menorca —una fita de vuitè que tots esperàvem— sinó a la Catalunya Nord i a
Carcassona, previ estudi exhaustiu del poema Canigó de Jacint Verdaguer. Ens ho
vam passar molt bé, però encara recordo la vergonya que vam passar quan un
senyor de Perpinyà ens va contestar en català quan ens hi vam dirigir en francès
per fer el treball que ens havien encarregat...
Nosaltres vam ser dels que portàvem la samarreta dels «Vint anys d’escola», i
això vol dir que ja som força veterans. Quan nosaltres vam entrar com a picarols
el país es començava a espolsar el franquisme, però allà mai no vam notar que
calgués espolsar res: ja era una escola oberta, catalana, democràtica, moderna.
Si alguna cosa hem de retreure és que ningú ens va dir que a fora, les coses no
anaven ben bé igual. Vam ser uns privilegiats.
Quan penso en els anys d’escola recordo el que vam aprendre a les classes, és
clar, però també les rialles, els jocs i els secrets amb els amics, les obres de
teatre, les cançons, els mestres magnífics que em van encomanar la passió per
la seva assignatura —i també els que tenia ganes de perdre de vista—, aquelles
assemblees que riu-te’n tu del Parlament… Per viure tot això no cal un castell
encantat, però els records queden enganxats al lloc on els vam viure, i per això
quan passo pel carrer Gaietà Soler paro l’orella i encara em sembla sentir les veus
dels mestres cridant a la fila...
AGNÈS ROTGER I DUNYÓ (1976-1987)
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Quatre coses que mai mai perdonaré a l’escola Jungfrau
1. El xandall taronja: als anys 80, corria la brama que érem el club de fans del
Naranjito. Era com portar una armilla reflectant abans que fos obligatòria.
Anys més tard, la combinació de colors es va posar de moda. Deien que era
vintage. Massa tard: el nostre xandall estava estripat, descolorit o encongit.
Alguna vegada, a la sortida d’un bar, m’havia trobat a algú amb una jaqueta
taronja amb ratlles negres idèntica a la nostra i havia tingut la temptació de
preguntar-li: «Què? Avui partit contra el Cultural?»
2. El nom de l’escola: un nom exòtic i amb personalitat, sí, però que pot produir
alguns equívocs incòmodes. Com quan en una entrevista de feina miren el teu
currículum i et pregunten: «Primària a l’Escola Jungfrau? Això vol dir que
parles alemany.» I has d’explicar-los que no, que és una història molt llarga (i
molt bonica), però que l’única paraula alemanya que vas aprendre en els 11
anys a l’escola va ser «edelweiss.»
3. La cançó dels Picarols: unes quantes notes que van i vénen, van i vénen.
Portem la cançó gravada en un racó del cervell i ens apareix en els moments
més inoportuns, escaleta amunt, escaleta avall. Et sorprens xiulant-la a la
dutxa, a l’autobús, en una reunió de feina, en un funeral o pel jardí, pel jardí
de l’escola. Ocupa un lloc d’honor en la llista de cançons que no ens podem
treure del cap.
4. La sensació d’estar-hi en deute: passes per altres instituts, acadèmies o
universitats, però continues pensant que el gran deute el tens amb la Jungfrau.
I tenir deutes sempre treu el son. Per això, quan l’escola fa 50 anys i et
demanen quatre ratlles, les escrius pensant que potser serveix per eixugar-ne
una petita part. Tasca difícil: a diferència dels bancs, que ens donen poc i
t’obliguen a tornar-los molt, la Jungfrau ens va donar molt i tot el que li
puguem tornar sempre serà poc.
JORDI VENTURA PADRÓ (1979-1990)
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Sóc Jungfrau
Sóc l’Anna Riera i he sabut fa poc que fareu un recull d’escrits; dels que saben
escriure i han passat per aquests 50 anys d’escola.
Jo vull fer-vos arribar la meva història petita perque, si bé la Jungfrau jo l’he
viscut des que vaig néixer, com a professional del sector no puc pas dir que n’hagi
format part, tot i que sí que hi he treballat… Bé, per a mi va ser un divertiment,
just llicenciar-me, i per a vosaltres un descans (recordo l’expressió de la mare:
«Si et plau, Anna, que el taller de fang no el vol fer ningú!). O sigui que, entre
aquell curs fent-los fer fang i dibuix artístic a la canalla i algunes colònies fent de
suport, em consideraré «becària». Per no extendre’m molt més. Les paraules
m’encanten… i jugar-hi! Això i tantes altres coses, són una evidència del ben
ensenyada que em sé per la Jungfrau. El que intentaré és, doncs, trobar la idea
resum.
