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Hi havia una vegada un gènere lite-
rari que no ho semblava. Els contes 
infantils són tan antics, beuen de 
tantes fonts i es presenten en for-
mes tan variades que costa pensar 
que formen part d’un tot unificable 
sota el mateix nom. Però així és, els 
contes infantils constitueixen un gè-
nere literari ben important, i molt i 
molt antic. Consultant diferents es-
tudis, he vist que sembla ser que els 
primers, fa uns quatre mil anys, els 
van crear els assiris i els babilonis. 
Déu n’hi do.

Berta Noy Falcó 
mare de 1r 
editora i escriptora

Hi ha diverses classificacions dels 
contes segons el seu contingut, però 
sembla que podríem estar d’acord 
que, en les seves línies bàsiques, els 
contes poden ser de tradició oral o 
folklòrics, poden ser faules, mites, 
contes de fades o meravellosos, 
contes fantàstics o contes absurds. 
I, evidentment, els contes poden ser 
il·lustrats o no ser-ho, i el pes de la il-
lustració varia des d’un simple acom-
panyament per embellir la història 
que s’explica fins a ser-ne l’eix central 
en alguns casos. Em sembla que no 
cal fer aquí una anàlisi exhaustiva 
de totes aquestes categories, que 
ja està fet i millor del que podria fer 
jo, ni tampoc donar un llistat dels 

L’article

Els contes
Editorial
Hi havia una vegada, només 
una, però va durar per sem-
pre més; perquè fins i tot avui,  
encetat el segle xxi, l’era de la 
tecnologia, amb crisi i sense, 
amb iphone i sense, a l’escola i 
de vacances, al carrer i a casa, 
encara Hi havia una vegada 
una nena, un heroi, princeses, 
monstres, ogres, porquets, 
ratetes, fades i follets... Hi ha 
de tot, de totes mides i tots els 
colors. Nosaltres hem de triar 
qui volem ser, endinsar-nos 
en la nostra història i intentar 
viure-la amb la màxima inten-
sitat, perquè serà aquesta la 
narració que voldrem explicar 
una i una altra vegada. Aquest 
serà el nostre conte per sem-
pre més. Amb anissets o sense,  
amb príncep encantat o amb 
gripau babau, tots tenim una 
història, única i exclusiva. Vi-
vim-la! 
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noms més il·lustres de cada catego-
ria, que són informacions fàcilment 
localitzables a internet o a qualsevol 
biblioteca.

El que sí pot ser interessant és plan-
tejar-nos què ha de tenir un conte 
perquè sigui tal, si hi ha un mínim 
comú denominador de gènere o bé 
tot s’hi val. Hi he pensat força, i el 
que sembla indiscutible és que tots 
els contes tenen algunes coincidèn-
cies, tan formals com pel que fa a 
la intenció. La característica princi-
pal més evident n’és la brevetat. El 
conte, a diferència de la novel·la, és 
sempre una història breu i, en con-
seqüència, té un argument senzill, 
sense subtrames, i està protagonitzat 
per un grup reduït de personatges 
que només se’ns presenten en tant 
que relacionats amb la història que 
s’explica. 

A més, en el conte infantil sempre 
es planteja un conflicte, que arriba a 
una resolució, de la qual se’n deriva 
un aprenentatge. Que aquesta deri-
vada sigui més o menys tendenciosa 
o moralitzant depèn de l’època i de 

l’autor. L’aprenentatge, però, sempre 
hi ha de ser. I això també em sembla 
una característica irrenunciable del 
conte, potser la més irrenunciable 
de totes. Perquè l’objectiu del con-
te, a més del molt lloable de distreu-
re els infants, és el de provocar-los 
una reacció emocional. I és que és a 
través de les emocions que les cria-
tures aprenen a relacionar-se amb el 
món que les volta.

En el moment d’escriure un conte, 
per tant, les primeres preguntes a 
contestar són què volem explicar, 
quin serà el conflicte, quina la resolu-
ció i quin és finalment l’aprenentatge 
que en trauran els nens i les nenes. 
Hem de ser molt precisos en aquestes 
definicions, perquè en el conte no 
hi ha espai per a la divagació, no es 
poden deixar camins oberts ni hi ha 
lloc per a l’equívoc o l’ambigüitat. No 
hi ha temps per a tot això, ni tampoc 
no ens convé: les criatures no s’hi 
maneguen bé, amb les ambigüitats 
i els equívocs. Si el conte ha de res-
saltar el valor de l’amistat o el treball 
en equip; si és un conte que ajuda a 
comprendre la importància de saber 

el que un vol, o bé si el que es pretén 
és explicar que tots els problemes te-
nen solució, sigui quin sigui l’objectiu 
ha d’estar ben definit d’entrada i tot 
el que des de la primera paraula suc-
ceeix en la història ha de ser coherent 
amb aquest plantejament.

