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Aquest breu escrit intenta donar 
resposta a l’encàrrec per part de la 
revista Miroscopi per parlar de l’edi-
fici del Col·legi Joan Miró des d’una 
mirada arquitectònica.

Parlar d’arquitectura a partir dels 
edificis en general o d’un edifici en 
particular ens pot portar a un discurs 
històric, descriptiu o amb una ori-
entació de tipus estètic i funcional.  
Amb la intenció d’ampliar aquesta 

Waldo García Alvarado  
Arquitecte i pare de P3 i P5 

mirada farem un esforç per accedir 
a una realitat més propera i quoti-
diana.

Tant en l’arquitectura com en la  
quotidianitat, què és arribar sinó 
sentir-se rebut per un lloc o per 
una situació? Des d’aquesta prime- 
ra impressió cal preguntar-se com 
s’arriba a l’edifici de l’escola Joan 
Miró, amb què ens trobem a l’ar-
ribada. Si volguéssim, podríem 
obrir el diàleg amb un edifici que 
a partir de la seva imatge singular 
es resta del seu entorn i en un gest 

L’article

Escola Joan Miró
L’Arquitectura

a través de la quotidianitat

Editorial
Hi ha qui pensa que la vida és com 
una escala de cargol: els anys 
se’ns agrupen en petits cicles 
vitals (o grans, cadascú sabrà) 
que fan que després de seguir 
el camí triat, sembli que sempre 
acabem tornant al mateix punt 
de partida, de vegades uns pisos 
per sobre, de vegades uns pisos 
per sota.

I treure’n conclusions que ens 
ajudin a seguir endavant, amb el 
cap alt, és el que veritablement 
importa.

Aquest any hem celebrat que 
després de les moltes reivindi-
cacions, lluites, manifestacions 
i tancades, ara fa vint-i-cinc anys 
que vam estrenar l’escola, públi-
ca, catalana i de qualitat.

Aquest any ens estem retrobant 
amb aquell esperit crític i lluita-
dor: tornem a les reivindicacions, 
manifestacions i tancades perquè 
el que aleshores va ser una vic-
tòria no es torni ara en derrota. 
No volem perdre la qualitat ni 
la catalanitat de l’ensenyament i 
volem seguir sent escola pública. 
I amb possibilitats reals de tenir 
institut a l’alçada.

Pugem o baixem?
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d’aproximació es presenta amb la 
seva pròpia altura, amb una escala 
més humana que, portant subtil-
ment el cel sobre els nostres caps, 
anuncia l’existència d’un espai inte- 
rior. En el xamfrà, l’accés amb sin-
gular reverència es plega i es recull 
creant una plaça rebedor que, dis-
tanciant-nos del carrer i dels cotxes, 
li dóna forma a l’espera de l’entrada 
i sortida dels nostres fills.

Al mateix temps, l’edifici amb la seva 
peculiar imatge i textura prescindeix 
de portes i finestres per configurar 
una mena de membrana contínua 
que, a través de les seves regulars 
obertures, deixa entreveure’n la vida 
interior i en un acte de transparència 
i complicitat ens permet fer una últi-
ma picada d’ullet de comiat al matí 
o ens anticipa la sortida dels nens a 
la tarda.

Cada dia l’escola no només obre les 
seves portes, en realitat obre el seu 
espai, els seus passadissos, les seves 
aules, el seu pati, pati que ens rep 
amb un cel ampli, obert, ple de llum 
i de sol, donant també lloc a l’arbre, 
a la fulla i amb la fulla a l’ombra al 
parc i la terra. És un lloc capaç de 
rebre’ns i acollir-nos en aquesta breu 
trobada quotidiana, fent-nos partí-
cips d’aquest instant en què pares i 
nens cada dia inunden el seu interior 
vestint el lloc de trobada i vida per 

després retornar a poc a poc a les 
nostres pròpies quotidianitats.