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Ja he dit que jo quasi hi vaig néixer a més de créixer, dins la Jungfrau. I durant
anys el vincle ha fluctuat de dins cap enfora, d’aprop i de lluny. I ara, després de
temps, retrobo realitats com evidències. Gràcies a l’escola visc el món, gràcies a
l’escola sé fer bé una mica de tot, gràcies a l’escola continuo fent escola. Però,
sobretot, gràcies a haver crescut a l’escola em sento part d’una comunitat més
àmplia que, alhora, anant pel món ha resultat petita. Em sento part d’un grup
humà que, a la fi, i gràcies a una conversa recent amb la Sílvia Vancells, ja té
nom. Si bé fins ara era concepte, percepció, coneixement i confiança. Som els
pares/mares i fills/filles de l’escola activa.
I aquest fet, aparentment, evident a mi m’ha representat anys de recerca, fins i
tot d’insatisfacció, de xoc cultural, notant distàncies, pensant diferències i
visquent afinitats. Em sento bé amb els que són com jo!
Així com afirmo a viva veu que TOTS els que hem anat a la Jungfrau cantem sense
prejudicis. I això, apunteu-ho, és un tret diferencial, estic segura que pretès i
«curricularitzat», un full de ruta. També afirmo que és difícil entendre’s
plenament, sense haver de donar explicacions i referents. Però amb un@ fill@ de
l’escola activa, de Badalona, de Sabadell, o de Reus… hi ha un tarannà, hi ha una
mirada! Hi ha una manera de veure i de viure. Hi ha, no ho se dir d’una altra
manera, família.
Gràcies per tot i per fer-m’hi pensar!
P.D: Feia anys que no escribia una carta a mà, però he pensat que l’ocasió s’ho
mereixia i que, fins i tot, potser us arrencaria un somriure!
ANNA RIERA FONOLLÀ (1976-1987)
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L’honor de ser «Jungfri»
Hi ha decisions transcendents a la vida que tenen repercussions directes al futur
i que acabaran explicant qui ets. Sortosament, quan ets petit no has de prendre
tu aquestes decisions, si no que ho fan els pares com bonament poden. Com
molta d’altra gent que ha passat per l’Escola Jungfrau, que els meus pares
decidissin matricular-m’hi ha tingut molt a veure amb el que sóc avui. Una de les
mostres irrefutables que proven l’empremta que deixa l’escola en la idiosincràsia
de cadascú és l’escena que es repeteix un cop i un altre quan badalonins i
badalonines que encara no es coneixen (tot i que en queden pocs) es presenten.
Si hi ha un tercer que els introdueix sempre remarca (com una gran qualitat) el
fet que estem davant d’algú que porta l’etiqueta de «jungfri».
Quan dos «jungfris» es troben per primer cop, saben que comparteixen un món
referencial i que hi ha un lligam indiscutible que els uneix. Han tingut els mateixos
mestres, han passat per l’Escola Petita i l’Escola Gran, han corregut empenyent
pneumàtics gastats, han fet panallets al forn del sotaescala i s’han banyat a les
piscines de plàstic quan venia l’estiu. I és que a l’escola, a més d’aprendre
experimentàvem, i això a la força va fer aflorar més d’un talent. De ben segur que
han sortit artistes de les classes de plàstica, cuiners de les de cuina, actors de les
de teatre i pagesos de les visites de can Miravitges. A l’escola de coses en fèiem
moltes. Jugàvem a escacs, apreníem informàtica, fèiem macramé, mitja i punt de
creu. Tantes activitats que de ben segur despertaven passions a més d’algun
infant. No passa en tots els casos, però és molt probable que alguna d’aquestes
activitats marquessin alguna carrera professional.
Sense anar més lluny, l’altre dia remenant els àlbums (autèntiques obres d’art
fetes de paper de seda i de xarol) vaig trobar la primera notícia que vaig escriure,
un document que em va semblar rellevant ja que ara sóc periodista (per mi ja és
un autèntic tresor). Si m’ho permeteu, us la transcriuré literalment, ja em
perdonareu les faltes «Notícia: La penya va guanyar al real madrit de 68 a 83.