Jo tinc la sort de gaudir d’una triple 
aproximació als contes: en sóc lec-
tora, autora i, com a mare, també 
“explicadora”. Una de les coses que 
més agrada a la meva filla és que li 
expliqui contes, tant els que llegim 
plegades com els que m’invento ex-
pressament per a ella. Em sembla que 
tots els que tenim criatures petites 
acabem desenvolupant la capacitat 
d’inventar històries per explicar als 
nostres embadalits infants. Segura-
ment hi ha poques sensacions més 
agradables a la vida, i pocs públics tan 
agraïts. Diria que molts de vosaltres 
hi estareu d’acord. I si encara no ho 
heu provat, endavant! Ara ja sabeu 
com es crea un conte infantil.

I vet aquí un gos, vet aquí un gat, 
aquest conte s’ha acabat. 

(Aplaudiu si us ha agradat.)



Col·laboracions
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Explicar un conte

Després de fer un esforç de síntesi  
hem arribat a la conclusió que hi ha  
cinc punts bàsics alhora d’explicar 
un conte:

Primer i molt important: hem de • 
tenir ganes d’explicar el conte.

Cal llegir-explicar poc a poc i  • 
amb la veu clara. Tenim uns oients-
espectadors que volen entendre i 
gaudir d’una història. Els ho hem 
de posar fàcil!

No s’ha de tenir pressa. Sempre • 
és millor explicar bé un conte curt 
que un de llarg a corre-cuita.

Fixem-nos en les sensacions i • 
ambients que viu la història i els 
seus protagonistes (por, alegria, 
misteri, tristesa…) i deixem que 
tot això es manifesti a la nostra 
veu i al ritme de la prosòdia. Així 
evitarem sonar monòtons i capti-
varem l’oient.

Nosaltres (els narradors) també • 
ens ho hem de passar bé. Només 
així aconseguirem fer-ho passar  
bé a qui ens escolta. 

A partir d’aquí tot s’hi val! Juguem, 
busquem, investiguem… amb crea-
tivitat, imaginació i sense por. 

Hi ha tantes maneres d’explicar un 
conte com persones: tots tenim 
el nostre propi estil i tots els estils  
són vàlids! Per tant, animem-nos a 
provar.

Alhora cada conte té les seves pe-
culiaritats: 

N’hi ha que ens porten a fer un • 
tipus de narració més lliure i  
d’altres una de més lligada al  
text original de l’autor. 

N’hi ha que demanen diferen-• 
ciar personatges a través de la 
creació de veus i d’altres on les 
il·lustracions prenen tanta impor-
tància que gairebé ens obliguen  
a recolzar-nos en la seva descripció 
per complementar la història. 

Hi ha vegades que expliquem un • 
conte de memòria i d’altres que 
ens atrevim a inventar-lo, i aquí la 
imaginació i la creativitat són les 
nostres aliades més valuoses.

Hem parlat del narrador i del conte, 
que són elements bàsics. Però enca-
ra ens queda un tercer element, tan 
important o més que els anteriors:  
els oients/espectadors. 

Escoltar-los, intuir què volen i què 
necessiten també ens condicionarà 
la manera de narrar. A vegades són 
oients silenciosos que es deixen por-
tar pels camins de la història; altres 
vegades són actius i volen parlar 
personalment amb els personatges, 
increpar-los i saber el perquè dels 
seus actes. També hi ha cops que 
ens demanen aquell conte que han 
sentit en més d’una ocasió i llavors  
el que volen és participar de la narra-
ció, explicar-lo amb nosaltres, ser-ne 
els protagonistes.

És bo que aprenguem a escoltar-los: 
quan volen més marxa, quan neces-
siten més calma, quan reclamen par-
ticipar, quan desitgen imaginar, quan 
proven d’inventar. 

Dels nens i les nenes, en podem 
aprendre molt! Tenen la capacitat  
de joc, d’improvisació i la impunitat 
que nosaltres sovint hem perdut. 

Si ens atrevim a seguir les seves pro-
postes segur que ens sorprendran.

Explicar un conte no té secret, és 
qüestió de pràctica, per tant, si ens 
creem una dinàmica, una mena de 
gimnàstica narrativa periòdica, com  
per exemple: «Un conte al dia!»,  
segur que cada vegada serà més fàcil 
i més divertit.

Txell Botey i Xavi Idàñez  
pares de  p4

Contes a casa i contes a l’escola

Els contes infantils són una necessi-
tat universal, ja que connecten amb  
l’essència de la persona i contribu-
eixen al seu creixement interior. És  
un tresor de la infància del qual tenen 
dret a gaudir tots els infants. El seu 
valor educatiu, reconegut arreu, fa 
que hagi d’estar present tant a l’es-
cola com a la llar com un recurs edu-
catiu fonamental.

Què ens diuen els nens i les nenes?  
La majoria no s’imaginen un món 
sense contes. 

Carme Gil 
coordinadora de biblioteca

Conversa amb P5:

— Són importants perquè la mama 
els llegeix i després ens adormim.

— La meva mare, a vegades, quan jo 
era petita i plorava m’explicava un 
conte inventat pel seu cap i m’agra-
dava molt.

2n. En el supòsit que no poden anar 
a l’escola perquè no n’hi ha o perquè 
està molt lluny.

