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Cada dia, Aigües de Barcelona sub-
ministra aigua a gairebé tres milions 
de persones de Barcelona i de 23 
municipis de la seva àrea metropo-
litana. I ho fa mantenint els màxims 
estàndards de qualitat que certifica 
la norma ISO 22000.

Milions de persones beuen i cuinen 
cada dia amb l’aigua que surt de 
l’aixeta. Això obliga les empreses 
de subministrament d’aigua a pro-
porcionar un producte de la màxima 
qualitat. A la meitat de la dècada dels 
90, diversos experts van començar a 

Sònia Hernández Almodóvar 
directora del Museu Agbar  
de les Aigües

plantejar la necessitat d’introduir els 
conceptes de Gestió Preventiva del 
Risc (Preventive Risk Management, 
PRM) en la legislació d’aigua de con-
sum, tal com es venia efectuant des 
de feia anys en la indústria de l’ali-
mentació. 

L’any 2000 es van començar a intro-
duir els anomenats Plans de Segure-
tat de l’Aigua (PSA) com a adaptació 
del sistema emprat al sector agroali-
mentari. El pas definitiu es va donar 
l’any 2004, amb la publicació per 
part de l’Organització Mundial de la 
Salut de la 3a edició de les seves Gui-
es per a la qualitat de l’aigua potable,  
en què es recomana l’adopció 

L’article

Aigua de qualitat
Editorial
Un altre curs acaba. És hora de 
guardar les bates i endreçar les 
carteres . Tanquem l’escola i el 
silenci hi farà estada aprofitant 
l’absència dels nostres infants. 
El pati restarà en calma sense  
que cap pilota rodi d’un costat 
a l’altre. Cap plor, cap rialla. 

També els pares deixem de 
veure’ns al matí amb el neguit 
d’arribar a l’hora, de no trobar 
la porta tancada i de no fer gai-
re tard a la feina. Durant dos 
mesos s’aturen els “bondies” i 
l’intercanvi de frases ràpides.

És temps de família. És temps 
de jugar, riure, córrer i saltar. 
Lectures i pel·lícules. Nedar, ca-
minar, jugar a futbol i descansar 
ajagut al sofà.

Gaudim de la família, aprofitem 
les vacances. Que quan tornem 
tot estarà per fer i res no hau-
rà acabat. Només aquest gaudi 
haurem guanyat.
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d’aquests principis en els sistemes 
d’abastament d’aigua per al con-
sum, i que des d’aleshores han estat 
adoptades per molts estats per tal de 
proporcionar aigua de consum amb 
els estàndards de qualitat i seguretat 
que exigeix el món actual.

La qualitat de l’aigua potable és una 
qüestió que preocupa tots els països 
del món, per les seves possibles re-
percussions en la salut de la població. 
En la majoria de països desenvolu-
pats, l’aigua que surt de l’aixeta gau-
deix de totes les garanties sanitàries 
i de qualitat per al seu consum. En 
el cas del nostre país, existeixen 
xarxes d’abastament d’alta qualitat 
i rigorosos sistemes de control i vigi-
lància que, d’acord amb la legislació 
vigent europea (Directiva 98/83/CE), 
permeten que l’aigua arribi en bones 
condicions a les llars i pugui ser con-
sumida amb total seguretat.

El control dels riscos per a la salut 
derivats del consum d’aigua s’ha ba-
sat tradicionalment en l’anàlisi de la 
qualitat de l’aigua i en la vigilància 
del compliment d’una sèrie de valors 
límit. La correcta aplicació d’aquests 
sistemes de verificació ha permès as-
segurar la potabilitat de l’aigua per 
al consum.

Però aquest model de gestió no és 
suficient en el context mundial actu-
al. L’increment demogràfic, sobretot 

a les àrees urbanes, ha disparat les 
necessitats de consum d’aigua de la 
població, que s’han multiplicat per set 
des de principis del segle xx. L’acti-
vitat de l’agricultura i de la indústria 
afegeix encara més pressió a l’hora 
de preservar la qualitat de l’aigua de 
consum. 

Tot això obliga les empreses sub-
ministradores d’aigua a millorar 
encara més els actuals sistemes de 
verificació i control, però, sobretot, 
exigeix adoptar sistemes de gestió 
preventius del risc sanitari al llarg de 
tota la cadena de subministrament, 
per tal d’evitar que es pugui produir 
qualsevol episodi de contaminació 
en aquesta cadena.

Aigües de Barcelona ha estat pionera 
en aquest camp, ja que a finals de 
l’any 2009 es va convertir en la prime-
ra empresa subministradora d’aigua 
de l’estat a obtenir la certificació ISO 
22000, l’estàndard internacional per 
garantir la innocuïtat dels aliments.

Al Museu Agbar de les Aigües, ubicat 
a l’interior d’un gran edifici modernis-
ta  inaugurat el 1909, la Central Corne-
llà, us podreu aproximar a aspectes 
relacionats amb la higiene i la salut, 
les propietats físiques i químiques 
de l’aigua, i fer un recorregut per la 
història de l’abastament a la ciutat 
de Barcelona i la seva àrea metro-
politana. 

L’aigua és bona quan hi 
ha eixut, si n’hi ha massa, 
tururut.

De l’aigua de l’octubre i 
del sol del maig, en neix el 
sembrat.

Cada u tira l’aigua al seu 
molí, i deixa sec el del veí.

Març ventós, abril plujós.