Rosa». La notícia, que de ben segur no era exclusiva, va acompanyada d’una
il·lustració feta per mi mateixa on s’hi pot veure Villacampa i Viroukov. Eus aquí
que el divendres 22 de maig de 1992, amb 7 anys, vaig escriure la meva primera
notícia. Era una crònica esportiva senzilla perquè deuria haver anat a veure la
Penya. Gràcies a les hemeroteques, ara sé que aquell partit era l’últim d’una final
a cinc i que la victòria va suposar que la Penya es proclamés campiona de Lliga.
De fet, és l’última Lliga que hem guanyat. El resultat però va ser de 85-72
(sembla que el rigor periodístic era una lliçó pendent encara).
És evident que en aquell moment no deuria tenir gaire transcendència per mi
escriure aquesta línia i mitja. És ara que, un cop retrobat l’exercici, te n’adones
del pòsit que ha fet el tipus d’educació que hem rebut i que ha acabat fent de
nosaltres el que som. El fet d’haver tingut uns mestres excepcionals i imaginatius,
que estimaven la seva feina. Que havien recollit el testimoni d’unes altres mestres
que van fundar l’escola i que van deixar en herència, una filosofia. Una filosofia
que tots nosaltres hem incorporat d’una manera o altra al nostre ADN. Una
manera de ser que fa impossible no respondre quan algú diu «Els Picarols van i
vénen» amb un sonor «escaleta amunt, escaleta avall...»
ROSA RODON (1988-1997)
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La porta on hi ha un cartell que diu «Picarols»
Entre la gent dels pobles del nord de França hi ha una dita que diu que, quan
algun foraster els visita, plora dues vegades: quan arriba i quan se’n va. El
mateix passa a la nostra escola, l’Escola Jungrau, que cada setembre s’omple,
també, de petits forasters; amb una motxilla a l’esquena que els fa semblar
encara més petits del que són, i estrenyent la mà de l’adult amb una força que
després els seus pares enyoraran, avancen lentament, porucs, dubtant. Alguns,
els més histriònics (potser seran actors, o polítics, o presentadors d’un programa
de mitja tarda), ploren desesperadament; d’altres (aquells que seran cuiners, o
astronautes, o correran maratons, qui sap) només somiquen, fent una cara de
pena que entendriria la mestra més intransigent de totes. Però ells no ploren, com
els forasters que van a viure al nord de França, perquè els fa mandra el fred o
perquè saben que els costarà entendre un accent que és molt diferent del seu;
ploren per por, simplement. Perquè són petits i perquè —què carai— a la
guarderia s’hi estava molt bé. Ploren tant, de fet, que qualsevol persona diria que,
si no fos perquè tenen tot just tres anys, intueixen lúcidament que tant bon punt
entrin per la porta on hi ha un cartell que diu «Picarols» començarà la cursa que
els menarà a les equacions de segon grau, a les declinacions, a les oracions
subordinades substantives, als despatxos, al carnet de conduir, a la borsa, a
l’operació biquini, a les bombolles immobiliàries, a l’estrès i a totes aquestes
coses tant avorrides que té la vida un cop has rebut la carpeta que t’han fet dels
nens de P-3.
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Tanmateix, quan aquests petits forasters s’hagin fet grans (grans!) i hagin
d’abandonar l’escola per anar a l’institut, sí que ploraran per la mateixa raó que
ploren els estrangers que marxen del nord de França després d’haver-hi viscut
una temporada: perquè no és que marxin d’un lloc on han estat com a casa; és
que marxen de casa seva. I creixeran i esdevindran adults interessants o avorrits,
lluitadors o conformistes, divertits o pesats, apassionats o pusil·lànimes; alguns
menjaran pipes cada diumenge mentre miren el Barça, d’altres es llevaran cada
matí ben d’hora pel simple gust de fer-ho, d’altres escriuran versos sobre algú que
no els fa cas. Però tots, absolutament tots, tindran al fons de la memòria el segell
de la Jungfrau, el segell que els farà estimar el que tenen i respectar el que volen
els altres; que els farà, com diria l’escriptor italià Erri de Lucca, considerar valuós
el viatge del rodamón, i la clausura de la monja, i la paciència del condemnat,
sigui quina sigui la seva culpa. Que els farà rebutjar qualsevol tipus d’abús o
d’injustícia i que farà que cada cop que sentin el nom de Nicaragua notin una
mena de melangia reconfortant dintre seu i evoquin els versos que ara mateix, ho
prometo, escriuré de memòria: Ay, Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda
de amor este ramo de siemprevivas y jilinjoches que hoy florecen para vos.