— Un grup creu que saben contes 
perquè en tenen a casa, en poden 
trobar a les biblioteques del poble, 
els en regalen les ONG’s o perquè les 

seves mares, àvies o algú del poble 
els n’explica.

— Un altre grup creu que no en saben 
perquè no poden anar a l’escola i no 
tenen llibres.

Conversa amb el cicle mitjà:

— Quan llegeixo contes de fantasia 
entro dins del conte i estic vivint com 
si fos un personatge.

— A mi m’agraden els contes que po-
den ser veritat perquè pots descobrir 
coses que poden passar de veritat.

(El treball complert estarà penjat al 
suro de la biblioteca un temps.)
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Contes digitals 
Canal obert

Aprofitem aquells que tenim telèfons 
intel·ligents, o tauletes digitals, i des-
cobrim una altra manera d’explicar 
contes… els contes digitals. 

Amb les aplicacions de contes digitals 
ens transformem en part activa de la 
història perquè tots els contes vénen 
enriquits amb imatges interactives, 
jocs, música, idiomes diferents... 
Mentre llegim, toquem la pantalla, 
juguem i aprenem. Coneixeu aquest 
nou format?

Es tracta d’una manera diferent  
de llegir contes: els continguts es 
reforcen gràcies a la imatge i el so, 
l’atenció auditiva i visual també, 
el fet que molts permetin el canvi  
d’idioma desvetlla l’interès per al- 
tres llengües, ens els podem endur 
a tot arreu i el preu és força asse-
quible.

ON elS TrOBem?

S’han d’adquirir a les botigues di- 
gitals d’Apple i d’Android. I a través  
de moltes pàgines web especialitza-
des, que també ens hi remeten. 

Què us sembla? remenem una mica 
per aquest món? Us fem unes quan-
tes propostes:

www.dadacompany.com és una  
pàgina web d’una editorial que edi-
ta i produeix continguts digitals per 
a nens de 0 a 14 anys. Hi trobareu 
contes per a tots els gustos, a més 
d’altres projectes. 

www.learnstories.es és una plata-
forma a través de la qual podreu  
accedir a una varietat de contes plens 
d’activitats interactives.

www.kidskioske.com és una altra 
editorial digital, des d’on trobareu 
contes clàssics en llengües dife-
rents.

montserrat Pibernat 
mare de P4 i 3r

www.itbook.es aquí hi trobareu  
més aplicacions infantils de contes, 
entre altres ofertes.

www.appsencatala.cat és una web 
on es recullen totes les aplicacions 
que es fan en català, no únicament  
de contes, des d’allà podreu fer  
cerca, veure’n ressenyes, accedir 
directament a les botigues digitals 
i descarregar-vos-les.

Aquestes són només unes webs 
de mostra, perquè el mercat és im-
mens. 

En tractar-se d’aplicacions, els con-
tes es complementen amb minijocs 
o amb petites instruccions que ens 
demanen de ser actius. És l’avantatge 
de les pantalles tàctils!

També podeu fer una cerca directa-
ment al Google i posar-hi «aplicació 
conte digital».

uNS CONTeS dIGITAlS

En Dídac vola: en català, amb àudio 
de la narració i textos per poder-lo 
explicar. Permet visualitzar els dibui-
xos mostrant i amagant el color, les 
ombres i la línia del dibuix. Ideal per 
aprendre a llegir i saber com està fet 
un dibuix.

La iaia es perd: per ensenyar als més 
petits què és l’Alzheimer. Aquesta 
aplicació forma part de la col·lecció 
de Sanoen «Sara la petita fada» i està 
feta amb molt de gust. Totes les pàgi-
nes tenen petites animacions tocant 
amb el dit i algun minijoc ocult. 

La llegenda de Sant Jordi: per a iPad i 
iPhone, explica la coneguda rondalla 
i que incorpora dibuixos per pintar i 
la generació d’un vídeo. L’aplicació 
està en català i anglès, i en català a 
més per a iPad incorpora àudio.

Jo mataré monstres per tu: bonica 
història sobre com vèncer les pors 
nocturnes dels nens. L’aplicació està 
disponible per a iOS (iPhone i iPad) i 
per a Android.

Bona nit, Mussol: explica la història 
d’uns mussols molt observadors que 
volen caçar un cuc dalt d’un arbre. 
Sorprèn que està escrit en forma de 
rima tota l’estona i la locució és com si 
fos una música de fons agradable. 

Contes amb valors (d’Edebé): contes 
per compartir en família i poder parlar 
junts de l’amistat, la superació, l’auto-
estima, la tolerància, etc. Inclou una 
guia per a pares.

El ronyó amic: conte sobre la història 
real d’un nen de 6 anys que va ser 
trasplantat de ronyó. Aquest conte 
va ser la millor manera que entengués 
què li passava i ara servirà perquè 
també ho entenguin altres nens i ne-
nes. Va ser la primera aplicació que 
va recollir diners per La Marató de 
TV3 l’any 2011.



Llibre preferit?
Una conjura en Hispania, de Lind-
sey Davis.