Abril que surt plovent,  
el maig crida rient.

Pel juliol, beure, suar  
i la fresca buscar.

Quan l’agost plora,  
la verdura és bona.

L’aigua fa la vista clara.

L’aigua per on passa banya. 

L’aigua troba sempre una 
sortida.

Pluges de novembre,  
omplen els barrals i curen 
tots els mals.
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Col·laboracions

L’escola Joan Miró i el “Parc del trenet”

Al final d’aquest curs, la meva se-
gona filla, que ara fa sisè, deixarà 
l’escola Joan Miró. Per a ella és un 
moment molt important de la seva 
vida, s’acaba una època, una etapa, i 
en comença una altra. L’escola Joan 
Miró ha sigut per a ella com una se-
gona casa, aquí ha crescut com a 
persona i ha après moltes coses, ha 
fet molts amics i amigues i ha viscut 
moments inoblidables. Sempre ha 
vingut amb moltes ganes i contenta 
a l’escola, ha tingut mestres que, a 
part dels ensenyaments acadèmics, 
l’han ensenyat a caminar per la vida 
i a donar importància als valors que 
sempre ens haurien d’acompanyar 
a tots. Han passat vuit anys que han 
tingut molta importància a l’hora de 
formar el seu caràcter i la seva perso-
nalitat, i tant ella com jo estem molt 
contents que els hagi passat aquí. 
Tant els primers dies d’adaptació a P3 
com els d’ara, quan són els més grans 
de l’escola, han sigut anys fantàstics 
i dels quals sempre guardarà un bon 
record. Molts dels amics i amigues 
que ha fet aquí i amb qui ha crescut 
i compartit emocions, experiències i 
històries, segur que els tindrà encara 
al costat després de deixar l’escola; 
els llaços que han creat no es tren-
caran amb facilitat.

Per a mi, com a pare, també ha sigut 
molt important el pas per aquesta 
escola. He intentat participar sempre 
activament en totes les iniciatives, 
m’he sentit també com a meva l’es-
cola i sempre he pensat que els pares 
i mares som una part important de 
la comunitat educativa i que podem 
aportar el nostre granet de sorra per 
millorar l’escola. He après moltes co-
ses veient com la meva filla creixia 
en tots els sentits, com es formava 
el seu caràcter, com cada vegada era 
diferent i com totes les experiències 
la feien més forta i segura. També, 
com ella, he fet moltes amistats, com-
partint molts moments amb altres 
pares i mares amb qui ens unia el fet 

Elio Di Fabrizio 
Pare de 6è

de tenir una cosa en comú: el fill a 
l’escola. Els pares també hem passat 
molts moments junts, a l’entrada i 
sortida de l’escola, a les festes, a les 
sortides i sobretot en un lloc que està 
al costat de la nostra escola i que és 
com una prolongació seva, com un 
apèndix: el “Parc del tren” (interior 
d’illa de Sebastià Gasch). Aquí hem 
passat moltes tardes, durant anys, 
i nosaltres també hi hem crescut, 
veient com creixien els nostres fills, 
com passaven de prendre el pit o de 
jugar amb la sorra fins a anar sols a 
passejar pel barri, mentre nosaltres 
esperàvem asseguts en un banc. 
Hem passat molts dies parlant dels 
aprenentatges dels nostres fills, de 
l’escola, dels descobriments, dels ne-
guits, rient, fent bromes, organitzant 

activitats, festes i sortides. Nosaltres 
també hem construït amistats i hem 
tingut la possibilitat de compartir les 
nostres històries passades i actuals, 
els nostres moments millors i els nos-
tres fracassos, els somnis que mai 
no hem realitzat i els projectes que 
encara tenim. Deixem l’escola amb 
una certa tristesa, per a nosaltres 
també s’acaba una època, a l’institut 
no ens hi podem ni apropar, no ens 
hi volen, ja són grans, però marxem 
enriquits i amb la seguretat que ha 
sigut una bona elecció, que ens ha 
donat molt. Acabaré amb una frase 
que els divendres a la tarda, després 
de moltes hores al parc hem repetit 
moltes vegades: «Hem de marxar, 
s’està fent de nit, ens espera la dutxa 
i el sopar, demà serà un altre dia».
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Breus

Lúdicoesportiva
Gemma Querol  
mare de 3r i 6è

Un any més hem celebrat la “lúdico”, 
el primer cap de setmana de maig. El 
dissabte, futbol, bàsquet i hip-hop, 
menjant moltes patates fregides. El 
diumenge, gran partit de futbol de 
mares i pares suant de valent. Des-
prés la bicicletada, amb gairebé 100 
participants. L’any vinent canviarem 
el recorregut per fer-lo més àgil i... a 
veure si superem la centena!

A partir de les 11h van començar els ta-
llers relacionats amb l’aigua. Mentre 
els més petits omplien galledes amb 
esponges i plantaven llavors, els del 
cicle inicial van organitzar una petita 
depuradora d’aigua, un planisferi on 
localitzar diferents hàbitats aquàtics 
i també van fer rodolins sobre l’ai-
gua. Els del cicle mitjà van pescar el 
que no toca dins un mar de peixos, 
ampolles, pots de iogurt...; van cons-
truir màscares i van fer de jardiners. 
Tothom va estar encantat retallant, 
pescant, plantant... fins i tot pares i 
mares es van atrevir a participar en 
els tallers.