En moments tan significatius com 
ara Carnestoltes, és impossible no 
sorprendre’s en veure com la intimi-
tat de totes i cadascuna de les aules 
aflora amb el seu treball que vesteix 
passadissos i estances sense deixar 
cap racó oblidat de la mà de la crea-
tivitat conjunta de mestres i nens. 
En aquest acte plural, l’escola ens 
deixa veure la seva major intimitat  
i des de la peculiaritat de cada classe 
ens trobem amb recintes plens de 
llum però curiosament recollits on  
les finestres apareixen i desapareixen 
en equilibri amb la façana, regalant-
nos, ara des de l’interior, aquesta 
singular transparència que connec-
ta de forma subtil amb el carrer i  
el pati deixant entreveure el millor 
del seu entorn.

En definitiva, l’arquitectura no no-
més parla per la seva forma, també 
parla pels actes que alberga. Tenint 
en compte el nostre entorn actual,  
on la ciutat construïda per l’home 
s’ha transformat en el nostre paisatge  
natural, ens trobem davant un edi- 
fici capaç de donar lloc a l’estada 
dels nostres fills en un espai viu on el  
cel, la llum i la naturalesa de forma 
quotidiana i natural conviuen en  
permanent diàleg enriquint així la  
qualitat de les nostres vides.



Comissió 
25è aniversari
A la primera reunió vam ser força gent i 
a la segona ja érem menys, però els que  
vam quedar, vam persistir fins al final. 
Les idees eren moltes i el pressupost es 
disparava, per això vam haver de “re-
tallar” i demanar ajut a l’Ajuntament. 
Vam anar a presentar el nostre projecte 
al Regidor d’Ensenyament  i va agradar. 
I hem aconseguit una bona subvenció. 
Ha estat tota una experiència treballar 
en grup i haver de consensuar i prendre 
decisions que en algun moment han estat 
agosarades. 

No podrem oblidar mai el dia que es va 
penjar la banderola,  quan vam començar 
a comptar quants pastissos farien falta 
si les famílies ens decidíem a preparar 
l’aperitiu, la recerca a la desesperada del 
càtering de begudes,  quan es va aca-
bar la cinta a doble cara per enganxar 
les moquetes a les 10 de la nit, la neteja 
de  vidres improvisada o l’emoció que 
vam sentir al veure el goig que feien les 
taules.   

Diuen que el voluntariat és una de les fei-
nes més agraïdes perquè dones molt però 
encara reps més. I aquest cop ha estat 
així. Els que hem tingut la sort de veure 
com creixia la festa no podrem oblidar 
mai  la celebració del  25è aniversari de 
l’escola. Pensem tornar al 50è.

Especial 25è aniversari
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Els nostres 
primers 25
Albert SegArrA  
Exalumne i pare de 2n 

Ja fa uns quants anys que sóc pare 
de l’escola.

Ja fa uns quants anys que participo de 
les seves festes, actes, trobades, reu-
nions, estic convençut que tot forma 
part de l’educació dels nostres fills. 

M’he emocionat al sopar de sisè, 
m’ho he passat en gran als dinars de 
la lúdico -esportiva,  m’he embrutat  
pintant  xarranques, m’he divertit en 
els sopars de fi de curs (ballant fins 
que ens han tret del pati),  he xiulat  
a les manifestacions, m’he banyat a la 
piscina, m’he disfressat, he venut sa-
marretes, números per les rifes i mol-
tíssimes coses més. Tot  multiplicat 
per 11 anys que em sento  peça activa 
d’aquesta escola.  Han sigut moltes 
trobades i moltes emocions. 

Tot això ho explico perquè em pen-
sava que ja ho havia vist tot. Estava 
ben equivocat,  encara em quedava 
una nova cosa per viure, la festa del 
25è aniversari de la nostra escola el 
passat dia 5 de maig.

Quan vaig arribar, se’m va posar la 
pell de gallina, veient la llarga cua 
de gent que hi havia esperant per 
entrar.

Vaig al·lucinar amb el trànsit de gent 
pels passadissos de l’escola, els co-
mentaris de les exposicions. Records 
entranyables d’històries  velles i no 
tant velles.