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

Amb la meva gossa. Sí, tinc una 
gossa i es diu Lluna.

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

La informació.
Què creus que més els cal als nens 
avui dia?

Temps per gaudir de la família.
Una persona que va ser important 
per a tu de nena.

El meu germà.
Continues tenint les mateixes idees 
polítiques de quan eres jove?

Gairebé es pot dir que sí.
Tres personatges que admires

Miguel Angel, Picasso i Freddie 
Mercury.

Lloc favorit de Barcelona
Mirador de Collserola.

Hi ha barris de Barcelona on no hi 
has estat mai?

He estat gairebé en tots.
Què no vols que et pregunti?

Temes molt personals.
Una cançó

Imagine, de John Lennon.
A qui et costa més dir no?

A la família.
Quina creus que és la diferència 
més gran entre la vida dels teus pa-
res i la teva? 

La llibertat de expressió. 
Quin país triaries per viure-hi una 
llarga temporada?

Finlàndia.
De petita, què volies ser de gran?

Pintora.
Xocolata amb llet o 80% cacau?

80% cacau.
Un missatge (curt) per als nostres 
lectors.

Espero que us agradi la meva  
col·laboració a la revista, i així  
poder tenir l’oportunitat de co-
nèixe’m una mica més. Gràcies.
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Gemma Sauqué 

L’entrevista

Per què recomanaries a un nen/a 
que s’apuntés a fer teatre?

És una activitat que per mitjà del 
joc i l’exercici psicomotor té un 
objectiu educatiu molt complert:  
diversió, creativitat, expressivi-
tat, participació i col·laboració 
amb el grup.
L´obra de teatre és una eina més 
per poder treballar l’experiència 
i creixement personal i col·lectiu 
o social. El nen té l’oportunitat 
d’expressar-se amb llibertat, es-
collir el que més li agrada.

A l’hora de repartir els rols d’una 
obra, tots els nens i nenes volen els 
mateixos papers?

Alguna vegada pot sortir el cas 
que volen un mateix personatge 
diferents nens, però aquí és on 
has de fer la teva valoració i bus-
car altres alternatives on el nen 
es pugui  sentir segur, content, 
tranquil i divertir-se amb el seu 
personatge.
El nen es reconeix i sap escollir el 
personatge que més li cal per la 
seva personalitat.

Es queixen els pares i les mares da-
vant els rols que se’ls ha assignat als 

seus fills? Posen més pegues que els 
nens?

Gairebé mai els pares posen pe-
gues pels personatges dels seus 
fills, ja que el nen és qui escull el 
personatge.

Què és millor per a un infant, assu-
mir el rol que més s’ajusta a la seva 
personalitat, o el contrari?

L’objectiu principal és que el nen 
estigui content, es diverteixi i 
no se senti pressionat pel perso-
natge que ha d’interpretar i que 
s’adapti a la seva personalitat

Si ara muntessis un taller de teatre 
amb deu nens i nenes i haguessis de 
triar un conte, quin seria i per què?

L’objectiu principal abans de tri-
ar un conte és observar el grup,  
tenint en compte l’edat del nen i 
el nombre de nens de l’activitat.
Normalment m´agrada agafar un 
conte que em permeti introduir 
una part musical i variar el guió 
segons el criteri i preferències del 
grup.
El conte que hagués d’escollir pen-
sant en el grup de l’any passat ha-
gués sigut el Rei Lleó, amb l’opció 
d’introduir altres personatges.

Tinc 46 anys, casada i amb 
una filla. Sóc monitora de 
mitja pensió a educació in-
fantil i d’extraescolars de 
teatre, plàstica i còmic. 
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Breus

Consell escolar  
Gemma Querol  
mare de 3r i 6è

El dia 16 de gener es van celebrar les 
eleccions dels membres del Consell 
Escolar del sector mares i pares.

Cens: 721 persones 
Vots: 161 

Ha votat un 22.33%

David Alonso Críspulo:                  41 vots 
Carmen Alonso Diez:                      71 vots 
Sergi Hernández Almodóvar:   100 vots 
margarita rubio Bernabeu:         81 vots 
Pilar rubio Tugas:                          83 vots 
Xavier Vila Abenza:                        38 vots

Representats al Consell Escolar:

Sergi Hernández Almodóvar 
Pilar rubio Tugas 

margarita rubio Bernabeu

Una festa  
de nassos
mònica ruiz   
mare de P5

Un any més hem celebrat la festa 
de carnestoltes, enguany dedicada 
als nassos. Nens i nenes van venir 
disfressats i disposats a passar una  
estona molt divertida i la veritat és 
que no van parar de ballar i jugar. 
A part teníem l’extra dels nassos, i 
així vam poder veure com els pares  
i les mares van ser molt originals i  
participatius ja que van elaborar  
nassos de tota mena. Mentre els 
alumnes de 6è ens deixaven boca-
badats amb un assortiment de men-
jars deliciosos, al banc de fusta es 
realitzava el concurs de disfresses i 
nassos. 

