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Aigua, sol i terra: són els tres ele-
ments principals per generar la vida 
dels diferents vegetals escampats 
arreu del planeta. D’antuvi, la terra 
es conreava per sobreviure. I es com-
plementava la dieta amb proteïna 
animal, principalment de bestiar de 
corral. Així va ser fins a arribar al 
segle passat, el XX, en què l’agricul-
tura es va convertir en una pràctica 
econòmica, com qualsevol altra ac-
tivitat. Aquesta transformació agrà-
ria va anar lligada al desplaçament 
de la població de les zones rurals a 
les urbanes, a la recerca de millors 
oportunitats de vida. 

Aquest fet també va generar amb el 
temps canvis en els hàbits alimen-

Albert Altès 
pare de P5

taris, que molts dels nostres avis o 
mares han pogut experimentar, on 
es va canviar el procés de consum 
de les nostres verdures i hortalisses. 
Així, es va passar de «verdura o hor-
talissa madura de l’hort, menjada al 
dia», a uns aliments que han passat 
per diferents mans abans d’arribar 
finalment al consumidor.

Tots aquests canvis, generats per la 
mecanització i industrialització de 
la societat, incideixen en un impor-
tant gruix sensible de població. Ens 
trobem que molta gent vol tornar a 
assaborir l’essència i naturalitat dels 
aliments, tal com l’havien conegut 
els seus pares o avis. És com tornar 
una mica als orígens. Això porta els 
consumidors a interessar-se més, a 
tenir també més incertesa del que 
es menja i, en conseqüència, a triar 

l’article
L’hort urbàEncara recordo la primera ve-

gada que vaig veure els adults 
de casa menjant escalivada... 
Quina angúnia em va fer! De 
cap manera podia entendre el 
plaer que mostraven ni tampoc 
podia acceptar que “allò” fos 
bo. Tampoc suportava la col 
bullida ni la coliflor.

Per sort els gustos evolucionen 
i he de reconèixer que, ara que 
ja fa temps que formo part del 
“grup dels adults”, no puc pas-
sar gaire temps sense menjar 
cap tipus de verdura. Com es 
troba a faltar! I m’adono que 
els meus fills això no ho poden 
entendre. 

Així que continuaré treballant 
perquè creixin sans i forts i amb 
el paladar educat per assaborir 
una graellada de verdures o una 
crema de carbassa. 

Que la salut també s’educa!

editorial
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més sobre els productes que consu-
meixen, i amb tots aquests dubtes, 
surten respostes. 

Han sorgit noves maneres de cultivar 
horta i n’han ressorgit de velles: cultiu 
ecològic, agricultura biodinàmica o  
la lluita integrada (el futur) s’han 
obert mercat entre els cultius con-
vencionals o industrials. 

Els consumidors també s’han inte-
ressat pel producte de proximitat o 
quilòmetre zero, comprant més pro-
ductes de la terra o en el cas directe 
del pagès i, finalment, hi ha el que 
ha arribat a l’arrel de tot plegat i ha 
decidit conrear la planta a casa seva! 
I aleshores què passa: doncs que es 
crea una gran expectació a l’entorn 
del creixement de la planta, ja que 
és la suma de tots els factors que 
agraden d’un aliment, i a sobre el 
trobes a casa teva! Aquesta activitat 
és el que s’anomena l’hort urbà. 

Podem afirmar que un hort urbà 
és, doncs, qualsevol superfície que 
cultivem per produir algun vegetal 
(qualsevol test, taules d’hort urbà, 
instal·lacions petites de jardins ver-
ticals, cultiu hidropònic i cultius sen-
se terra). Avui dia aquest ventall de 
possibilitats permet més fàcilment 
trobar una ubicació per conrear tant 
les verdures (que és la planta que ens 
mengem cuita), com les hortalisses 
(que és la planta que ens mengem 
crua) o alguna planta aromàtica per 
condimentar o fer infusions a casa. 
Tot plegat ens ha portat al que és, 
actualment, una sana moda, escam-
pada arreu de Catalunya, i no tan sols 
per les zones urbanes, sinó també 

en petites poblacions o poblacions 
rurals.

Observant tota aquesta explicació, 
us podeu haver preguntat: puc jo 
conrear un hort a casa?