Cuando yo beso tu frente beso la perla de tu sudor, más dulcita que la frutita de
tibuilote y el jocote tronador.
I és que jo també vaig ser un d’aquests petits forasters que arriben cada any a
l’escola. Vaig ser-ho, concretament, el 1998, l’any en què es va inaugurar la nova
Jungfrau, allà dalt del carrer Vila Vall-Llebrera (el 2001, l’any en què es van
ensorrar les torres bessones i en què en Josep va muntar el tobogan del pati, vaig
ser barrufet, i el 2006, l’any en què el ‘Sí’ a l’Estatut d’Autonomia va guanyar el
referèndum amb un 73% dels vots i en què la Montserrat Oriol es va jubilar, era
mustang); també vaig arribar amb una motxilla que era més gran que jo, i també
agafava la meva mare de la mà amb una força que ara em recorda sovint. I,
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òbviament, també vaig plorar. Tanmateix, si algú (o no, millor, posem-nos
surrealistes); si ara, jo mateix, pogués utilitzar una màquina del temps per viatjar
a aquell matí de setembre i pogués explicar al meu jo de tres anys totes les
experiències que he viscut a la Jungrfau i tots els records que em queden,
probablement no hauria plorat. Tot el contrari. Si ara em pogués agafar a mi
mateix quan tenia tres anys i em pogués dir: mira, quan creuis aquesta porta on
hi ha un cartell que diu «Picarols», estaràs a recer de tots els problemes del món.
Tu només t’hauràs de preocupar per no sortir-te de la línia, i si te’n surts no passa
res. De tant en tant et tocarà ser el protagonista de la setmana, i explicaràs als
teus amics quines són les teves galetes preferides o com es deia el gos del teu
pare que sembla tan maco a les fotos. I aniràs creixent poc a poc, i quan menys
te n’adonis ja seràs un Blauet, i els mestres que tindràs t’estimaran i et tractaran
com si fossis el seu fill (a tu, i als altres cinquanta); i el dia de la castanyada et
rebran de bon matí amb una careta molt divertida i t’ensenyaran a fer panellets.
Quan sigui Carnestoltes, et disfressaràs del que et vingui de gust i riuràs molt
veient les disfresses dels altres. Cada Nadal aniràs al gimnàs i veuràs Els
Pastorets que hauran preparat els tuaregs. I un dia et tocarà a tu posar-te la
barretina i fer de Rovelló i quan tinguis disset anys encara recordaràs els assajos
amb en Benji. I, a més a més, aprendràs. Aprendràs molt. I no només aprendràs
matemàtiques, o català, o música, o ciències naturals. Aprendràs a respectar els
altres com la millor manera perquè et respectin, a parlar i a escoltar i a trobar
sobrer qualsevol gest de violència gratuïta; a lluitar pels teus somnis sense
necessitat de passar per damunt dels dels altres (perquè tothom té dret a
somniar, ja ho veuràs, ja t’ho ensenyarà l’Ester o qualsevol altre dels mestres que
tindràs). Aprendràs que a vegades és necessari perdre una hora de
matemàtiques, de català, de música o de ciències naturals per fer una cadena i
apilar capses de llapis per als nens de l’escola Francisca González.
Si m’hagués pogut dir tot això aquell dia, aquell dia que plorava tant perquè no
volia entrar a aquella classe on ara, quan hi vaig (perquè aprofito les festes que
es fan de tant en tant per entrar-hi i avivar els records, ho confesso) tot em
sembla d’un món en miniatura, suposo que no hauria plorat de gens. De fet,
m’imagino que hauria deixat la mà de la meva mare amb un entusiasme un pèl
brusc, li hauria dit «adéu, ja em vindràs a buscar», hauria saludat a aquells nens
que (jo no ho sabia) serien amics meus per a tota la vida i hauria creuat la porta
on hi ha un cartell que diu «Picarols» amb un somriure tan gran que tothom ho
trobaria una mica sospitós.
