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Que una escola faci un quart de segle 
és important, però que a més tingui 
el desig de celebrar-ho és altament 
significatiu, perquè amb aquest desig 
es fa evident que durant vint-i-cinc 
anys s’ha estat capaç de crear, con-
rear i fer créixer un projecte d’escola. 
Perquè algú pot pensar que mantenir 
viva i alimentar de manera continu-
ada una escola és una feina senzi-
lla, pot semblar una cosa “natural” 
o “normal”, però el fet que l’escola 
pública Joan Miró ho celebri és un 
indicador de la molta feina ben feta 
durant aquests anys.

Irene Balaguer 
Presidenta de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat

Molta feina, perquè durant tot 
aquest temps la Joan Miró ha vis-
cut i encaixat grans transformacions 
d’ordre molt divers: els canvis socials 
del barri accelerats en la darrera dè-
cada; els canvis legislatius i norma-
tius que han estat constants durant 
aquests anys i que han demanat a 
l’escola, també a la Joan Miró, una 
constant adequació tant en la seva 
organització com en les exigències 
d’aprenentatge o la manera d’abor-
dar l’ensenyament. Aquests anys han 
estat, per tant, plens de canvis que, 
en ocasions, fan difícil poder mante-
nir i fer créixer un projecte. És per tot 
això que la feina de fer escola pública 
en un context tan canviant demana 
esforç i molta tenacitat.

L’article

Una festa  
per la memòria

Editorial
Estem a meitat de curs. Entrem 
a les vacances de Setmana San-
ta i a la tornada començaran els 
actes de celebració del nostre 
aniversari. L’aniversari de tots 
els que hi som, dels que hi han 
estat i, una mica també, dels 
que aviat hi seran.

Per això, en aquest número 
volem escoltar la veu dels 
alumnes. Els alumnes d’ara i 
els d’abans. Ells són els qui re-
ben de primera mà el bon funci-
onament de l’escola, de l’equip 
docent i dels pares i mares. 
Junts aconseguim que el que un 
dia va ser “un projecte d’escola 
pública, catalana i de qualitat”, 
sigui una realitat avui.

I junts hem de continuar treba-
llant perquè sigui així durant 
molts més anys. 
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En particular, l’escola pública Joan 
Miró, durant aquests anys, a més 
de l’encaix normatiu i social que ha 
compartit amb les escoles del país, 
n’ha viscut un de minoritari, però 
no per minoritari menys rellevant: 
el d’esdevenir escola pública. 

L’any 1965, a l’entresòl d’una casa  
de pisos del mateix carrer d’Enten-
ça, un equip de tres mestres, Núria 
Ramos, Fina Martí i Rosa Arman- 
gué, posaren la seva experiència  
en l’ofici de fer de mestres al servei  
de crear una escola: la petita esco-
la Elaia, nom grec de l’olivera de la 
pau. És allí on, amb altres escoles i 
mestres de Catalunya, es forja un 
projecte de resistència educativa: les 
escoles de la desobediència, perquè 
es proposaven fer tot allò que era 
positiu per als infants, tant per als 
seus aprenentatges com per a la seva 
persona; i alhora, també, les escoles 
del compromís, el de crear una nova 
escola pública per a la Catalunya de-
mocràtica.

L’escola Elaia va compartir amb gai-
rebé dues-centes escoles del país el 
llarg procés de construcció d’una es-
cola diferent en plena clandestinitat 
i de lluita per esdevenir un dia escola 
pública.

Aquestes escoles, també Elaia, poc a 
poc, discretament, es van caracterit-
zar per alguns trets comuns com, per 
exemple, l’estreta col·laboració entre 
les famílies i els mestres, el treball 
en equip, la catalanitat, la laïcitat i 
la pedagogia activa. 

Paradoxalment, aquests primers anys 
de rebel·lió silenciosa foren uns anys 
apassionants de creativitat pedagò-
gica i social en el context advers de la 
dictadura. Les dificultats eren enor-
mes –per la falta de llibertat, per la 
falta de recursos humans, materials 
i econòmics–, però la voluntat i el 
compromís dia a dia eren més grans 
i més forts.

En el llarg procés col·lectiu, primer a 
Coordinació Escolar i posteriorment 
a Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pú-
blica Catalana, hi participaren més de 
5.000 mestres, més de 100.000 in-
fants, més de 250.000 mares i pares. 
Un gran nombre de persones que, 
recuperada la democràcia i l’autogo-
vern, emprengueren la lluita franca 
i oberta per fer realitat el somni col-
lectiu: integrar-se a la xarxa pública 
de Catalunya.