Al migdia vam tenir les exhibicions 
del teatre musical, percussió i el nivell 
superior de patinatge. Tots ho van 
fer molt bé!

Els de 6è ens van preparar de tot per 
picar, dolç i salat i més i més patates 
fregides. En total 60 kg. Potser hau-
rem de muntar una xurreria!

Per acabar, sota les moreres i els 
porxos vam fer el dinar, amb cafè i 
postres servits en carret per les tau-
les! Què més podem demanar?

Manualitats

El taller de manualitats amb material 
reciclat es va desenvolupar en dues 
sessions d’1 hora i mitja cadascuna. 
Va ser dirigit per la Guila Fidel, mare 
de 3r. Durant la primera sessió se’ns 
va presentar un seguit de materials i 
tècniques plàstiques per poder tre-
ballar-los i models ja fets per agafar 
idees. Així cada nen i cada nena van 
començar a elaborar aquell disseny 
que més els havia agradat. A la sego-
na sessió ens van demanar que por-
téssim idees pensades de casa i tam-
bé se’ns van mostrar creacions fetes 
amb altres materials, aleshores cada 
participant va poder fer lliurement la 
seva pròpia producció. Tots ens vam 
convertir en artistes i van sortir coses 
ben originals i boniques.

marta lonGares  
mare de 1r i 3r 

Costura  
marGarita rubio  
mare de 3r 

Sempre m’han agradat les manuali-
tats, el ganxet... i la costura. De peti-
ta feia vestits per a les meves nines, 
passió que m’ha transmès la meva 
mare. Quan van proposar el Taller 
de costura, vaig pensar que era una 
molt bona idea, alguna cosa diferent 
i divertida, i sobretot molt gratificant 
quan en veus el resultat. Ha sigut un 
luxe: 4 alumnes per voluntari, entre 
didals, fils de colors i aquells dits 
petits amb dificultat per agafar bé 
l’agulla. Res no hauria estat possible 
si l’Ampa no canalitzés aquestes inici-
atives i ens permetés a tothom dir la 
nostra. Gràcies, Cristina (àvia de 1r); 
Nuri (àvia de 2n); Pepi (àvia de 2n); 
Carmen (cuidadora de P4 i 1r); Martí 
(avi 1r) i Asun (mare 2n).

Cuina 
montse rubio  
mare de P5

Enguany hem volgut repetir el Curs 
de Cuina en Família. Després de to-ta 
la setmana atabalats, arriba el diven-
dres i, un cop al mes, ens hem reunit 
al menjador de l’escola, petits i grans, 
il·lusionats per elaborar, en aquest 
cas, postres. Primera sessió: magda-
lenes; segona, galetes amb xocolata, 
i tercera, pastes salades. Ha estat una 
experiència molt enriquidora en dos 
sentits: aprendre a fer noves postres 
i compartir una estona diferent i molt 
dolça amb els nostres fills. Gràcies 
Eusebio, per l’esforç d’aguantar el 
xivarri i la paciència d’explicar (tan-
tes vegades com fes falta) tot allò 
que no enteníem; gràcies també a les 
organitzadores (Cristina i Carmen).   
Volem demanar que es torni a repe-
tir, perquè si hi és l’Eusebio, ens hi 
tornarem a apuntar segur! 
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Llibre preferit?
La sombra del viento, de Carlos 
Ruiz Zafón.

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

A bàsquet. No.
Què creus que és el millor que te-
nen els nens avui dia?

La naturalitat entre diferents gè-
neres i cultures.

Què creus que més els cal als nens 
avui dia?

Jugar activament amb els pares.
Una persona que va ser important 
per a tu de nen.

La meva primera entrenadora de 
bàsquet.

Tres personatges que admires.
Éric Abidal, Miquel Calçada i Paco 
Seirul·lo.

Lloc favorit de Barcelona
La Barceloneta.

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

Sí, Ciutat Meridiana.
Què no vols que et pregunti?

Per què mai no he tingut Face-
book.

A qui et costa més dir no?
Als meus pares.

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

Els coneixements de les TIC.
De petit, què volies ser de gran?

Psicòleg.
Una cançó.

Hometown glory (Adele). 

Quina ciutat triaries per viure-hi una 
llarga temporada?

Berlín (Alemanya).
Xocolata amb llet o 80% de cacau?

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

L’exercici físic té un cert risc. 
L’absència d’exercici físic té un 
risc segur.

L’entrevista

A quants nens de l’escola has ense-
nyat a nedar? 

Només de l’escola Joan Miró podri-
en ser al voltant de 600 nens.

El dia de piscina és una font d’emo-
cions per als nens: unes de positives 
i d’altres, de negatives. Hi ha una re-
lació d’amor i odi entre els nens i la 
piscina?

És cert que en alguns casos això 
existeix, però gràcies a la tasca 
de l’equip tècnic aconseguim, com 
a màxim en un any, treure aquest 
sentiment de por cap a l’aigua.
Els monitors no tenim l’objectiu de 
fer futurs Michael Phelps o Mireia 
Belmonte. La nostra missió és edu-
car hàbits saludables per a futures 
persones autònomes, mitjançant 
un medi tan fantàstic i diferent 
com és l’aigua. 

A què es deu i com se supera la por 
d’alguns nens a la piscina?

L’aigua és un medi molt descone-
gut per a molts nens. Sovint, tot 
el que és desconegut fa por, fins i 
tot a les persones adultes. Mitjan-
çant el joc i el contacte progressiu 
amb l’aigua, reforcem la confiança 
i això ens permet, més endavant, 
treballar continguts més tècnics.