Van haver-hi 10 premis per a les  
millors disfresses per una banda i  
3 premis per als millors nassos. Des-
prés, els alumnes de l’activitat extra-
escolar de percusió i dirigits pel seu 
professor Omar ens van fer una petita 
exhibició. Finalment la festa va aca-
bar amb els Trapelles de Sant Antoni 
que alguns dels seus components són 
alumnes de la nostra escola.

Xocolatada

Aquest any, 65 litres de xocolata  
i 16 caixes de melindros... per aco-
miadar la Jornada de la Pau!

darrere de tota aquesta Xocolata-
da hi ha una gran feina, en la qual 
es convida a col·laborar a totes les 
famílies de l’escola. Ens distribuïm 
en tres torns: el primer, fa la xoco-
lata i no deixa de remenar, entre el 
1r i 2n torn, es treuen taules, gots, 
melindros, cullerots... El 2n torn és 
l’encarregat de repartir la xocolata 
i “intenta ordenar” les files que fan 
tots aquells que volen, d’una mane-
ra dolça, acomiadar la Setmana de 
la Pau. El 3r torn és el que li toca re-
collir i rentar olles... i deixar-ho tot, 
com si no hagués passat res.

Aquest any es va decidir posar unes 
petites guardioles perquè tothom 
que volgués pogués fer un donatiu 
a la Guardiola Solidària, per la Fun-
dació Centre Obert Joan Salvador 
Gavina. 

Amb les tres guardioles que es van 
posar, una a cada taula, es van re-
captar 80,70€. 

Vam gaudir d’un fi de festa molt 
dolç i aquesta vegada, ens va acom-
panyar un dia fantàstic.

Gràcies a tots, per fer-la possible.

marGarita rubio  
mare de 3r 

Sopar 4t
Ja han començat els preparatius, 
però encara no en podem saber 
res.  Els pares de 4t estan treba-
llant per fer-nos passar una molt 
bona vetllada el proper... 

7 de juny
reserveu-vos la data!!! 

Xarxa AMPES 
cristina Pérez  
mare de P4 i 2n

Arran dels temps que corren, ja fa 
dos anys, totes les AMPES de les Es-
coles Públiques de l’Eixample hem 
establert una Xarxa on, apart de 
donar-nos suport logístic, ens coor-
dinem per emprendre accions en la 
defensa de la qualitat de l’educació 
pública.

Malauradament tenim molta feina.  
És per això que hem creat una Comis-
sió dins de l’AMPA del Joan Miró, per 
intentar organitzar els fronts oberts 
en què ens trobem i garantir la co-
municació amb la resta de famílies 
que formem part de l’escola.

Perquè creiem amb el futur dels nos-
tres fills i filles, us animen a tots a 
formar-ne part.
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«Pròxima estació:  
Rocafort»

Fem barri

El naixement del metro a Barce-
lona va ser degut a dues empre-
ses. D’una banda, l’anomenada «El  
Transversal», creada el 1920, que va 
impulsar la idea d’instal·lar a Barce-
lona un tren subterrani elèctric que 
unís l’estació del tren a Tarragona  
(Estació de Sants) amb la del tren a 
França (estació del Nord). de l’altra, 
l’empresa anomenada «Gran metro-
polità de Barcelona», fundada el 1921, 
que va començar les obres d’un altre 
tren subterrani, en aquest cas seguint 
el traçat que anava de la plaça de 
lesseps, a Gràcia, fins al liceu, enmig 
de la rambla.

el 8 de juny de 1922 el rei Alfons XII 
va presidir l’acte inicial de les obres 
de construcció del metro Transver-
sal, a la zona on havia de quedar si-

Xavier cazeneuve  
pare de P4 i 5è

tuada l’estació de plaça d’Espanya, 
inici de la primera línia de metro de 
Barcelona.

Finalment, el primer tram de la línia 
Transversal va ser inaugurat quatre 
anys més tard, el 10 de juny de 1926. 
Tenia 3.948 metres de llarg, amb nou 
estacions: Bordeta (actual Santa Eu-
làlia), mercat Nou, Sants (plaça de 
Sants), Hostafrancs, Placa d’Espanya, 
rocafort, urgell, universitat i Cata-
lunya. Més endavant es construiri-
en les d’Universitat, Arc de Triomf 
i Marina.

L’any 1941 les dues concessions del 
Metro van passar a l’Estat, i així, el 
«metro Transversal» va donar lloc a 
l’actual Línia 1 o vermella, i el «Gran 
metropolitano» a l’actual Línia 3 o 
verda.

La Línia 1 és la més llarga del metro 
de Barcelona i és l’única de totes que 
encara manté l’ample de via ibèric. 

Actualment té un recorregut de 20,7 
quilòmetres i 30 estacions.