I la sensació a l’entrar al pati no s’ex-
plica, es viu. El pati era ple de  convi-
dats. Mares, pares, nens, nenes, exa-
lumnes que feien voluntàriament de 
cambrers,  d’altres xerrant amb antics 
companys, la coral, la gent del teatre, 
mestres en actiu i mestres jubilats, 
monitors,  grups de percussió, avis, 
àvies. Tots velles cares conegudes. I 
com no, els parlamentaris polítics.

Gràcies a l’AMPA , que una vegada 
més estava darrere de tot això,  a 
aquells que van dedicar  part de les 
seves hores a fer reunions, a aquells 
que vau fer pastissos, coques, entre-
pans, als que vau traslladar taules, 
servir beguda, enganxar moqueta, 
als mestres i personal de l’escola, als 
nostres fills i filles per transmetre’ns 
l’estima que tenen a la seva escola,  i 
evidentment a tos els convidats que 
vàrem ser més de 1.000.

En definitiva a tots aquells  i aque-
lles que acabem portant el segell  
Miró.

Moltíssimes felicitats MIRÓ!!!

Especial 25è aniversari
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Per molts anys, 
Joan Miró
MontSerrAt PibernAt  
exalumna i mare de P3 i 2n

“Mama, quins mestres vas tenir tu, 
que encara corrin per l’escola?”

Doncs m’ho hauré de pensar, per-
què entre els que han marxat i els 
que s’han jubilat, em penso que ja 
només en queden dos!

Perquè el cas és que el meu curs 
vam estrenar l’escola, però només 
en vam poder gaudir un any, el pri-
mer de Joan Miró. Jo formava part 

de l’escola Elaia, i vam passar tots en 
bloc a Joan Miró.

Allà vam haver d’adaptar-nos a tot 
de companys nous que venien a em-
plenar la segona línia. 

L’escola la recordo a impressions:  
tot era nou, tot era blanc (un dia que 
a algú se li va acudir pintar aquelles 
parets immaculades, vam acabar  
tots amb gomes d’esborrar netejant 
les parets de les escales!). El pati era  
a mig fer: no hi havia sorral, ni hort, i 
el pedrís tot just s’endevinava. L’ins-
titut no hi era! Us ho imagineu? I el 
parc de l’Escorxador era un descam-
pat que feia por de passar-hi: terra 
sense cap arbre i construccions co-
mençades.

El que recordo amb més emoció és 
el viatge de 8è d’EGB (ja sabeu que 
abans hi havia això de l’EGB, per-
què m’entengueu, ara seria com el 
2n d’ESO). I per què el recordo amb 
emoció? Doncs perquè vam anar a 
Venècia. Era la primera vegada que 
l’escola anava a aquesta ciutat dels 
canals, no dic tan lluny, perquè crec 
que uns anys abans, algun curs s’ha-
via aventurat fins a l’Alguer!

Va ser una passada de viatge, amb 
autocar, encara ara recordem que els 
mestres ens deixaven campar al nos-
tre aire per Venècia i ens retrobàvem 
tots a la plaça San Marco...

Petits records que ara revisc com a 
mare de l’escola. 

Especial 25è aniversari
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Ara fa 25 anys de... 
Canal obert

Ja hem celebrat l’aniversari de l’esco-
la, acaba el curs i amb aquest, s’acaba 
el repàs per la història de la vida quo-
tidiana de fa 25 anys. Aquesta darrera 
entrega és d’allò més heterogènia, ja 
que parlarem dels successos d’aquell 
any i farem un petit esment a la lite-
ratura, el futbol i la premsa rosa. 

L’any 1986 ens va proporcionar grans 
avenços: a Alemanya van descobrir 
els superconductors a baixa tempe-
ratura, al Japó les càmeres de fotos 
d’un sol ús, el primer microscopi 
electrònic veia la llum i es va llençar 
a l’espai l’estació espaial Mir. 

També es va iniciar el projecte del 
genoma humà, el correu electrònic 
va començar a caminar i IBM treia 
al mercat el primer ordinador por-
tàtil. 

Aquell any es va veure passar el come-
ta Halley molt a prop de la terra. A la 
Unió Soviètica Gorvachov començava 
la Perestroika i, més a prop de casa 
nostra, Espanya entrava a la CEE, es 
feia el referèndum sobre la perma-
nència d’Espanya a l’OTAN i es van 
concedir els Jocs Olímpics del 1992 
a Barcelona.