Per a molts nens, la natació és un 
esport avorrit. Com els convencem 
del contrari?

No ens basem a convèncer sinó a 
demostrar les múltiples possibi-

litats que ens aporta l’aigua. Per 
molt que coneguin la “teoria” no 
ho aprenen fins que passen a la 
pràctica. 
Per aconseguir realitzar aquesta 
pràctica és molt important el fo-
ment de la natació dins de l’ho-
rari lectiu. D’aquesta manera ho 
aprenen dins del seu grup de tre-
ball col·laborant i avançant tots a 
una per després, poder portar-ho 
a terme en el seu temps d’oci i, al 
mateix temps, donar seguretat als 
seus pares.

Quins avantatges té fer l’activitat 
física dins l’aigua?

Si parlem des d’un punt de vista 
corporal, podem dir que la natació 
permet estimular de forma dife-
rent les capacitats motrius del nen, 
a diferència d’activitats realitza-
des sobre el medi terrestre. A part 
d’això, també ajuda a estimular un 
millor creixement de l’aparell loco-
motor i una millor resposta cardi-
ovascular.
Tot i això, si he de parlar de l’avan-
tatge més important diria que és 
l’autosuperació i la satisfacció da-
vant de coses noves. Aquest fet els 
enriqueix més com a persones i ho 
poden transferir a altres compe-
tències de la seva vida tant acadè-
mica com personal.
Aprendre a nadar és molt més que 
aprendre a desplaçar-se per l’ai-
gua.

Monitor  
d’activitats 
aquàtiques

35 anys, solter, 
nascut a Barce-
lona, va créixer 
al barri de Sant 

Antoni.  
Hobbies:  

Córrer, nedar i 
veure sèries en 

V.O. Fòbies: Con-
duir per Barcelo-
na per les festes 

de Nadal. 

Nacho  
Puig Garcia
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Aigua a ciutat
Canal obert

Què us sembla si dins d’aquest “ca-
nal” naveguem una estona per les 
aigües que ens envolten?

Ara que s’acosta l’estiu i ve més de 
gust anar a fer un tomb, us propo-
sem unes quantes visites en indrets 
on l’aigua és l’actriu principal. Hem 
procurat que a tot arreu s’hi pugui 
arribar amb transport públic.

PER GAUDIR-NE

El recurs immediat si pensem en 
molts metres cúbics d’aigua junts 
és l’Aquarium de Barcelona (www.
aquariumbcn.com), situat al port, on 
podrem veure com l’aigua és l’hàbi-
tat d’infinitat de peixos i peixots de 
tota mena.

En el Museu de la Ciència o Cosmo-
Caixa, ple d’al·licients, hi trobem el 
Bosc Inundat, per on ens hi podem 
passejar envoltats d’animals i on fins 
i tot hi plou!

És clar que si parlem d’aigua, potser 
cal que comencem a conèixer en pro-
funditat aquest element essencial 
per a la nostra vida. I el Museu de 
les Aigües a Cornellà de Llobregat 
(www.museuagbar.com) serà un 
punt indiscutible per endinsar-nos-
hi. Hi trobarem un recorregut per la 
història de l’abastament a la ciutat 
de Barcelona i la seva àrea metro-
politana, així com una aproximació 
a aspectes relacionats amb la higie-
ne i la salut, les propietats físiques 
i químiques de l’aigua, i fins i tot el 
seu gust i olor, a través d’objectes i 
documents que dialoguen amb mò-
duls interactius i audiovisuals.

Montserrat Pibernat 
mare de P4 i 3r PER PASSEJAR

Però, atenció, Barcelona ens ofereix 
altres llocs interessants i sorprenents 
on l’aigua és atractiu principal:

Al web de l’Ajuntament de Barcelo-
na (http://www.bcn.cat/parcsijardins/
fonts/index.html) es recull un ric ven-
tall de fonts ornamentals i públiques 
amb un gran valor cultural, social, 
històric i natural. Us animem a sub-
mergir-vos en l’experiència de desco-
brir-les seguint l’empremta de l’aigua 
per molts recons de la ciutat. 

La pàgina està molt ben organitzada: 
podem decidir nosaltres mateixos per 
on comencem, si anant a veure fonts 
ornamentals o fonts públiques, o bé 
podem seguir els itineraris ja prepa-
rats que ens proposen unes rutes que 
formen part de la trama d’aigua que 
trobem a la ciutat. Per exemple, a 
l’apartat «Fonts d’ahir i d’avui», als 
grans caminadors ens proposen una 
ruta que connecta alguns espais de 
referència de Ciutat Vella i de l’Eixam-
ple. Es tracta d’un recorregut per anar 
fent sense presses, admirant les fonts 
de la plaça Catalunya i, a la Rambla, 
retrobar fonts emblemàtiques com 
ara Canaletes i Portaferrissa, o be-
lles desconegudes com les Wallace. 
I acabar el recorregut al parc de la 
Ciutadella, on ens esperen la Gran 
cascada i el Gran llac.

PER REMULLAR-SE

A l’estiu va bé prendre un bon bany, 
i si no volem anar a la platja, podem 
fer servir les piscines urbanes de 
Barcelona: a la Torre de les Aigües, 
un interior d’illa recuperat amb una 
piscina, o al Parc de la Creueta del 
Coll, un espai arrecerat amb un gran 
estany que a l’estiu es converteix 
en piscina pública. Més informació 
a www.bcn.cat.