FERRAN MUÑOZ SOLER (1998-2007)
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Sí, ja han passat 50 anys. Ha plogut molt i han canviat molt les coses des de
llavors. Naturalment ni els plantejaments, ni els reptes, ni les maneres
d’afrontar-los, no poden ser iguals. Les famílies, els mestres, els alumnes, tenim
concepcions diferents a les que es tenien en aquell moment, i no només sobre
l’escola, també sobre la vida, els valors o les expectatives que ens marquem. Cal
una nova lectura, engrescadora i imaginativa, ja que el que s’espera de nosaltres,
de tots nosaltres, és diferent.
La societat dels primers anys 60, en part per imposició de la dictadura i en part
perquè les coses, en tots els àmbits, canviaven a poc a poc, i tot i que ja
s’apuntaven senyals del canvi que s’acostava, era una societat molt més estàtica,
amb valors més universals, més compartits.
D’una banda hi havia el pensament oficial imposat, rígid i uniformitzador, que no
tenia en compte les característiques diferenciadores d’individus, de grups o de
pobles. D’altra banda hi havia l’oposició, que elaborava nous criteris democràtics
i alliberadors per entendre el món. Però, dins de cada model, les coses estaven
força clares: què s’esperava de les persones, la funció de la cultura, de l’escola,
el paper del mestre, el repartiment de tasques educatives entre l’escola i la
família, els valors a educar... I hi havia la convicció que aquests valors eren bons
i perdurables i es transmetrien a les generacions futures. A més del model de
família, que tot just es començava a qüestionar tot i que d’una manera força
marginal encara.
Les escoles que en aquell moment es qüestionaven el model educatiu i que volien
formar individus lliures i creatius es van fundar amb uns criteris que també han
anat canviant al llarg del temps.
D’entrada, el paper del mestre és ben diferent del que podia ser unes dècades
enrere, quan tenia tota la informació, era el posseïdor de tots els coneixements i els
traspassava a l’alumnat. Avui en dia la informació és a l’abast de tothom i, d’altra
banda, se’n genera constantment de nova de manera que, més que un transmissor,
el docent ha passat a ser un acompanyant qualificat que ajuda a aprendre, a
destriar el que és important del que no ho és tant, a analitzar la informació,
classificar-la, sintetitzar-la i que dóna recursos per a un processament eficaç.
L’entorn del mestre també és diferent; ni la societat ni les institucions no valoren
de la mateixa manera la seva tasca i ha de fer la seva feina en un context divers
amb valors molt diferenciats segons cada família (el concepte d’autoritat, el
model de relació entre l’adult i l’infant, les normes socials que cal respectar i les
que podrien ser tractades amb més laxitud, el tractament de les actituds
inapropiades en les criatures, l’actitud davant la societat de consum, el respecte
pel planeta, la igualtat entre sexes...).
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Fins i tot el concepte d’infant, el seu rol en la família, el pas per les diferents
etapes (infància, pubertat, adolescència), l’ocupació del seu temps... tampoc no
són els mateixos que abans.
Si bé és cert que la tasca de l’escola mai no ha estat només instructiva, ara
comparteix, més que mai, funcions abans restringides a l’àmbit familiar: Les
relacionades amb la cura del propi cos, la salut i l’alimentació (des de l’escola es
fan campanyes de prevenció de l’obesitat, s’administren vacunes i es vetlla per
una alimentació equilibrada). Les que fomenten un esperit de convivència que
afavoreixi un bon funcionament de la vida social (es porten a terme diverses
iniciatives encaminades a una educació vial responsable, es treballa l’educació per
la ciutadania on s’analitzen els valors actuals i es fomenta la solidaritat entre
persones i pobles amb diferents campanyes). Les que ajuden a un creixement
personal integral amb una bona gestió dels sentiments (es treballa la resolució de
conflictes, se’n donen tècniques i es fomenta el treball en grup per aprendre a
compartir i respectar l’altre i, en moments puntuals, es fan xerrades sobre
educació sexual). També ha adquirit una dimensió diferent la importància del
temps que les criatures, degut a exigències laborals dels pares, hi passen i ha
calgut ampliar els serveis que garanteixen una custòdia de qualitat (cangur,
menjador, extraescolars, casals...).
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D’altra banda els ritmes a l’escola i a la societat són molt diferents. Vivim
immersos en la pressa, en un món on les coses canvien ràpidament; hi ha
oportunitats que apareixen i desapareixen en un breu espai de temps, se’ns aboca
a activitats de compensació immediata i les noves tecnologies han canviat la
manera de comunicar-nos i de percebre el món.