Pregunta de fàcil resposta: si a casa 
vostra hi ha alguna planta, un gerani, 
la clàssica planta dels botons que té 
l’àvia en un test o pot de margarina 
gran, qualsevol del gènere portula-
caria; qualsevol cactus, un potus... 
podreu iniciar-vos en l’hort urbà, una 
activitat que comportarà uns petits 
canvis en la vida quotidiana de mol-
tes persones i moltes famílies, que 
tot i que siguin profanes en aquest 
món, poden trobar assessorament 
perfectament entre la gran quantitat 
d’informació disponible en botigues, 
publicacions diverses sobres cultius 
d’horta i mètodes de treball, i a inter-
net, on ho trobarem quasi tot, tot i 
tot! Però el que pot complementar 
més bé és el boca a boca amb altra 
gent que conrea aquella mateixa 
planta, perquè viuen al dia el seu 
desenvolupament. Cal no oblidar 

que és un ésser viu, condicionat a 
les variacions climatològiques. 

I finalment, per fer-vos una idea per 
iniciar-vos en un hort urbà, hi ha tau-
les de cultiu de diferentes mides, 
cubicatges i alçades, que permeten 
conrear tot tipus de planta d’horta. 
Així una taula de 30 litres, més el 
substrat, pot costar a partir de 140 
euros, llavor o planta a part. I en un 
cultiu vertical, més assequible eco-
nòmicament, 90 euros (tot i que és 
poc recomanat per a espècies que 
tenen tiges molt verticals o per a una 
tomaquera; és el lloc més adequat 
per a enciams, cebes, sàlvia, farigo-
la...). 

I el més important de tot el que hem 
explicat: l’objectiu final de tot ple-
gat és aconseguir que l’hort a l’abast 
nostre posseeixi totes les propietats 
organolèptiques i que en puguem 
gaudir sense sortir de casa!
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El Calendari de Pagès, una bona eina!

Si mai us heu plantejat plantar al-
guna cosa o tenir cura de plantes 
no ornamentals potser coneixeu el 
Calendari de Pagès.

Per a aquells que no heu sentit par-
lar d’aquest calendari, us diré que 
és una publicació anual especialit-
zada, perquè recull les tasques que 
s’han de fer a l’hort mes a mes: com 
preparar la terra, en quin moment 
plantar cada cosa, quina és la millor 
època per conrear una determinada  
verdura, quan i com podar...

Inicialment, els principals usuaris 
d’aquest calendari eren el clergat, 
els notaris, els ramaders i els campe-
rols, ja que, a més a més, inclou les 
llunes, la visibilitat dels planetes, el 
santoral, les fires, mercats i les festes 
majors a Catalunya.

Per als qui us agraden les dades, afe-
giré que diuen que és la publicació 
en català que s’ha editat més anys 
ininterrompudament. Actualment 
encara es publica i té més de 70.000 
lectors.

A Catalunya s’edita des del 1861. L’any 
1856, en acabar anys de prohibició de 
publicar almanacs, l’Institut Agrícola 

Maqui Nueno 
mare de 2n i 6è

Sant Isidre va publicar el primer El 
Calendari del Pagès i l’any 1861 ja es 
va publicar en format més senzill com 
a El Calendari dels Pagesos.  

El calendari del 1937 no va incloure el 
santoral, es va canviar per un seguit 
de dites i consells per a la pagesia.

Els primers anys de l’època franquis-
ta es va mantenir la llengua argumen-
tant que el calendari anava adreçat a 
pagesos que no coneixien el castellà. 
Finalment, del 1941 al 1975 es va pu-
blicar en castellà.

Durant la postguerra es va imprimir 
aprofitant paper dels cupons de ra-
cionament de l’Ajuntament de Bar-
celona. 

Us deixo amb un consell pràctic pu-
blicat al Calendari dels Pagesos del 
1931 que us anirà bé per a les vostres 
plantes (ja us aviso que amb les cigar-
retes electròniques no funciona!):

«Per combatre els pugons, que 
tant perjudiquen els fruiters i ver-
dures, anirà bé ruixar-los amb la 
fórmula següent: 10 grams de 
puntes de cigar barrejat amb 
un litre d’aigua. Es té en mace-
ració durant 48 hores, es filtra i 
es ruixen les fulles atacades de 
pugons.»