Com deu passar potser en tot pro-
cés d’integració, aquest va ser llarg i 
complex, ple de renúncies personals i 
col·lectives per aconseguir fer realitat 
el somni. L’olivera de la pau, Elaia, per 
ser escola pública va haver d’accep-
tar deixar de ser una escola petita, 
d’una línia, amb tot el parvulari i la 
primària, per passar a ser una escola 
gran, de dues línies, i renunciar a tenir 
el parvulari sencer. Dues renúncies 
bàsiques per a l’escola que s’havia 
iniciat el 1965. També canvià de nom, 
el nostre estimat Miró substituí el que 
durant més de vint anys havia tingut 
l’escola.

Així doncs, aquest quart de segle que 
ara se celebra a l’escola pública Joan 

Miró ha estat el de la reconstrucció,  
o el de cercar una nova identitat de-
finida per uns nous temps, noves  
persones i noves maneres de tre-
ballar.

De la mateixa manera que em perme-
to pensar que, volent-ho o no, Elaia 
ha contribuït a que la vostra escola 
encara avui sigui com és, penso tam-
bé que les dues grans lleis d’educació, 
les dues lleis amb què es va estrenar 
la democràcia, la LODE –llei que re-
coneixia el dret a l’educació i establia 
que tot allò referent a l’educació ne-
cessitava participació democràtica– i 
la LOGSE –llei que estructura un siste-
ma educatiu coherent del naixement 
fins al llarg de tota la vida i es proposa 
vetllar per la qualitat de tota l’educa-
ció–, no haurien estat com van ser si 
no haguessin existit a Catalunya esco-
les com Elaia i, amb elles, un potent 
moviment de mestres desitjosos de 
transformar en profunditat l’escola 
i el sistema educatiu.

Sé que l’escola pública Joan Miró ha 
fet molta i molt bona feina durant 
aquests vint-i-cinc anys, els qui avui 
la componen i els qui l’han compost, 
i l’ha feta fins i tot més enllà del que 
la normativa li ha permès. Perquè a 
la vostra escola us proposeu fer tot 
allò que és positiu per als infants, tant 
per als seus aprenentatges com per 
a la seva persona, i sabeu que, per 
això, també avui la pedagogia té el 
deure de resistir.

Felicitats i bona feina a tots els qui 
heu fet, feu i fareu l’escola.



Col·laboracions

Cognoms

Darrerament se sent parlar molt del 
terme coeducació referit no només  
a promoure una educació que aju-
di a eliminar prejudicis, estereotips  
de gènere i rols culturalment adqui-
rits, sinó també com una forma d’inte-
grar en l’aprenentatge i en la història 
el saber i fer de les dones.  

Les dones, precisament pel paper  
que la cultura patriarcal ens ha atri-
buït, hem estat tradicionalment les 
encarregades de criar, educar i so-
cialitzar les nostres filles i fills. Nos- 
altres hem estat –i encara som en 
molts casos– les que passem més 
temps amb ells, les que hem de 
promoure hàbits i rutines, renyar i 
valorar...

Aleshores, per què deixem que el nos-
tre cognom desaparegui amb tanta 
facilitat del dia a dia de les nostres 
criatures? Per què aquell infant que 

en el llibre de família apareix com 
Maria Pérez Font, ara passarà a ser 
la Maria Pérez? 

El cognom de la mare, a més de visi-
bilitzar que –generalment– tothom 
tenim pare i mare, aporta informació 
de la qual un infant també n’ha d’es-
tar orgullós. Quants de nosaltres no 
coneixem algú la mare de la qual ha 
estat una actriu famosa, escriptora 
reconeguda, editora de llibres o una 
mestra d’escola excel·lent? Això és 
Història i així també s’escriu la His-
tòria.

La legislació espanyola és una de les 
poques legislacions europees que en-
cara permet conservar el cognom del 
pare i de la mare. No voldria donar 
motius perquè algú decidís suprimir 
el nostre cognom del dels nostres 
infants sota el feble argument de la 
manca d’ús del segon cognom. Si així 
fos, desapareixeria una part de la vida 
i de la pròpia història de les persones, 
de les dones. 
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Ens plantem!