Pel que fa a l’estació de rocafort, està 
situada sota la Gran Via, entre els car-
rers de rocafort i de Calàbria. Va ser 
inaugurada, doncs, aquell 1926, i per 
tant és una de les primeres estacions 
de l’actual Línia 1. La seva decoració 
original va ser la mateixa que la de 
la seva “germana” estació d’Urgell, 
amb l’única diferència dels mòduls 
de recobriment de la volta del sostre, 
que en la de rocafort eren quadrats i 
en la d’Urgell octogonals, a la manera 
de les illes de l’Eixample. Les seves 
andanes tenen 88 metres de llarg,  
i durant la Guerra Civil (1936-1939)  
va ser utilitzat com a refugi quan hi 
havia bombardejos sobre Barcelona. 
En un origen els dos accessos eren no-
més pel costat muntanya de la Gran 
Via; no va ser fins el 4 d’octubre de 
1983 que es van inaugurar els altres 
dos del costat mar.
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rocafort no és un formatGe

Al contrari del que pensen algunes persones,  
el carrer de rocafort, del qual agafa el nom 
l’estació de metro, no deu el seu nom a un for-
matge, si no a Bernat de rocafort, un guerrer 
medieval del segle xiii. Va ser l’home de confian-
ça del cabdill dels guerrers almogàvers, roger 
de Flor, amb la filla del qual es va prometre i 
de qui va esdevenir el successor al front de les 
tropes quan aquest va morir. 

Una curiositat: en un moment determinat, Ber-
nat de rocafort va tenir com a rival de lluita un 
altre cavaller famós, Berenguer d’Entença. Qui 
els anava a dir a tots dos que acabarien l’un al 
costat de l’altre, com dos carrers veïns, a l’Ei-
xample de Barcelona, i que tots dos donarien 
noms a estacions de metro!

una estació amb fantasmes?...
Pel que sembla, l’estació de Ro-
cafort és la protagonista d’una 
llegenda urbana. Es diu que és 
l’estació on els Caps d’Estació no 
volen ser destinats mai. Sobretot, 
quan els ha de tocar l’últim torn 
del dia. La “llegenda” diu que di-
versos Caps d’Estació que no es 
coneixien entre ells afirmaven ha-
ver vist pels monitors de televisió 
algunes persones passejant per 
les andanes de l’estació, com si 
esperessin el metro... quan l’últim 
tren ja havia passat i l’estació ja 
feia estona que estava tancada. 
Després, quan baixaven a les 
andanes, els Caps d’Estació no 
trobaven ningú.

1926. Any de la inauguració

Què va dir la vanGuardia del viatGe  
inauGural, el 10 de juny de 1926?

«Ayer mañana se celebró con toda solemnidad la 
inauguración del ferrocarril subterráneo, llamado 
Metropolitano Transversal, en su trayecto compren-
dido desde la plaza de Cataluña hasta la Bordeta. A 
las 11:20 salió de la estación provisional de la plaza 
de Cataluña el primer convoy, conduciendo a las 
autoridades. En la estación de Rocafort el capitán 
general, el obispo y el gobernador civil, descendie-
ron para visitar la estación. Al pasar el convoy por la 
estación de la plaza de España, la banda municipal 
tocó la marcha real. en la estación terminal de la 
Bordeta descendieron las autoridades, recorriendo 
las cocheras y otras dependencias. Emprendido el 
regreso, bajaron los invitados en la estación de la 
plaza de España, donde fueron obsequiados con 
un abundante y exquisito lunch» (La Vanguardia, 
1926-VI-11).

Anys 40

les estacions Perdudes  
del metro

Barcelona té unes quantes esta-
cions de metro construïdes que 
no es fan servir, que “no existei-
xen”. 

Voleu conèixer-les? 

Consulteu aquest web:  
http://estacionsfantasmabcn.
wordpress.com/

...o una estació fantasmal?
Aquesta “llegenda urbana” avui dia difícilment es podria produir: actualment, 
l’estació de Rocafort és un exemple evident de la política actual en aquest tipus 
de transport urbà, que fa que amb prou feines hi trobem mai cap empleat en 
ella, per atendre els usuaris quan tenim un problema.
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Actualitats de l’AMPA

Camí amic: 
campanya  
«Botiga amiga»

Des de fa unes setmanes que cada 
cop podem veure més cartells d’un 
inicialment enigmàtic «Jo també soc 
amic» penjats als vidres d’una sèrie 
d’establiments comercials de l’entorn 
de l’escola. La majoria ja ho coneixeu, 
però tothom sap a què responen? 
És la campanya que molts alumnes 
de la Joan Miró i d’altres escoles 
del barri que també participen del 
projecte Camí Amic, estan repartint 
per aconseguir més complicitats en 
fer més agradable i segur el seu re-
corregut a peu pels carrers del barri. 
És la campanya «Botiga Amiga» que 
intenta donar confiança a les famílies 
perquè els seus fills i filles facin una 
descoberta enriquidora del recorre-
gut d’anada o tornada a l’escola, al 
saber que hi ha molta gent disposada 
a donar un cop demà davant qualse-
vol imprevist. I les botigues poden 
jugar-hi un paper molt important.