PER DESCOBRIR

Quantes vegades heu passejat pel 
Parc de l’Escorxador? Sabíeu que 
sota els peus hi teníeu un dipòsit 
pluvial amb una capacitat de 70.000 
m3?  La ciutat té set dipòsits pluvials 
que serveixen per regular les avin-
gudes d’aigües procedents de les 
pluges torrencials característiques 
del règim mediterrani. D’aquesta 
manera també s’aconsegueix evitar 
el desbordament del clavegueram i 
la consegüent arribada d’aigua no 
tractada al mar. Un d’ells és el dipò-
sit Joan Miró, visitat justament pels 
alumnes del cicle superior de la nos-
tra escola durant la setmana cultural! 
La durada aproximada de la visita és 
d’una hora i trenta minuts. Si voleu 
més informació i concertar una visita: 
tel. 93 851 51 58; a través de la web 
de l’IMEB: http://www.bcn.es/IMEB; 
o trucant al 010.

On van a parar les aigües brutes de 
casa? Al Clavegueram de Barcelo-
na! I sí, potser no ho sabíeu, però es 
pot visitar un tram del clavegueram  
barceloní! Això, sí, l’entrada no és per-
mesa als menors de 8 anys. Trobarem 
la informació a la web de l’Ajunta-
ment de Barcelona escrivint al cer-
cador «visites al clavegueram».
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La Font Màgica de Montjuïc
Fem barri

Tots coneixem la Font Màgica de 
Montjuïc. És un dels llocs preferits 
pels turistes, però també és un lloc 
on els del barri podem anar sovint, als 
vespres, sobretot a l’estiu, en família, 
per passar una estona agradable ve-
ient els jocs d’aigua, música i llum.

La font va ser construïda amb motiu 
de l’Exposició Internacional que es va 
celebrar a Barcelona l’any 1929.

Que Barcelona tornés a acollir una 
Exposició Internacional (ja n’havia 
celebrat una el 1888) va ser una idea 
que va començar a projectar-se l’any 
1905, pensant de fer-la a la zona del 
Besòs. El 1913 es va decidir que fos a 
Montjuïc i dedicada a les indústries 
elèctriques; cal tenir present que eren 
els anys de l’impuls de l’electricitat 
a Europa. Es volia celebrar-la el 1917, 
però va esclatar la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) i va haver d’en-
darrerir-se. I es va endarrerir tant que 
al final aquesta Exposició Internaci-
onal es va celebrar, com és sabut, 

Xavier Cazeneuve  
pare de P4 i 5è

el 1929, i dedicada, finalment, a la 
indústria, els esports i l’art.

Ara, la muntanya de Montjuïc la veiem 
urbanitzada. Hem de pensar, però, 
que aleshores era una muntanya-
muntanya. És a dir, sense carreteres 
ni edificis, només arbres i camins i, 
això sí, moltes fonts per anar-hi a be-
renar. El 1917 començaren les obres 
d’urbanització i enjardinament, i van 
durar fins gairebé la inauguració.

Pel que fa a la Font Màgica, va ser, 
sens dubte, la gran atracció de l’Expo-
sició. De fet, va ser l’element principal 
de tot un conjunt de jocs de llum i 
aigua que es desenvolupaven al llarg 
de tot l’eix des del Palau Nacional 
(també construït per a l’Exposició) 
fins a l’avinguda Maria Cristina.

És obra de l’enginyer Carles Buïgas, 
que quan va entregar-ne els plànols 
i dibuixos per construir-la al Comitè 
Executiu de l’Exposició, n’hi va haver 
que el van prendre per boig. 

La font va entrar en un gran dete-
riorament durant el franquisme. Ja 
en democràcia, als anys 80 s’hi va 

incorporar música i va ser parcial-
ment restaurada pels Jocs Olímpics 
de Barcelona de 1992. Entre els anys 
1994 i 1998 se li va fer, finalment, la 
restauració definitiva.

Si ens hem de posar tècnics, direm 
que la font té una planta pseudoel-
líptica amb un eix llarg de 65 m i un 
de curt de 59 m. Està formada per 
tres llacs concèntrics en nivells es-
glaonats. Els tres llacs en conjunt 
poden contenir un volum d’aigua 
de 3.100.000 litres (caram, quanta 
aigua). En els dos llacs centrals hi 
ha els 19 jocs d’aigua principals de 
la font i en el llac gran o inferior hi 
trobem 20 petites fonts perifèriques 
amb cinc jocs d’aigua secundaris. El 
sistema d’i·luminació de l’aigua es fa 
a través de 120 claraboies sota les 
quals hi ha 120 prismes pentagonals 
amb vidres de colors que en girar do-
nen les diferents tonalitats a l’aigua. 
La font pot moure fins a 2.925 litres 
d’aigua per segon.