Ja tornem a ser-hi! D’aquí uns dies 
començarà el procés de preinscrip-
ció escolar 2012-13 per l’etapa d’edu-
cació infantil i, tal com va passar el 
curs passat, l’Esquerra de l’Eixample 
i Sant Antoni ofereixen moltes menys 
places públiques de les que neces-
siten els nens i les nenes del nostre 
districte. Les estadístiques respecte 
als naixements dels últims anys són 
dades objectives, certes, conegudes 
i assumides pels governants que se-
gueixen mirant cap a un altre cos-
tat. Quina és la solució que donen 
a la reivindicació d’una nova escola 
pública, i per suposat de qualitat, al 
barri? Ampliació de l’oferta d’esco-
les concertades i retallades, és a dir, 
una agressió ferotge a l’escola públi-
ca com a institució i com a projecte 
educatiu i de ciutadania. 

L’any que ve, el nou curs de P3, però 
també tota la comunitat educativa 
de l’escola Joan Miró, molt proba-
blement hauran d’afrontar l’aparició 
d’un grup ‘bolet’, és a dir, 25 nens i 
nenes més que aniran pujant de curs 
en una escola on els espais i els pro-
jectes pedagògics que conformen la 
identitat del centre són totalment 
binaris. Desapareixeran espais tan 
importants per tal de transmetre 
hàbits com el menjador de P3. I en 
el futur, quin espais més es poden 
perdre? L’aula de música o d’anglès? 
Es necessitaran més mestres per por-
tar a terme els racons, i més mestres 
pel que fa els desdoblaments, sense 
entrar en temes organitzatius com les 
excursions, les colònies, etc. 

És fonamental manifestar com a fa-
mílies un rebuig obert, clar i contun-
dent al model que ens volen imposar: 
volem una escola pública i de qualitat 
per als nostres fills, pel barri, la ciutat 

i el país. Al mateix temps cal exigir 
que l’aparició d’un bolet a la nostra 
escola estigui acompanyat de més 
recursos humans: volem una tècnica 
més d’educació infantil ara i, en un 
futur, més mestres de reforç. Aquest 
futurs alumnes de l’escola no han de 
ser curs que trontolla, i només serà 
així si ens plantem!

En aquest espai d’opinió, us proposo 
i demano, tant a pares, mares com  
a mestres del Centre, que fem un  
esforç per mantenir els dos cognoms 
dels nostres fills i filles, del nostre 
alumnat. 

Per cert, sabeu qui és l’Emili Fer- 
nàndez? I si us digués que es diu  
Emili Fernàndez Miró? És nét del 
Joan Miró i comissari d’exposicions 
de l’artista. 

Laura Porzio  
mare de 1r  
 (i d’un bolet)

Montserrat Garcia Vidal  
mare de P5 i 1r
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Ara fa 25 anys de... 
Canal obert

Reprenem el fil del canal obert del  
Miroscopi anterior i ens tornem 
a situar en l’any 1986. Bé, podem 
ampliar-ho al curs 1986-1987! Ja 
vam recordar la música del mo-
ment i els programes de televisió. 
En aquest número ens centrarem 
en el cinema i la publicitat. Perquè, 
recordem quins eren els productes 
que ens atreien gràcies als anuncis de 
televisió. Quins eslògans recordeu??? 
De ben segur que us en sonen una 
pila!

ESLòGANS DE tELEVISIó

Qui no recorda a Manuel Luque el 
Director general de Camp del moment 
amb el seu: «!Busque, compare y si 
encuentra algo mejor, cómprelo!» 
mentre ens presentava Kalia. 

I l’anunci de Glassex? Aquell neteja-
vidres que metre passaven el drap 
per la superfície deien «!Glas, glas 
Glassex!» 

Colón sortejava un Opel Corsa. 

Podíem netejar el forn de casa amb  
Forza Hornos que tenia «la fuerza de 
un rayo» segons ens recordaven en 
els “descansos” de la televisió.

Ui, i les coses han canviat molt, pen-
seu que el cotxe de l’any va ser Seat 
Málaga, s’anunciava el Renault Super 
5 (que accelerava de 0 a 100 en 8 
segons) i el Seat Ibiza 5 portes! Men-
tre que Opel anunciava l’Opel Kadett 
amb el lema «ingeniería alemana a 
su alcance»

TECNOLOgIA

En l’àmbit de la tecnologia teníem 
força avenços. Ens anunciaven les 

Maqui Nueno i Xavier Sanjuan 
mare de P5 i 4t i pare de P5

màquines d’escriure elèctriques i les 
Olivetti portàtils. Fuji presentava mà-
quines fotogràfiques d’un sol ús; la 
resta eren de “carret”, és clar. Els 
vídeos VHS Phillips eren novetat i els 
rellotges Swatch estaven de moda! 