Als Estats Units, naixia Lady Gaga i 
Mike Tyson es convertia en el cam-
pió de pesos pesats més jove de la 
història.

Maqui Nueno  
mare de P5 i 4t

Per altra banda, també hi va haver 
esdeveniments que no es recorda-
ran amb il·lusió. Tots vam veure per 
televisió com 73 segons després d’en-
lairar-se explotava el Challenger; a 
Ucrània es va reescalfar el nucli d’un 
reactor nuclear de Chernobyl provo-
cant l’accident nuclear més important 
de la història; i al Regne Unit van co-
mençar a aparèixer els primers casos 
de vaques boges.

Però deixem-nos de notícies do-
lentes... i riem una estona amb les 
notícies que apareixien a la premsa 
rosa on trobarem alguns personatges 
oblidats i altres encara presents en 
la nostra vida.

Les revistes Lecturas i 10 minutos 
mantenien la població informada 
d’allò que era realment interesant! 
Perquè us feu la idea d’aquella època, 
ens informaven que las infantas Elena 
y Cristina intercambiaban sus vestidos 
i amb tota la família real feien una 
visita a Anglaterra on la reina Sofía 
sorprenia con su elegancia. 

És clar que hi havia altres notícies per 
prendre’n nota, o potser no... Lectu-
ras desvetllava el tractament secret 
que s’havia fet Michael Jackson per 
viure 150 anys!

La vida seguia endavant, uns naixien, 
com la néta de la Lola Flores (Alba) 
o el fill de la Carmina Ordóñez (Ju-
lián) que declarava a la revista que 
volia una nena... però que havia estat 
varón, alguns anunciaven que es ca-
saven com Luis Miguel Dominguín, 
altres protagonitzaven el casament 
de l’any com Sarah Ferguson i el prín-
cep Andrew (que es convertien així 
en els Ducs de York) i d’altres deci-
dien seguir camins separats com la 
Marisol i Antonio Gades. Rocío Durcal 
perdia al seu pare.

Lecturas ens informava que Whitney 
Houston, la mejor modelo de Améri-
ca triomfava com a cantant. Mentre 
aquí, Rocío Jurado donava ànims a 
la selecció espanyola!

Per acabar us fem unes pinzellades 
literàries. Terenci Moix va guanyar el 
Premio Planeta amb No digas que fue 
un sueño; Manuel Vicent guanyava el 
Premio Nadal amb Balada de Caín; Ar-
turo Pérez Reverte publicava El húsar 
i Amin Maalouf Lleó l’Africà.

I per a aquells que els agrada el fut-
bol, us hem de dir que la Lliga de fut-
bol 1985-1986 la va guanyar el Real 
Madrid amb el Barça segon i l’Atlètic 
Club de Bilbao tercer, i a la temporada 
1986-1987 la va guanyar el Real Ma-
drid seguit del Barça i l’Espanyol.

En aquells anys (1985-1987), la planti-
lla de jugadors dels diferents equips 
era...

Barça: Urruticoechea, Julio Alberto, 
Alexanco, Migueli, Schuster, Calderé, 
Esteban, Carrasco, Archivald, Pichi 
Alonso, Lineker, M.Hugues... i l’en-
trenador era Terry Venables

Real Madrid: Buyo, Porlan, Manuel 
Sanchís, José Antonio Camacho, 
Gallego, Redondo, Antonio Maceda, 
Hugo Sánchez, Emilio Butragueño, 
Jorge Alberto Valdano. Els entre-
nadors van ser Luis Molowny i Leo 
Beenhakker.

Espanyol: Thomas N’Kono, José 
María Sánchez Guerra, Josep Maria 
Gallart, Antoni Arabí, John Mikelsen, 
Jaime Martínez Muñoz, i l’entrena-
dor era Francisco Xabier Azkargorta 
Uriarte.
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El solar de les Germanetes
Fem barri

Les Germanetes dels Pobres és una 
congregació religiosa femenina dedi-
cada a l’assistència a ancians necessi-
tats. D’origen francès, va ser fundada 
per Joana de Jugant l’any 1842, per 
bé que ja realitzaven tasques assis-
tencials des de 1839.