A la nostra escola vam començar 
fa uns dos mesos i ja tenim més de 
60 establiments col·laboradors. Un 
cop donat a conèixer el cartell amb 
la campanya, el substituirem per un 
adhesiu més petit però amb volun-
tat de permanència. Que el carrer 
sigui inhòspit o un espai enriquidor 
de convivència, depèn de tot nos-
altres. Molts pedagogs destaquen 
la importància de la descoberta in-
fantil de l’espai públic que les ciu-
tats actuals els hi regateja constant-
ment. Els estímuls a la relació i a la 
maduració i l’autonomia personal 
que aquest pot generar quan ja no 
van de la mà dels pares. Demaneu 
a l’escola més cartells i guanyeu 
també vosaltres nous participants 
en la campanya, aprofitant les bo-
tigues on teniu més confiança com 
a clients.

Xavier riu Sala   
mestre de Cicle Superior

Reunió informativa Camí amic
serGi Hernández  
pare de P4 i 3r

Davant l’evidència que la majoria  
de pares i mares de l’escola desco-
neix en què consisteix el projecte 
Camí Amic, el professor Xavier riu 
ens va convocar dijous 21 de febrer 
per fer-nos-en cinc cèntims.

Xavier riu, val a dir-ho, és una de 
les persones que va importar cap 
a finals dels 90 aquest projecte  
a partir d’una iniciativa nascuda a 
Itàlia, i que ara segueixen desenes  
d’escoles de tot Barcelona.

El projecte Camí Amic té un objec-
tiu clar: fer més amable i segur el  
trajecte dels nens i nenes de casa a 
l’escola i a l’inrevés. I això com es fa? 
De moltes maneres. De totes les que 
ens puguem imaginar.

La que ara s’ha posat en marxa és la 
implicació de les botigues i comerços 
del barri per tal que donin un cop 
de mà als nens i nenes que tinguin 
qualsevol problema en els trajectes. 
Històricament, a través del CAMÍ 
AMIC s’han aconseguit coses que, 
avui, potser són desconegudes per  

a la majoria. Un exemple és l’am-
pliació de la vorera de davant de  
l’escola, que ens permet estar més 
amples i més segurs. També es va 
aconseguir treure els cotxes de la 
cantonada o mantenir en vermell el 
semàfor de gir pels cotxes que venen 
de Diputació cap a Entença. 

Però el Camí Amic va més enllà  
de les propostes puntuals ja que pre-
tén, a través de la transformació del 
barri, la transformació de les persones 
i dels seus hàbits. En aquest sentit, 
l’equip de mestres de l’escola Joan 
Miró segueix pensant que aquest 
projecte té un interès pedagògic de 
primer ordre i, per això, el seguiran 
treballant a les aules. 

Quin és el futur del Camí Amic?  
El que entre tots i totes siguem ca-
paços de donar-li. Hi ha un grup de 
pares, mares i mestres interessats  
a fixar nous objectius, a seguir mi-
llorant el barri, a seguir formant els 
nostres fills i filles com a ciutadans 
actius i crítics amb l’entorn. Així que  
ja ho sabeu, tothom que vulgui afegir-
se al projecte serà benvingut! 
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Guillermo rojo  
pare de P3 i 1r

des del 2003 el solar de Germanetes 
està buit. És un escàndol, pensant 
que és un solar de 5500 m2 i propietat 
de l’Ajuntament en els quals estan 
compromesos equipaments públics 
tan bàsics i necessaris com un institut, 
una escola bressol i una residència 
per a joves i gent gran. No s’ha fet res 
des de llavors. Només es va culminar 
la part de promoció privada. 

No podem oblidar que a l’esquerra de 
l’Eixample i Sant Antoni partim d’un 
dèficit històric i estructural d’espais 
públics i verds, serveis i equipaments, 
només cal recordar els educatius: 
entre el dos barris només tenim 2 
escoles de bressol, 5 escoles i 2 ins-
tituts públics davant dels més de 16 
centres concertats religiosos només 
d’escoles. Tot això tenint en compte 
que portem ja 3 anys en què queden 
prop d’un centenar de famílies fora 
de l’escola pública i aquest curs ja 
s’han quedat una desena de famílies 
fora de l’institut. Una reivindicació 

Pla buits històrica de les associacions de veïns 
i veïnes, les ampes i el barri.

el 2011 des de recreant Cruïlles inici-
em l’activitat per reclamar activament 
el solar de Germanetes, els equipa-
ments i la seva cessió provisonal fent 
accions i engegant un procés partici-
patiu per definir i dissenyar plegats 
com i què ens imaginem a Germane-
tes. El nostre objectiu és obrir al barri 
Germanetes, un bé comú de tots. 

En aquest marc ha sorgit la possibi-
litat de presentar un projecte al pla 
buits, un concurs públic convocat per 
l’Ajuntament en què possibilita la ces-
sió temporal de 20 solars (2 per dis-
tricte) sota unes condicions i bases. 
en concret, al solar de Germanetes 
només afecta 850 m2, la cantonada 
Viladomat/Consell de Cent. Ens ha 
semblat una possibilitat per poder 
començar a fer realitat una Germa-
netes al Barri. El projecte ha estat 
presentat per l’AAVV de l’Esquerra 
de l’Eixample, totes les ampes del 
barri, esplais, i fins a una cinquantena 
d’entitats de barri i ciutat i 211 ciuta-
dans i comerciants. L’Ampa del Joan 

Miró i l’Escola hem donat suport a 
la inciativa. 