En quant a jocs electrònics, a les 
màquines es trobava l’Space inva-
ders i el Pac-Man i a la tele ens deien 
«¡TCR, que pasada!», mentre passava 
per davant un cotxe d’escalèxtric a 
gran velocitat. També apareixien a 
la petita pantalla els ninos He-Man, 
els Masters del Universo, els Airgam 
Comics Superstars, el Tente Cosmic i 
el Club de la aventura Cefa.

A LA CUINA

Uns imitadors de Lady Di i el príncep 
Carles d’Anglaterra ens recomena-
ven les bateries de cuina Monix amb 
la famosa frase: «!Que menos que 
Monix!».

Las Salchichas Campofrio eren «Mejor 
día a día».

Les Pastilles Avecrem afirmaven ser 
«algo muy nuestro». 

San Millán de Arias era «Así de na-
tural». 

Els de la cervesa Skol es promocio-
naven amb un anunci amb música 
de gabinete Caligari deien «no hay 
como el sabor de una Skoll en un 
baaaaar».

Mmmmm, també ens anunciaven els 
Conguitos, la xocolata Milka i la Coca 
cola sense cafeïna, que s’intentava 
obrir mercat. Pascual oferia la seva 
llet semidesnatada.

I A MÉS...

Els gossos també tenien el seu espai 
publicitari dedicat, ja que la Carne Pal 
era «Recomendada por criadores».

I les portes i finestres ja no deixaven 
passar tant d’aire amb el Tesa Moll.

L’Once va fer el primer anun-
ci en dues parts. Es va crear una 
gran expectació seguint una llar- 
guíssima cua de persones que aca-
baven caient una rere l’altra en co-
nèixer el premi. 

Renfe es preocupava per nosaltres 
i ens deia «en estos tiempos mejora 
tu tren de vida».

En aquells temps encara es perme-
tia anunciar tabac, així Camel era, 
segons deien, «el sabor de una aven-
tura».

CINEMA

L’any 1986, guanyava l’Oscar a la mi-
llor pel·lícula Platoon (d’Oliver Sto-
ne) i van quedar finalistes Hannah 
y sus hermanas (de Woody Allen), 
La Misión (de Roland Joffé), Hijos de 
un dios menor (de Randa Hainer) i 
Una habitación con vistas (de James 
Ivory). L’any 1987, El último empera-
dor (de Bernardo Bertolucci) va ser 
la guanyadora de l’Oscar a la millor 
pel·lícula.

L’any 1987, guanyava el goya El viaje a 
ninguna parte, amb Fernando Fernán 
Gómez, José Sacristán i Juan Diego. 
Pedro Almodovar presentava La Ley 
del Deseo.

A les sales de cinema es projectaven 
Top Gun, La Mosca, Cocodrilo Dundee, 
Aliens, Blue Velvet, El nombre de la 
rosa...



A què t’agradava jugar més quan 
eres petit? Continues fent-ho?

A futbol. Sí, ara també hi jugo.
Una persona important per a tu.

El Pau Freixes (director d’Herois i 
Polseres Vermelles).

Què creus que és el millor que te-
nen els nens avui dia?

La innocència de no saber el que 
els espera.

Què creus que més els cal als nens 
avui dia?

Ganes de descobrir coses noves i 
un bon ambient familiar.

Què prefereixes...
- llapis o bolígraf ? Llapis
- xupa-xups o piruleta? Xupa-xups
- mercat o supermercat? Súper

Tres personatges que admires
La meva mare, el meu pare i la 
meva germana.

Llibre preferit.
No m’agrada llegir.

Lloc favorit de Barcelona.
Zion, la zona que queda per sobre 
de l’Hospital Sant Joan de Deu, i 
des d’on es veu tot Barcelona. 

Hi ha barris de Barcelona on no has 
estat mai? 

Sí.
Què no vols que et pregunti?

La pregunta que m’acabes de fer.
Quina creus que és la diferència 
més gran entre la vida dels teus pa-
res i la teva?

La relació que tenim amb els nos-
tres pares. 

A qui et costa més dir no?
A ningú.

Un missatge (curt) per als nostres 
lectors.

Cuideu les vostres mares.
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Àlex Monner 

L’entrevista

Tinc 17 anys i he nascut a Barcelona, ciutat on he crescut. He cursat els estu-
dis primaris al Joan Miró, i tot i la bona relació que hi vaig tenir, ara la trepitjo 
poc. Compagino els meus estudis amb la feina d’actor.  

Ens pots explicar una anècdota dels 
teus anys a l’escola Joan Miró?

Vaig arribar a tenir molt bona rela-
ció amb els nens 2 anys més petits 
que jo, quan em van castigar a fer 
de monitor de menjador, els vaig 
arribar a estimar molt.