El 1863, les Germanetes dels Pobres 
van establir-se a Barcelona i al març 
de 1867 ja s’instal·laven al seu con-
vent del passeig de Sant Joan can-
tonada plaça de Tetuan, encara en 
actiu. Va ser entre els anys 1881 i 1884 
que van ampliar la seva acció amb 
la construcció d’un nou convent, el 
que ocupava més de la meitat d’illa 
de l’Eixample dels carrers Consell de 
Cent, Viladomat, Diputació i Comte 
Borrell. 

XAvier CAzeneuve  
Pare de P3 i 4t

Durant més de cent anys van dur a 
terme la seva tasca benefactora te-
nint cura d’ancians  malalts en aques-
tes grans instal·lacions de l’Esquerra 
de l’Eixample, que amb el temps van 
tornar-se més i més grans per a les 
pròpies monges.

Tant és així, que a partir de 1996 van 
començar-se a buidar els edificis del 
convent i l’asil: el conjunt era mas-
sa gran per a tan poques monges i 
sense que hi hagués perspectives de 
millora pel que feia a les possibles 
vocacions... Dos anys després, ja 
estava tancat l’antic convent de les 
Germanetes dels Pobres del carrer de 
Borrell i els seus terrenys van passar 
a ser propietat de l’Hospital Clínic. 

Al desembre del 2000, l’Ajuntament 
va inaugurar un nou interior d’illa: els 
jardins Emma de Barcelona, situats en 
el que era el jardí del convent. Com a 

record d’això, resta enmnig del parc 
una mare de Déu amb aspecte d’ala-
bastre damunt d’un pedestal. 

L’any 2003, el projecte Camí amic va 
aconseguir l’ampliació de la vorera 
del carrer del Comte Borrell gràcies a 
la reivindació continuada de la pacifi-
cació del trànsit en aquesta zona.

L’any 2004 l’Ajuntament passa a ser 
el titular del solar i s’enderroca l’antic 
convent. Dos anys després, el 2006, 
finalment va concretar el projecte 
per a aquesta gran àrea del barri: 
s’hi construiria una escola bressol, 
un institut, pisos tutelats, pisos de 
lloguer per a joves, un bloc d’habi-
tatges privats i una llar d’avis. 

A hores d’ara el solar continua buit, 
acumulant runa i deixalles. De tot el 
projecte només se n’ha construït el 
bloc d’habitatges privats.
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El País, dilluns 20 de 
novembre de 1996

JArdinS d’eMMA de bArCelonA

Segons el nomenclàtor de la ciutat, Emma de Bar-
celona, va néixer en un lloc encara no documentat, 
entre el 880 i el 885. Va ser la primera abadessa 
del monestir de Sant Joan de Ter (anomenat després 
de les Abadesses), que els seus pares, els comtes 
Guifré i Guinedilda, van construir per a ella, el 885. 
Governà directament l’abadia a partir del 897. Se 
la considera una de les dones amb més rellevància 
en l’inici de la història del país després de la invasió 
dels sarraïns. Fomentà la repoblació de la Catalunya 
central, aleshores totalment abandonada, i consagrà i 
dotà moltes esglésies. L’any 921 cedí els seus béns 
privats al monestir. Morí, el 942, a Sant Joan de les 
Abadesses, Ripollès.

un ProJeCte lAberíntiC

El 2001 s’obrí un procés 
participatiu amb les esco-
les del barri promogut per 
l’Ajuntament, del qual va 
sortir una proposta per al 
futur parc. Aquesta pro-
posta contemplava, com 
a element singular, un la-
berint en forma d’espiral 
ascendent per un petit 
turonet, al capdamunt 
del qual hi hauria un pe-
destal per a que tothom 
que vugués pogués fer 
d’estàtua. També es con-
templava que a les entra-
des de la plaça hi hagués 
arbres de colors.