Tot aquest prodigi de la tècnica (i 
molta més)... per fer bonics i mera-
vellosos jocs d’aigua de colors. 
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les Quatre Columnes

Entre els anys 1923 i 1930 hi hagué, de fet, una dictadura 
a l’estat espanyol, coneguda com la dictadura de Primo 
de Rivera, per ser aquest general el cap del govern. 
Una de les característiques d’aquesta dictadura va ser, 
com sempre, la persecució del catalanisme. Entre les 
seves actuacions anticatalanistes hi va haver, el 1928, 
l’ordre d’enderrocar les quatre enormes columnes ai-
xecades a Montjuïc dissenyades per l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch el 1919 i que simbolitzaven les quatre 
barres de la senyera. 
Va ser en l’espai que ocupaven on es va construir la 
Font Màgica.
Les quatre columnes van ser restituïdes no fa gaire, 
l’any 2011, 83 anys després del seu enderroc. Van ser 
col·locades, però, darrere de la font, per no tapar-la.

los niños de la Casa  
de Caridad salieron anoChe  
para presenCiar las iluminaCiones

Anoche salieron de la Casa de Caridad, 
con objeto de ver las iluminaciones con 
que la ciudad festeja la celebración del 
gran Certamen, los niños que reciben asi-
lo en aquel benéfico establecimiento.
Formados en secciones y acompañados 
de hermanas de la Caridad, pasaron por 
las Ramblas y llegaron hasta el puerto, 
viendo los buques de guerra españoles 
y extranjeros que asistieron a la inaugu-
ración y que están surtos en nuestras 
aguas. Después visitaron la Plaza de 
España, contemplando largo rato el 
espectáculo esplendente de la cascada, 
fuentes y columnas luminosas. 
La piadosa solicitud con que las herma-
nas de la Caridad han cuidado de que 
aquellos desvalidos pudieran presenciar 
lo que maravilla a propios y extraños, 
es rasgo elogiable y acreedor al mayor 
encomio.
La Vanguardia, 22 de maig de 1929. (Dos 
dies després de la inauguració). la nau lluminosa

Un dels molts projectes que volia realitzar Carles  
Buïgas era “La nau lluminosa”. Es tractava d’un vai-
xell on al seu interior hi havia d’haver una mena 
d’exposició històrica que representés la cultura  
de Catalunya i que servís també de propaganda 
turística. Un vaixell amb una gran quantitat de 
fonts lluminoses i piscines i amb restaurants i am-
fiteatres. 
Ell el descrivia així: «Mi barco será un barco encan-
tado [...] De noche el barco será fuente, hoguera, 
volcán y jardín. Una fuente que cante, una hoguera 
fresca y húmeda, que tenga lenguas de agua y no 
de llamas, un volcán que cambie de voz, de color, 
un jardín de flores mágicas». 
Aquest vaixell havia de sortir del port de Barcelona 
i havia de visitar les principals ciutats amb port del 
món durant set anys, donant a conèixer Catalunya.  
Aquest projecte, com tants d’altres de Buïgas, no 
es va realitzar mai.
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Actualitats de l’AMPA

25 d’abril: Tancada Comunitat Educativa
david alonso 
pare de P3

El 25 d’abril mares, pares, mestres i 
alumnes de l’Escola Joan Miró van 
manifestar la seva voluntat de con-
tinuar defensant una educació públi-
ca de qualitat, rebutjant les actuals 
polítiques en educació que, entre 
moltes altres coses, van en contra 
de la igualtat d’oportunitats entre 
els nostres fills i filles i són un atac 
directe al seu futur.

En el marc de la setmana de mobi-
litzacions convocada unitàriament 
per la Comunitat Educativa, igual que 
moltes altres arreu del territori, l’Es-
cola Joan Miró juntament amb altres 
centres del barri, va portar a terme 
una Tancada el dia 25 per fer visible 
el rebuig a aquestes polítiques i a la 
regressió que suposen.

El dijous, en finalitzar l’horari escolar, 
s’inicien les activitats programades 
per a la #Tancada25A i l’escola co-
mença a guarnir-se. Apareixen les 
pancartes, les samarretes, els glo-
bus i el color groc per les finestres. 
Però el temps no acompanya i una 
estona abans comença a ploure: la 
concentració amb els globus grocs 
que cadascun dels alumnes ha recollit 
en sortir de classe es fa inviable. 

Com que no hi havia només una única 
activitat programada en la jornada 
de protesta, els nostres fills i filles 
van tenir el seu espai per divertir-se 
(tallers, jocs, racons, contes, etc.) i 
tot i que la pluja va intentar espatllar-
ho, vam poder gaudir de la jornada 
amb ells. 

Els vídeos “d’humor indignat” ens 
van fer riure, durant una estona, dels 
temps que vivim i ens van mostrar 
amb un toc d’humor algunes situa-
cions quotidianes que es donen en 
el dia a dia.

La jornada continuava i la reflexió va 
tenir lloc a través de dues xerrades-
debats molt interessants, la prime-
ra sobre l’avantprojecte de llei (en 
aquells moments) de LOMCE, a càrrec 
d’Àlex del Castillo, president de la FA-

PAC de Catalunya (Federació d’Asso-
ciacions de Pares i Mares d’Alumnes 
de Catalunya), que ens ho va explicar 
tot sobre aquesta llei, fins i tot aquella 
lletra menuda de què menys es parla 
i que, a poc a poc, pot anar degra-
dant l’escola pública d’una manera 
preocupant. Per a la segona xerrada 
va visitar l’escola  Miren Etxezarreta, 
una economista de prestigi que ens 
va fer reflexionar, i ens va ajudar a 
entendre moltes de les coses que 
passen i de les quals no volen que 
ens assabentem. Amb la seva xerra-
da “Cap a on ens volen portar?” ens 
va mostrar el perquè de tot plegat, 
que aquesta situació econòmica no és 
una casualitat ni un cop de mala sort. 
Allò que sempre molts hem pensat 
de “com més coses sé, més clar tinc 
que els meus fills no tenen per què 
pagar una situació que no paguen els 
responsables”, després d’escoltar-la 
no només em va reafirmar, sinó que 
va multiplicar la meva disposició a llui-
tar per una justícia social necessària 
per a les generacions futures.