Què és el que més vas trobar a fal-
tar de l’escola quan vas arribar a 
l’institut?

Al Fernando, el meu tutor de 4t, 
5è i 6è.

Què és el que més et va agradar de 
l’institut?

Conèixer gent nova.

Et continues veient amb els amics 
del  Joan Miró?

Amb alguns, de tant en tant. 

Què et resulta més difícil compa-
ginar: estudis-feina o feina-amics-
família?

Estudis – feina.

Imagino que arribar a ser un ac-
tor conegut  t’ha de fer volar molt 
amunt... Com ho fas per tornar a 
terra?

La meva família i els meus amics se 
n’encarreguen. 

Què els pots dir als alumnes del Joan 
Miró que persegueixen somnis?

Que lluitin per ells, perquè tot és 
possible.FILMOGRAFIA

Pel·lícules
Herois                                                   2010
REC3                                                      2011
Els nens salvatges                             2011

Series de televisió Polseres vermelles                            2011
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Breus

Xarranques  
al pati de l’escola
Soledad Ugarriza  
mare de 5è

A principio de curso dos nenas de 5º 
me explicaron que buscaban ayuda 
de “algún adulto del AMPA” por-
que querían jugar a la xarranca en 
el patio y las antiguas estaban muy 
borradas.

Buscamos inspiración en dibujos de 
libros y en los trabajos de los niños 
de 6º.

Armados de brochas, guantes y unos 
cuantos kilos de pintura, hemos pin-
tado 4 xarranques en dos mañanas 
de trabajo. 

Procuramos que la temática tuviera 
relación con nuestro entorno y por 
eso elegimos colores mironianos y el 
bonito logo del Camí Amic.

MOLtES GRÀCIES a todas las fami-
lias que han puesto un poco de su 
tiempo para mejorar el espacio de 
nuestros hijos.

Carnestoltes
albert Segarra   
pare de 2n

Ja és tradició, el dissabte de Carnes-
toltes toca “cole”.

Bé, des de fa poquets anys, i a causa 
de les mal posades festes de lliure 
disposició, l’hem de celebrar un cop 
hem enterrat el pobre home, el Car-
nestoltes volem dir.

Però la gràcia és que les nenes i els 
nens de l’escola, per fi, es poden po-
sar la disfressa que ells volen,  i alguns 
pares més atrevits també. Altres por-
ten algun detallet tipus barret, màs-
cara, nas, etc., i d’altres només posen 
la gana i la set per consumir al bar 
de sisè, que tants diners necessiten i 
on, com cada any, també es fan cues 
inacabables, gairebé tan llargues com 
les que fa el Bruce. Ben aviat haurem 
de portar el sac de dormir davant la 
barra del bar de sisè...

Al final, com és tradició, hi va haver 
el desitjat correfoc, portats per la co-
lla infantil de Sant Antoni, cosa que 
agrada molt als nostres menuts.

I després ja està, ja s’ha acabat i fins 
l’any que ve, que hi tornarem, amb  
les mateixes ganes i il·lusió, i tornant  
a veure les cares d’alegria dels nos-
tres infants, corrent pel seu pati,  
el de la casa seva, disfressats, pas-
sant-s’ho bé.

Xocolatada  
el dia de la Pau

Una tassa de xocolata calenta i me-
lindros ha estat la forma dolça i fa-
miliar que l’Ampa –per segon any 
consecutiu– ha ideat per tancar la 
Setmana de la Pau.

Així vam poder seguir practicant 
una de les nostres activitats prefe-
rides: xerrar amb les altres mares i 
pares, mentre les criatures seguien  
practicant les seves: saltar, cridar i 
córrer amunt i avall. I com no, vam  
poder matar aquell cuquet que  
s’havia instal·lat als nostres estómacs 
mentre arribava la flaire de la xoco-
lata recent feta.

No oblidem que darrera de cada  
tassa hi havia la feina de molts 
pares i mares que es van encarre- 
gar de comprar el material, cuinar-
ho, repartir la teca i... fregar les  
cassoles! El nostre agraïment i feli-
citacions. 

MontSerrat garcia Vidal   
mare de P5 i 1r 

Ja estan a la venda  
les samarretes del 25è aniversari de l’escola.

Recordeu: són en benefici del viatge de fi de curs de 6è.  
Només costen 7 euros!!!

El taller de Cuina en família 2012 va 
ser un èxit!

El divendres 9 de març es va dur a ter-
me la primera de les tres sessions.

El nostre gran cuiner, l’Eusebi, ens va 
ensenyar tots els secrets de l’humus. 
grans i petits vam passar una bona 
estona i tOtS, inclosos els menys 
amics dels cigrons, vam gaudir tas-
tant-ho.