de retruC, elS boMberS A l’eSCorXAdor

Des de l’any 1998, el solar de les Ger-
manetes dels Pobres era propietat de 
l’Hospital Clínic. El 2006, l’Ajuntament i 
el Clínic arribaren a un acord de permuta: 
l’Hospital cedí a l’Ajuntament el solar de 
les Germanetes i a canvi l’Ajuntament 
donà al Clínic els terrenys on estava ubi-
cat el Parc de Bombers de l’Eixample, al 
carrer de Provença, davant de l’Hospital. 
Com tots sabem, el Parc de Bombers va 
ser enderrocat. La caserna provisional 
està instal·lada al Parc de l’Escorxador, 
just al davant de l’escultura Dona i ocell, 
de Joan Miró.

doroteA de ChoPiteA  
(1816-1891)

De família benestant i casa-
da amb un dels fundadors del 
Banc de Barcelona, va dedi-
car la seva vida a patrocinar 
obres de caritat dels diversos 
ordes religiosos, fundant hos-
picis, asils, escoles, esglésies, 
etcètera. Va ser qui va finançar 
la fundació de l’Asil d’Ancians 
de les Germanetes del Pobres 
del carrer de Borrell. A més, 
al barri, finançà la creació del 
col·legi dels Salesians del car-
rer de Rocafort.
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Col·laboracions

L’escola  
Joan Miró contra 
les retallades

El dia 21 de març vam celebrar una 
assemblea extraordinària de tota la 
comunitat educativa per parlar de 
la situació actual de l’escola i deci-
dir les iniciatives per oposar-se a les 
greus retallades que estem patint. 
Hi van assistir l’equip directiu i unes 
quantes desenes de mares i pares. 
En la primera part de l’assemblea, 
la directora i altres mestres van ex-
plicar com afecten les retallades a la 
nostra escola: hi haurà la supressió 
de l’aula d’acollida, de la subvenció 
d’extraescolar, de l’acollida matinal 
i d’escoles obertes; la reducció de 
dos mestres, de les hores d’auxiliars 
i reforços d’educació especial i de les 
beques de menjador; la reducció d’un 
20% de les despeses de funcionament 
de l’escola i d’un 50% de la dotació del 
REMA. També tenim molts números 
perquè ens ampliïn una línia de P3 
(bolet) per falta d’escoles públiques 
al barri. Els mestres i pares que van 
intervenir a l’assemblea van deixar 
clar que totes aquestes retallades 
suposen un greu empitjorament de 
la qualitat de l’escola, que no són 
justificades i no és veritat que no hi 
ha diners sinó que es prefereix des-
tinar-los a altres llocs. 

Elio Di Fabrizio 
Pare de 5è

En la segona part de l’assemblea es 
van decidir accions per oposar-se a 
aquestes retallades; vam acordar fer 
una manifestació junt amb altres es-
coles del barri que es troben en una 
situació semblant i acabar amb una 
tancada a la nostra escola fins a les 
12 de la nit. També es va decidir fer 
una pancarta amb el lema «Mares, 
pares i mestres junts en defensa de 
la qualitat de l’escola pública» per 
portar a la manifestació i posterior-
ment penjar-la a la nostra escola per 
substituir la vella. 

El dia 20 d’abril es va fer una mani-
festació pel nostre barri a la qual van 
participar centenars de persones de 
la nostra escola i d’altres del barri, en-
capçalada pels nens i nenes que por-
taven la nostra pancarta. Al final de la 
manifestació la presidenta de l’AMPA 
de l’escola Joan Miró, Gemma Querol, 
va llegir un manifest en el qual denun-
ciava les greus retallades en l’edu-
cació que posen en perill la igualtat 
d’oportunitats, la cohesió social i el 
futur dels nostres fills i filles i el dèficit 
específic de places d’ensenyament 
públic a l’Eixample. En aquest mani-
fest també es reivindicava un model 
d’escola pública inclusiva, catalana, 
gratuïta, laica, participativa i arrelada 
a l’entorn. Es remarcava el fet que ha 
costat molt arribar fins aquí, i ara més 
que mai s’ha d’invertir en educació, 
pel futur dels nostres fills i filles i, en 
definitiva, pel futur del nostre país. 