Mentrestant, a l’escola es cou a foc lent: aprendre és un procés llarg que
requereix paciència i esforç. El mateix infant que fora d’aquí juga a videojocs, que
en un moment es comunica amb un munt de persones de qualsevol lloc del
planeta, que viu una vida de vertigen (activitats extraescolars, desplaçaments)
quan travessa les portes del recinte escolar s’ha d’adaptar a tasques que li
comporten anys: aprendre a llegir i a escriure, conèixer altres llengües, iniciar-se
en les relacions matemàtiques o preparar-se per ser un bon ciutadà.
L’educació està patint, en bona mida, les retallades que aquesta crisi ha imposat
i, a més, hi ha una sensació molt generalitzada que és un tema que no preocupa
gaire, que cada nou govern canvia lleis i aplica mesures segons la seva ideologia
o les seves prioritats econòmiques, sense fer prèviament una anàlisi de les
conseqüències que les seves decisions poden tenir i sense tenir un model educatiu
que pugui ser clar i tenir continuïtat per aconseguir-ne els objectius.
El moment actual és un moment de canvis estructurals importants, tant a nivell
econòmic com a nivell social i identitari. Els reptes són molts, i aquí rau el seu
interès. L’escola ha de participar d’aquests canvis, ha de saber aprofitar les parts
positives que comporten tot i que d’entrada costin de veure. Probablement les
coses mai no seran com abans, ens hem de saber adaptar a les pèrdues (de
confort, de riquesa, de serveis) sense fer-ne una acceptació acrítica, hem de
redefinir el paper que tenim a la societat, el que volem ser. Caldrà revisar la
nostra actitud davant del consum, i tenir en compte les creixents xarxes de
solidaritat que estan sorgint arreu.
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D’altra banda, és innegable que una societat més diversa, que fuig d’un model
únic quant a concepció de la vida, de la família, de l’aprenentatge, és més rica
que aquella que responia a models anteriors més estàtics.
Vivim en un món globalitzat que, per força, ens fa canviar la visió que tenim de
nosaltres mateixos i de la resta, les noves tecnologies han canviat quelcom més
que la mecànica d’algunes tasques i tot això ha estat tan ràpid, en tant pocs anys,
que encara estem en ple procés d’adaptació, com a ciutadans, com a pares, com
a mestres, com a alumnes... com a escola.
No serà fàcil. Ens cal, a tots, mantenir la motivació d’uns infants que, com dèiem
abans, troben moltes propostes engrescadores fora d’aquest context; hem de
recuperar, encara més, el plaer pel coneixement, la satisfacció de l’esforç...
Però, per difícil que ens ho vulguin posar, comptem amb un gran aliat: la il·lusió.
La nostra i la que desprenen les criatures. Enlloc hi ha l’explosió de vida, renovada
diàriament, que hi ha dins d’una escola. Tenim el privilegi de portar a terme les
tasques difícils en un marc de somriures constants, d’alegria, i és aquesta la millor
companya que podem tenir. De totes les relacions humanes se n’aprèn i una
escola és un generador constant d’interaccions personals per reforçar vincles.
L’assertivitat, l’empatia, els afectes, són les matèries primeres i els estris amb els
que elaborem el nostre dia a dia. I això no ens ho poden prendre.
CLAUSTRE 2012-2013,
any del 50è aniversari
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Aquest projecte ha estat possible gràcies a les aportacions de moltíssimes persones,
relacionades d’una o altra manera amb l’escola i la seva història. Podem dir que es
tracta, doncs, d’un projecte col·lectiu del que ens en podem sentir satisfets tots plegats.

Agraïments especials
Als/les membres del Claustre 2013
Al col·lectiu, cada vegada més nombrós, de mestres jubilades
A tots i totes els que ens han obsequiat amb els seus textos
A totes les persones que han aportat fotografies, documents, records, dades, hores de
feina i creativitat.
A la comissió per a l’edició del llibre del 50è aniversari
Fons fotogràfic i annexos documentals, Ester Xirgu
Edició DVD David Muñoz.
Disseny de portada Nerea Sánchez
Disseny del logo del 50è aniversari Aina Sebastià
Maquetatge i disseny del llibre Albert Cartagena
Coordinació del projecte i revisió final Benjamí Moliné
Badalona, 2 d’octubre de 2013
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