Per llepar-se  
els dits!
carMen alonSo  
mare de P4 i 1r
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La casa de la lactància 
Fem barri

No gaire lluny de la nostra escola, a 
la Gran Via, vessant muntanya, entre 
els carrers de Calàbria i de Viladomat, 
trobem un edifici que es destaca po-
derosament per damunt dels altres 
que té a esquerra i a dreta. Es tracta 
de la Casa de la Lactància.

Aquest edifici ens parla de moltes 
coses alhora: dels nadons i les se-
ves mares a principis del segle xx a 
Barcelona, de com les institucions pú-
bliques van decidir vetllar pels més 
desfavorits en aquella època, ens 
parla de medicina, ens parla d’art, 
ens parla de la infància i també de 
la vellesa, i, per tant, ens parla de la 
vida i de la mort.

A principis del segle xx, a Barcelona, 
la mortalitat infantil era molt elevada. 
Sobretot pel que feia als sectors de 

XaVier cazeneUVe  
Pare de P3 i 4t

la societat més empobrits, el nombre 
d’infants menors de tres anys que 
morien a la ciutat era alarmantment 
alt. Un altre focus de preocupació 
era el nombre de mares i nens que 
morien durant el part. Davant de tot 
això, l’Ajuntament de Barcelona va 
començar a impulsar mesures i ins-
titucions benèfiques destinades a 
paliar aquesta gran mortalitat. Amb 
aquest fi, l’any 1907 es va fundar la 
Casa de Lactància-Institut Municipal 
de Maternitat, que incloïa un con-
sultori per a dones embarassades i 
un espai d’alimentació i cura per als 
nadons.

En un principi, la Casa de Lactància-
Institut Municipal de Materninat esta-
va en un edifici del carrer de Valldon-
zella (a prop de la plaça Universitat), 
però el 1913 es va inaugurar la seva 
nova seu, a la Gran Via, l’edifici que 
tenim tots ben a prop de l’escola.

L’edifici va ser projectat en un inici 
per l’arquitecte Pere Falqués, però 
és obra d’Antoni Falguera (el mateix 
arquitecte del Conservatori de Músi-
ca del carrer Bruc, per exemple). té 
una disposició com d’un petit palau, 
amb una planta semisoterrani i un cos 
principal format per planta baixa i 
primer pis, amb parets de maó vidriat. 
Un dels seus espais més imponents 
ha estat sempre la gran sala central, 
el veritable eix de tot l’edifici. Pel que 
fa a la façana està rematada per un 
grup escultòric obra d’Eusebi Arnau 
i un escut de Barcelona també de ce-
ràmica vidriada. tot l’edifici té, per 
dins i per fora, força decoració. 

La Casa de la Lactància va acollir cen-
tenars de mares que, a canvi d’una re-
muneració pagada per l’Ajuntament, 
feien de dida: dones que amb la seva 
llet feien que nadons d’altres mares 
poguessin alimentar-se i viure, ja fos 
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leS coSeS clareS

A les parets de la sala d’espera o de la consulta, s’hi podia llegir, en 
lletra ben grossa, lemes com aquests perquè les mares els llegíssin:

«Un infant ben alletat creix com arbre assahonat».
«L’infant, com lo roure, vol sava a dins i a fora’l sol».
«Al fer-se fosc, els gats a la teulada i la quitxalla al llit ben acotxada».

el qUe Vol dir ProgréS

A dalt de tot de la façana, al seu co-
ronament, hi ha un relleu escultòric 
que presideix tot l’edifici. És obra de 
l’escultor Eusebi Arnau. Si us hi fixeu, 
el protagonisme central el té una dona 
alletant un nen. Normalment, aquest 
tipus d’imatge era representat per la 
Mare de Déu de la Llet, una Mare de 
Déu donant el pit a un nen Jesús nadó. 
En canvi, aquest és un grup escultòric 
laic: es tracta d’una llevadora que dóna 
un biberó a un nadó.

FranceSc layret (1880-1920)

La Casa de la Lactància actualment és la seu de la residència i casal 
d’avis Francesc Layret.
Francesc Layret va ser un polític i advocat català. Home compromès amb 
el seu temps, va destacar-se com a republicà catalanista, esdevenint 
un ferm defensor del moviment obrer.
Precisament, a causa d’aquesta tasca defensora de l’obrerisme, va ser 
assassinat el dia 30 de novembre de 1920 quan sortia de casa seva 
per anar a interessar-se per uns dirigents sindicalistes que havien sigut 
detinguts. Sempre s’ha afirmat que els assassins van ser pistolers a sou 
de la patronal catalana amb la complicitat del governador de la ciutat.
Layret va ser també membre de la maçoneria. A la seva mort una de 
les principals lògies maçòniques catalanes va dur el seu nom.
A causa d’una paràlisi infantil, tota la seva vida va haver de caminar 
amb croses.