La manifestació va ser un èxit, hi va 
participar molta gent i molts mitjans 
de comunicació en van parlar, el més 
important dels quals va ser Barcelona 
Televisió, que va fer connexions en 
directe amb entrevistes a mestres i 
altres participants i un petit resum a 
les notícies del vespre. 

La manifestació va acabar amb una 
tancada a la nostra escola fins a les 12 
de la nit, a la qual van participar unes 
quantes desenes de persones entre 
mestres, pares, mares, nens i nenes. 
El grup de treball del camí amic va 
organitzar una xerrada a càrrec de 
Francesc Magrinyà, professor de la 
UPC, sobre contaminació atmosfèrica 
i camí amic. En acabar la xerrada vam 
sopar tos plegats.
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Actualitats de l’AMPA

El curs de l’inici de les retallades

Vam començar el curs amb moltes 
novetats, sense 6ena hora, sense aula 
d’acollida, amb dos mestres menys, 
amb menys hores de reforços per 
nens amb necessitats educatives es-
pecials i amb menys diners. El fet de 
que hagin reduït un 20% les despeses 
de funcionament, el 50% de la dota-
ció del REMA, que s’hagin anul·lat 
totes les subvencions d’extraesco-
lars, acollida matinal i escoles obertes 
de les AMPA, que s’hagin  reduït les 
beques de menjador,  ha comportat 
que l’escola i les seves famílies aquest 
curs hagin rebut 30.000 € menys. Úni-
cament l’Ajuntament de Barcelona 
ens ha concedit la subvenció de cada 
any a l’AMPA i l’especial que vam sol-
licitar pel 25è aniversari. Però tot això 
queda molt enrere, amb els mesos, 
el desànim de la població ha anat 
augmentant i han aconseguit que 
la gent trobi admissible coses que 
fa molt poc temps no ho serien. Els 
nens segueixen  creixent, segueixen 
aprenent, segueixen sent feliços i el 
dia a dia ens esgota per haver encara  
de preocupar-nos per unes dades que 
ara potser no ens diuen res. Sembla 
que tot funciona igual. I potser sí, de 
moment, tothom fa la seva feina amb 
il·lusió i quan els mestres són davant 
les criatures s’obliden  del que està 
passant amb el sistema educatiu i 
amb tantes altres coses.

Ha estat un any especial, per una ban-
da hem celebrat el 25è aniversari i 
s’ha pogut veure que la feina feta 
aquests 25 anys ha donat fruits. Veure 
tant gent emocionada, retrobada i 
orgullosa de pertànyer a una escola, 
vol dir que s’han fet bé les coses i per 
altra banda la sensació o la temor de  
que se’ns escapa quelcom. 

Aquests últims mesos les notícies ens 
han superat i ha fet que una gran mi-
noria ens mobilitzéssim. Fruit de la 
primera assemblea de la comunitat 
educativa del mes de març, va sorgir 
l’organització de la cercavila reivin-
dicativa i la tancada a l’escola del 20 

geMMA Querol 
Presidenta de l’Ampa

d’abril, i ara amb la segona, els di-
vendres ens hem concentrat davant 
l’escola per xiular i mostrar que NO, 
que  NO ens resignem  i que NO estem 
d’acord amb el que ens estan fent. No 
estem sols, el dia 22 de maig, molta 
gent va sortir i nosaltres també.

Des del curs passat, planejava sobre  
la  nostra escola  l’ombra del “bolet” 
i ara ja el tenim. El curs vinent tin-
drem 78 nens, sí 78, no és un error, 
no només ens han adjudicat un grup 
extraordinari sinó que ens augmen-
ten la ràtio a P3 i hem d’estar agraïts 
perquè de moment no ens augmen-
ten la ràtio  als altres cursos, això és 
el que ens han dit. Tots sabíem que  
passaria. Al nostre barri només tenim 
300 places a l’escola pública i cada 
any augmenta més les sol·licitud a 
les escoles públiques. Només dues 
escoles concertades han omplert i la 
tendència, ja sigui per motius econò-
mics o ideològics, és aquesta. Potser 
baixarà la població infantil amb els 
anys, però no la demanda de l’escola 
pública de qualitat com la nostra.