I per acabar, intercanvi d’idees men-
tre sopaven els adults que restaven 
tancats a l’escola. Els infants ja ho 
havien fet abans tots junts en el seu 
menjador i tornaven a jugar.

La tancada va ser un èxit o un fracàs? 
Hi haurà opinions de tot tipus. Per 
un costat, els que pensen que no va 

servir per a res, que va ser un fracàs 
perquè la LOMCE ha tirat endavant i 
els propers pressupostos del Govern 
de Catalunya tornaran a castigar ser-
veis bàsics, entre ells l’educació i so-
bretot l’escola pública. Per l’altre, els 
que sabent això, i amb part de raó, 
no es resignen i van marxar a casa 
orgullosos d’haver fet allò que creien 
que havien de fer i ser al lloc on creien 
que el dia 25 havien de ser. Perquè 
creuen que algun dia s’aconseguirà 
frenar aquestes polítiques ofensives 
contra l’escola pública, i els gover-
nants legislaran pels interessos dels 
alumnes, els veritables protagonistes, 
i no en la seva contra per afavorir-ne 
d’altres com si fossin una mercaderia 
més.

La veritat és que segurament no hi 
érem tots, però l’ambient que es va 
viure va ser excel·lent, tant a l’interior 
com a l’exterior de l’escola, tal com es 
va visualitzar en els mitjans de comu-
nicació i en els veïns que es van apro-
par. Per tant, moltes gràcies a tots 
els que hi vau participar i als que vau 
dedicar aquell dia, i molts altres, el 
vostre temps, esforç i energies (més 
de les que de vegades es disposen), 
perquè algun dia l’escola pública si-
gui un dels motors per aconseguir la 
societat democràtica i justa que els 
nostres infants es mereixen. 
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Cristina pérez  
mare de P4 i 1r

Calàbria 66:  
nou espai públic

L’edifici situat al carrer Calàbria 66-
78, entre Floridablanca i Sepúlveda, 
antiga seu de l’ONCE, és actualment 
de propietat municipal, sense ús i 
abandonat. 

Després d’una històrica reivindicació 
veïnal per donar ús a aquest edifici i 
posar fi al seu estat d’abandó, l’Ajun-
tament preveu fer-hi obres menors, 
renovar la façana i redistribuir els 
interiors, i obrir-lo a finals del 2014, 
principis del 2015.

El Pla Funcional de l’Edifici proposat 
per l’Ajuntament inclou una part per  
a usos veïnals i de proximitat a les tres 
primeres plantes: l’Escola d’Adults 
Pere Calders a la primera planta, el 
Consorci de Normalització Lingüística 
a la segona planta, l’auditori existent 
entre la segona i tercera planta, i  
un equipament de proximitat que 
ocuparà gran part de la planta baixa. 
La resta de l’edifici, les plantes supe-
riors, estaran ocupades per serveis 
municipals.

A partir d’aquesta proposta, un seguit 
d’entitats, col·lectius, veïns i veïnes 
hem començat a treballar en un pro-
cés ciutadà per elaborar un projecte 
per a l’equipament, que volem que 
sigui de gestió veïnal. I donades les 
característiques de l’edifici i les ne-
cessitats del barri, s’ha cregut adient 
potenciar els usos que reforcin l’àm-
bit sòciocomunitari: 

Així, l’existència d’un auditori a 
l’edifici és la base per plantejar un 
projecte cultural i artístic, a partir 

de la seva reconversió en un teatre 
polivalent.

Altrament, la ubicació de l’Escola 
d’Adults Pere Calders i el Centre de 
Normalització Lingüística és la base 
per elaborar un projecte educatiu 
en espais polivalents que permetin 
la realització d’activitats fora de l’ho-
rari lectiu. 

Finalment, la manca d’un equipament 
social de referència al barri i el fet de 
disposar d’una bona part de la planta 
baixa amb contacte directe al carrer 
han estat la base del projecte veïnal 
que preveu dotar-nos d’un espai so-
cial com tenen la majoria de pobles i 
barris del país (ateneu, orfeó, casal, 
foment, aliança...).

El projecte Calàbria 66 té com a ob-
jectiu bàsic aconseguir convertir un 
edifici de propietat municipal en un 
Espai Públic per promoure, enfortir 
i ampliar la xarxa de relacions so-
cials. 

Està en marxa la segona fase del 
procés participatiu: construir i tre-
ballar el projecte, veure necessitats 
i, sobretot, definir propostes que 
puguin portar-se a terme. Per això 
s’han constituït grups de treball per 
facilitar la participació de tothom que 
ho vulgui. El projecte Calàbria 66 està 
en permanent evolució i obert a la 
participació a través d’aportacions 
diverses com comentaris, propostes 
de millora, propostes de nous grups 
temàtics…

Tenim al davant un repte i una opor-
tunitat per anar construint el que vo-
lem que sigui un equipament veïnal 
de referència per a tots els veïns i 
veïnes.