Part superior de 
la façana.

Francesc Layret

la cUra de la MongeS

Des de l’any de la seva 
inauguració, el 1913, i fins 
la guerra civil, el 1936, 
la casa de la Lactància 
va ser portada per unes 
monges, les Germanes 
Carmelites de Sant Jo-
sep. Aquesta va ser una 
orde religiosa fundada el 
1900 a Horta amb una 
finalitat assistencial cap 
els infants, els ancians i 
els malalts.

perquè les seves mares no tenien llet, 
o que eren nens orfes.

A més d’actuar com a casa de Lactàn-
cia, també va tenir funció d’hospital 
maternal. Entre 1908 i 1982, cente-
nars de dones van parir els seus fills 
al paritori-quiròfan de la Casa de 
Lactància-Institut Municipal de Ma-
ternitat de la Gran Via. Hi havia també 
una sala de repòs i d’observació per 
a dones amb els seus nadons, una 
altra de vacunacions, sales de pre-
paració al part, una sala per dilatar... 
i naturalment, habitacions per a les 
dones i els seus nens. 

La Casa de la Lactància va tancar les 
seves portes el 1981. Després d’uns 
pocs anys tancat, en què s’hi van fer 
obres de restauració, va tornar a obrir 
com el que és ara: una residència i 
casal d’avis.

Hi ha casos de persones que de na-
dons els van dur a la Casa de la Lac-
tància i que, d’ancians, els han dut ara 
a la residència que hi ha en el mateix 
edifici. Pocs exemples trobarem en 
aquesta ciutat d’un edifici tan bonic 
en què la vida i la mort, doncs, es do-
nin la mà d’una manera tan clara.
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Actualitats de l’AMPA

Projecte REMA

La reutilització de llibres i mate-
rial escolar al CEIP Joan Miró és 
un exemple per a totes les esco-
les de Barcelona

L’escola Joan Miró, a partir de la pro-
posta d’un grup de mares i pares, 
va desenvolupar el curs  1998-1999 
el projecte REMA, de REutilització i 
reciclatge de llibres i MAterials es-
colars.  Aquest projecte encara es 
duu a terme i és un bon exemple 
per a totes les altres escoles i per a 
la societat, que ens ajuda  a poder 
compartir, a saber cuidar el material 
i a estalviar diners. 

El projecte de la Reutilització del 
Material de l’Alumnat (REMA) és 
una de les experiències premiades 

Esther Zamarra Bermudo    
alumna de 6è

per l’Ajuntament de Barcelona com 
a exemple de participació de la co-
munitat educativa.

Avui en dia, gran part del pressupost 
que les famílies  dediquen en l’escola-
rització dels seus fills, comprar llibres 
i altres materials que han de fer ser-
vir durant el curs, suposen una gran 
càrrega econòmica.

L’objectiu d’aquest projecte no sola-
ment és afavorir l’estalvi econòmic, 
sinó també ensenyar als nens i nenes 
a tenir uns valors de reutilització i 
cura del material que fa servir, com-
partir amb els companys i pensar 
també amb els altres.

No  hem d’oblidar tampoc una part 
important d’aquest projecte, que és 
el respecte al medi ambient, en el 
qual hem de pensar tots en mantenir-
lo en bon estat.

Entra al nou web
i registra’t 
Com ja sabeu, l’AMPA té un nou web 
que us ofereix la possibilitat d’estar 
completament informats de tot el 
que afecta la vostra escola. 

Si us interessa saber de què es parla 
a les reunions de l’AMPA, però no 
podeu assistir-hi: llegiu les actes des 
del web.

Si voleu estar al dia dels projectes 
que s’estan tirant endavant, com 
ara el Camí Amic: consulteu el nos-
tre web.

Les imatges de les festes, el menú 
del menjador, informacions sobre 
les activitats extraescolars... Tot ho 
podeu trobar al nostre web. 

Per accedir a totes les pestanyes 
sense restriccions, cal que us regis-
treu:

1. Entreu a:
www.ampajoanmirobcn.cat

2. Cliqueu damunt de: 
Crea un compte nou

I s’obrirà un formulari.