La proposta consta d’uns eixos so-
cials, educatius i ambientals, i una  
de les idees centrals es la realització 
d’un observatori dels infants (podeu 
veure tota la proposta a la pàgina 
web). Hi haurà quatre espais que faci-
litin el desenvolupament del projecte: 
hort, espai polivalent, aulari, carpa, 
espai jocs infantils, etc.

A Germanetes només s’ha presentat 
la nostra proposta, o sigui, que tot 
pinta que cap a l’abril/maig ja podrem 
començar a gaudir de Germanetes. 
Els primers mesos però i tal com està 
contemplat al projecte hi haurà una 
feina de condicionament de l’espai. 
Cal dir que l’Ajuntament no finança 
res, no es compromet a condicionar 
el terreny, ni a l’escomesa de llum i 
aigua. El procés continua, ara el 16 
de març celebrarem la presentació 
de la proposta i tornarem a donar 
visibilitat a l’espai i fins que hi entrem 
encara hi ha feina a fer… Ens veiem 
a Germanetes! 
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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

Trobeu els 10 personatges de conte:  
CABRETES, VENTAFOCS, PATUFET, CAPUTXETA, PORQUETS, 

PINOTXO, LLOP, ALIBABA, TABALET, RATETA

Jeroglífics

Quant fa que el coneixes?

Quants anys té la teva 
germana?

On aniràs de vacances 
aquesta setmana santa?
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Hi havia una vegada... una nena anomenada Greta i un nen anomenat Jan que 
vivien en un país molt petit prop del mar. La Greta i el Jan coneixien de l’existència 
d’altres móns únicament per les històries que els savis contaven. 
Els nostres protagonistes es delien per visitar aquelles terres llunyanes però, per damunt 
de tot, volien descobrir el misteri del bosc mironià, del qual tant n’havien sentit parlar. 
Vet aquí que, una tarda, ebris de matemàtiques i dominats aquells pronoms febles únics a 
la seva llengua, varen omplir una bossa amb menjar, i van decidir emprendre el llarg 
viatge cap al bosc encantat. Això sí, van deixar una nota escrita per la mare i el pare 
amb el prec que no s’amoïnessin massa per ells dos. 
Després de moltes jornades de caminar, van arribar a un petit indret on un grup de 
follets dansaires dedicaven tot el seu temps a construir vaixells i avions de paper que mai 
arribaven ni a bon port ni a enlairar-se. Aquell no era el bosc mironià. 
El següent destí va ser el bosc animal (i també molt animat) on caputxetes, llops i un 
munt de gats i gates embotats convivien en bona harmonia i dedicaven el temps a 
intercanviar unes cartolinetes plenes d’uns éssers horribles amb noms impronunciables. 
El nostre Jan va pensar que aquest seria un bon lloc per quedar-se uns dies i practicar 
aquell joc nou que tot just descobria. Però la Greta malfiava de tant llop sense engabiar i 
el va convèncer de continuar la seva aventura. 
Van visitar més boscos... Però això ja és una altra història també digna de ser narrada.
Finalment, després de més i més dies de viatge, van arribar a una clariana i van deduir 
que estaven davant del cercle màgic: aquell cercle de colors bàsics que indicava l’entrada 
al bosc mironià.
Els havien advertit dels perills d’aquell bosc: bruixes que et perseguien amunt i avall amb 
escombres a les mans; joves intrèpids que sota un bell somriure obligaven nenes i nens 
a recollir taules i escombrar el terra si volien sortir al pati; homes amb cap de cocodril i 
sabates que tenien cos de dona... Però la Greta i el Jan no els temien. 
Van travessar el cercle i van penetrar dins del bosc. La foscor i l’espessor dificultava 
l’avenç; les forces anaven disminuint; la gana no els deixava pensar amb claredat. Però 
el seu cor era noble i pur i la llegenda contava que, únicament els que tenen un cor així, 
poden conèixer el secret que amaga el bosc. 
Quan semblava que ja no tindrien més forces, al fons del bosc, al costat del que havia 
estat un sorral infantil i les aules d’una colla d’éssers amb nom d’insectes, la van veure: 
una immensa caseta de xocolata amb les finestres ornamentades amb el símbol de la pau. 
Encara havien de mantenir-se valents i entrar-hi. Van obrir la porta i... les mames fades 
i els papes elfs –molt amablement– els van oferir una tassa de xocolata amb melindros. 
Um!!! La llegenda era certa: era la xocolata més dolça i deliciosa que mai havien tastat! 
Feta amb tant d’amor i provinent d’olles molt ben rentades i endreçades!
Ara sí, que podien tornar al seu país i explicar a tothom la veritable  
història de la caseta de xocolata. I conte contat, conte menjat! 

  Montserrat Garcia i Vidal, mare de 1r i 2n

Tauler d’anuncis