Podem abaixar el cap i seguir enda-
vant, els nostres nens se’n sortiran 
segur, els mestres també. Molts de 
nosaltres venim d’unes condicions 
pitjors i ens n’hem sortit,  però no 
oblidem que molta gent va haver de 
“xiular” abans per poder tenir l’es-
cola que ara tenim.

El que podem perdre és un model 
d’escola i això no es veurà ara, sinó 
poc a poc, amb el temps. Hi ha mesu-
res que són  més assumibles tempo-
ralment que d’altres. Estem en crisi, 
és una realitat, però no substituir un 
mestre malalt durant 10 dies lectius 
no es pot justificar de cap manera i 
no ho hauríem d’acceptar.

Tampoc voldria transmetre  un  des-
ànim. Les famílies de P3 que no es 
preocupin, ni la resta tampoc. Ens en 
sortirem, amb més feina, amb més 
ganes, amb imaginació. Els nens de 
P3 tornaran  a dinar a la classe com 
es feia fa molts anys,  dormiran en 
dues aules  i  si no ens cobreixen la 
terrassa per fer-nos  les dues clas-
ses noves que hem reclamat,  l’any 
vinent no tindrem aula d’informàtica 
i l’altre no ho sé, però alguna solució 
buscarem entre tots.  

Ara, els que encara us quedin forces 
per aixecar el cap, us animo a seguir 
reclamant i lluitant per una escola 
pública catalana i de qualitat. L’any 
vinent haurem d’estar atents , i si es-
tem forts i units, podrem reclamar 
que s’iniciïn aquestes obres que hem 
demanat i buscar més solucions a les 
mancances que ens trobarem.

Descanseu força a l’estiu i ens retro-
bem al setembre, de segur tindrem 
molta feina a fer!!!



Les solucions estaran penjades al web de l’AMPA a partir del 28 de juny, a: www.ampajoanmirobcn.cat/
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Troba les 7 diferències

Entreteniments

Sopa de lletres

Encercleu els noms següents:  
BIBLIOTECA, CLASSE, GUIX, MENJADOR, ORDINADOR, PATI,  

PISSARRA, SORRAL, TAULA

Llenguatge mòbil

1. 9ntnc

2. flç ny9

3. x mls nys

4. n sts

5. stc a ks

6. kdm a ls 8

7. 9pen6

9. stic knsat

10. ksa tva o ksa mva

11. vnc a buskrt

12. t pnses q 9 se

13. q hh lgu mb tu

14. no mmprnyis +   

15. stic a klse

16. t trko dsps pq ara no puk 

17. jo tb tstm 

Els alumnes de cicle superior ens 
han preparat unes frases en llen-
guatge mòbil. Sereu capaços de 
desxifrar-les?
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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 

Aquestes han estat les opcions més votades, però gairebé en igualtat de vots. Així que, de moment, no hi haurà 
cap guanyador i mantindrem la capçalera de sempre. Tot i així, deixem la porta oberta a noves propostes que 
anirem penjant al web. 

Tanquem aquesta secció fent pública la darrera candidatura:

miroscopi@ampajoanmirobcn.cat
 

Tauler d’anuncis

2 7
M’agrada la que tenim  
i no vull que es canviï

10

miroscopi@ampajoanmirobcn.cat

T’agrada dibuixar?  

Coneixes acudits curts i divertits?  

Saps fer missatges amb codi sms? 

Si tens enginy, bones mans, sentit de l’humor o, senzillament, 

vols participar a la revista, envia’ns...

 un dibuix (nosaltres en farem les 7 diferències) 

o un missatge per desxifrar (serà la nova endevinalla) 

o un acudit (però no l‘expliquis a ningú!) 

o qualsevol altre enginy ... 

I el publicarem a l’apartat d’entreteniments del Miroscopi. 

Us llegiu la revista? Tota? Què en penseu?  
Què hi trobeu a faltar? Què us sobra? Qualsevol opinió, proposta, 

crítica constructiva... tot serà 
ben rebut. No calen gaires ex-
plicacions, si no us ve de gust 
fer-les; però dues ratlles no 

costa gaire i de ben segur que 
nosaltres en traurem profit.