3. Empleneu-lo i en breu rebreu 
l’alta. 

Després, només posant el vostre 
nom d’usuari i contrasenya prodeu 
navegar per la xarxa i accedir a tots 
els apartats.

8 de juny

el sopar de 4t

no te’l perdis!



Actualitats de l’AMPA
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25è Aniversari
Per tal que fer-vos partíceps del desenvolupament de les activitats 

hem obert un BLOC:   
< http://xvaniversariescolajoanmirobcn.blogspot.com/>

    ENtRA, MIRA I PARtICIPA 

núria regàS   
exalumna i mare de 3r i P3

Ja han passat vint-i-cinc anys des 
del meu últim curs d’EGB a l’escola 
Joan Miró i el record encara és ben 
viu. Recordo que fèiem 7è a l’escola 
Elaia i l’emoció ens desbordava de 
pensar que el següent curs estrenà-
vem escola. 

Edifici nou, dues classes per curs, 
companys nous… i nosaltres els 
més grans!!

Va arribar el dia i tot era blanc i nou 
(menys el pati). Tinc records del  
desordre i del funcionament una mica 
precari, però sobretot de molta gent 
arremangada perquè l’escola tirés en-
davant. Va passar el curs sense que 
hi faltés res: temps per l’estudi i la 
feina, obres de teatre i viatge de final 
de curs a Venècia!

Fa sis anys, la meva filla gran va entrar 
a l’escola  i estem molt contents  de 
veure l’escola que s’ha construït al 
llarg de tots aquests anys. Ara puc dir 
amb molta il·lusió que he compartit 
mestres amb la meva filla i que vint-
i-cinc anys després ella ocupa exac-
tament la mateixa classe on jo vaig 
fer 8è. 

Felicitats ESCOLA!

Felicitats escola!

Ha estat important!

L’escola Joan Miró ha sigut molt im-
portant per mi. Al llarg de 9 anys he 
tingut mestres molt simpàtics que 
m’han ensenyat moltes coses i que 
quan he tingut qualsevol problema ja 
sigui amb les lliçons o amb els com-
panys, sempre m’han ajudat.

He tingut la sort de fer molts amics i 
amigues que encara conservo.

Tot i que ja vaig a l’institut a vegades 
trobo a faltar a l’escola i els mestres 
que han format part de la meva edu-
cació.

Júlia Fernàndez   
exalumna



Les solucions estaran penjades al web de l’AMPA a partir del 10 d’abril, a: www.ampajoanmirobcn.cat/
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Troba les 7 diferències

Entreteniments

Sopa de lletres

Encercleu els noms següents:  
AISHA, ANNA, BERTA, ENYOU, JOANA, LAIA, LUCAS, MAR, MARIA, 

MARTÍ, MIQUEL, PAU, PEP, ROGER, SORAYA, TEO

Endevinalles

1. La Maya Díaz, alumna de 5è, ens 
diu:

És un mamífer salvatge al que no li 
agraden les persones. És d’un co-
lor vermell rovellat, amb el ventre 
blanc. Es caracteritza per tenir un 
musell fi i una cua bastant espessa 
amb la punta blanca.
En la cultura popular és considerada 
un animal que representa l’astúcia 
i la intel·ligència.

2. El Pol Fuente, alumne de 6è, ens 
diu: 

Aquest animal és mamífer, és a 
dir, té pèl i neix de la panxa de la 
mare.
Té peülles i les orelles llargues. La 
seva cua és llarga i peluda. De ve-
gades hi ha persones que fan servir 
el seu nom per insultar a algú, com 
per dir ximplet.
Aquest animal normalment està 
en granges. Acostumen a menjar 
herba, gra, palla…
Hi ha una raça d’aquí amb la que 
molts catalans ens identifiquem.
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La redacció de Miroscopi no 
es responsabilitza necessària-
ment de l’opinió que expres-

sin els articles signats.

Edita: AMPA de l’escola Joan Miró

Comissió revista:  
Pilar Rubio, Maqui Nueno, Elena Floria, Norma Brichs

Concurs Capçalera Miroscopi 
Ens han arribat més propostes que volem compartir amb tots vosaltres. Què en penseu? Envieu la vostra opinió 
a: miroscopi@ampajoanmirobcn.cat

A la Festa Lúdico-esportiva que es farà el mes de maig, decidirem quina ha de ser la capçalera del Miroscopi. 
Tots els qui aleshores no hàgiu votat, ho podreu fer allà mateix, tindrem les butlletes a punt i l’urna on diposi-
tar-les. 

Tauler d’anuncis

1 2

3 4

5 6

8 9

7
M’agrada la que tenim i no vull que es canviï