L’ajuntament  
adjudica  
el Pla Buits

El projectre Recreant Cruïlles, al qual 
l’escola dóna el seu suport junt a 
altres 40 entitats, ha aconseguit la 
cessió de l’ajuntament d’una part 
del solar de Germanetes (Consell de 
Cent entre Borrell i Viladomat) per-
què passat l’estiu sigui autogestio-
nat pel veïnat, omplint així “el buit” 
que genera l’incompliment dels seus 
antincs compromisos d’ampliar-hi la 
zona verda existent i de construir-hi 
diversos equipaments. Entre ells el 
de l’Institut que necessita el barri, ja 
que un any més alguns nois i noies de 
6è no hi caben a l’Ernest Lluch. Ara 
ho condicionaran i es preveu obrir-
ho la primera setmana d’octubre, 
en plena Festa Major del barri. Des 
d’allà seguirem reivindicant la resta 
del solar!

Xavier riu  
mestre del Cicle Superior 

Més informació del procés, 
els documents, el treball fet 
fins ara, l’agenda de reunions 
i els grups de treball a:

www.calabria66.net 
infocalabria66@gmail.com
facebook: Calabria 66
twitter: @calabria_66

XIII Jornada 
del Camí Amic

El passat divendres 24 de maig es va 
celebrar una nova edició de la Jorna-
da anual del Camí Amic. L’alumnat de 
les escoles públiques del barri es va 
agrupar per nivells per fer algunes 
activitats conjuntes. Els de P3 i P4 al 
pati de l’escola Els Llorers, els de P5 a 
l’interior d’illa de Paula Montal, els de 
1r a 4t de Primària al parc de l’Escor-
xador, i els del Cicle Superior, a més 
d’acompanyar els de Parvulari, vam 
tallar un cop més el carrer Consell 
de Cent, davant del solar de Germa-
netes, per gaudir durant dues hores 
d’un ús alternatiu de l’espai públic, 
dins i fora d’aquell solar.

Xavier riu  
mestre del Cicle Superior 



Les solucions estaran penjades al web de l’AMPA a partir del 28 de junyl, a: www.ampajoanmirobcn.cat/
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Entreteniments

Sopa de lletres
Quant temps necessiteu per trobar...

AQüifer, gLACerA, AiguAMoLL,  
eStANy, CASCAdA, riu, LLACuNA,  

foNt, PLAtJA, MAr

Troba les 7 diferències

Sudoku

L’acudit
El professor de matemàtiques pregunta a l’Andreu:

– Quant és 5x8?
I l’Andreu repon: 

– Quaranta
El professor de matemàtiques segueix preguntant a 
l’Andreu: 

– Quant és 8x5?
I l’Andreu repòn: 

– Taranqua.
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Curiositats

SABÍEU QUE L’AIGUA...?

Hi ha un munt de dades interessants i curiositats al voltant de l’aigua. Aquestes en són algunes: 

El 70% de la Terra està coberta d’aigua. No obstant, només un 3% és aigua dolça i la majoria • 
d’aquesta aigua dolça (2%) està congelada. 

En un període de 100 anys, una molècula d’aigua passa 98 anys a l’oceà, 20 mesos en forma de • 
gel, 2 setmanes en llacs i rius i menys d’una setmana a l’atmosfera. 

Les gotes de pluja no tenen forma de llàgrima sinó forma aixafada, com d’esferoide. • 

L’aigua suposa el 55% del pes d’un humà adult.• 

Una persona pot sobreviure un mes sense alimentar-se, però només pot sobreviure set dies • 
sense beure aigua. 

La majoria de l’aigua que consumim a diari procedeix del aliments. És aigua el 95% d’un tomà-• 
quet, el 85% d’una poma, el 91% dels espinacs o el 80% de les patates. 

Es necessiten 450 litres d’aigua per produir un ou de gallina, 7.000 litres per refinar un barril de • 
petroli cru i 148.000 litres per a fabricar un automòbil.

Beure massa aigua podria causar un desequilibri electrolític al cos conegut com «intoxicació • 
d’aigua».

L’aigua de l’aixeta està subjecta a requisits de sanitat i seguretat molt estrictes, està contínua-• 
ment testada i és segura per beure. D’altra banda, algunes de les d’ampolla procedeixen de les 
mateixes fonts que l’aigua de l’aixeta i en consumeixen molta en l’embotellament, transport i 
venda.

Les dues terceres parts de tota l’aigua que gastem a Catalunya s’utilitzen per regar els camps. El • 
segueix el sector domèstic. El sector industrial és el que menys en consumeix. S’està intentant 
optimitzar els sistemes de regadiu intentant afavorir el sistema de gota a gota. 

Els bacteris i protozous depuren l’aigua menjant-se la matèria orgànica. Quan aquests “anima-• 
lets” se separen de l’aigua, ja està neta. 

Totes les deus termals estan associades a les grans línies de falles. A Catalunya estan situades a • 
tot el Pirineu (Caldes de Boï...) i a tot el Penedès, el Vallès i la Selva (Caldes de Montbui o Caldes 
de Malavella).

Algunes aigües són carbòniques com les de les fonts termals de Caldes de Malavella, que tenen • 
clorur sòdic i fluor. 

Font: Muy interesante i Què Qui Com (TV3)

Tauler d’anuncis

envia’ns el teu...  escrit, dibuix, acudit, endevinalla, 

pensament, opinió, crítica o proposta a:

miroscopi@ampajoanmirobcn.cat

t’atreveixes???