col·laboracions

Sopa de verdures variades
Ingredients per a 4 racions:
2 patates mitjanes / 1 carbassó / 2 pastanagues / 2 cebes / 2 culle-
rades de salsa de tomàquet / 2 grans d’all / sal / oli d’oliva / 50 g. 
de sèmola de blat / 100 g. d’arròs /  Fulles d’api picadetes / 2 litres 
d’aigua

Elaboració
Tallem totes les verdures a dauets petits. Posem a l’olla oli d’oliva 
i sofregim a foc lent les verdures, afegim la salsa de tomàquet, 
sal i 2 litres d’aigua. Quant arrenqui el bull, ho deixem 10 minuts, 
afegim la sèmola i l’arròs tot remenant i ho deixem bullir 15 minuts 
més.  Tanquem el foc i hi afegim l’api picat. Serviu-la molt calenta. 
Temps aprox. d’elaboració: 30 min.

S’hi pot afegir 2 ous durs picats i formatge ratllat.
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breus

Montserrat Garcia i Vidal  
mare de 2n i 3r

Per segon any consecutiu, hem posat 
fil a l’agulla i estem fent el taller de 
costura adreçat als infants de primà-
ria. Enguany s’han apuntat 18 nenes 
i 7 nens. Tot un èxit!

Aquets taller es realitza al llarg de 
deu sessions (una per setmana) amb 
possibilitat d’escollir entre tres dies 
diferents. 

Està dirigit per dues àvies i un avi 
que, de forma voluntària, dediquen 
el seu temps a introduir els nostres 
fills i filles en el difícil art de cosir. Es 
treballa en grups reduïts tot seguint 
el ritme de cada criatura. 

És un plaer observar l’interès i la il-
lusió amb què aquestes nenes i nens 
cusen i veure com practiquen la psi-
comotricitat fina, la concentració, i 
el gust per la feina ben feta.

El taller és una forma diferent de 
compartir una afició amb amigues 
i amics però també de fomentar les 
relacions amb els altres alumnes més 
grans o petits de l’escola i d’aprendre 
que la nostra gent gran encara té 
molt per fer i molt per ensenyar. 

Posem  
el fil a l’agulla 

Fantàstica  
Festa de Benvinguda P3!
Maite Molina, BarBara carfí i lluïsa Madrid  
mares de P4
El passat diumenge 10 de novembre 
va ser un dia molt especial per a l’es-
cola, ja que s’hi va celebrar la Festa 
de Benvinguda dels Sols i Llunes de 
P3.

Eriçons, Sargartanes i Pica-soques 
van posar totes les seves energies 
i il·lusió organitzant la festa per als 
nouvinguts.

El resultat va ser genial: taller de 
maquillatge, disfresses, circuit de 
tricicles, decoració de capes i ban-
deroles, mural de dibuix lliure, mú-
sica i ball, molt i boníssim menjar, 
begudes i cafetó calent i un conte 
teatralitzat.

L’esperit de l’escola Joan Miró va 
quedar reflectit en cada moment de 
la trobada. Les famílies de P4 van 
rebre els nous companys amb alegria 
i amb els braços oberts. 

Com a cloenda de la festa, pares, ma-
res, mestres, nens i nenes van can-
tar una cançó escrita i adaptada per  
a l’ocasió «Fantàstic any» dedicada 
als Sols i les Llunes. De ben segur que 
es convertirà en l’himne de P3. 

Moltes gràcies a tots i totes per la 
feina feta, l’alegria i ganes amb què 
es va treballar!

S’hi estava tan a gust que ens va 
costar marxar!
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l’entrevista

Quant de temps fa que portes l’hort 
de l’escola? 

Quatre anys.

Des de quan tens afició a portar un 
hort? N’has portat d’altres?

Des de petit. En portava un al 
meu poble, el de casa meva.

Quantes hores de dedicació li calen 
a un hort com aquest?

Tres hores cada dia.

Què és el que més agrada als nens 
i nenes de l’hort?

Plantar les plantes: verdures, 
fruites i flors.

Què és el que més et pregunten els 
nens i nenes sobre l’hort?

Si es poden menjar les maduixes. 
I res més, perquè em diuen que 
amb les meves explicacions ja els 
queda tot ben clar.

Quin és el producte estrella de 
l’hort de l’escola: el que creix mi-
llor, el que surt més bo...?

El que surt més bo és el raïm, les 
maduixes i l’escarola.

Ricardo Erta Figuera 

és l’avi de l’hort
Va néixer l’any 1933 a Rivert, un petit poble del Pallars Jussà, Lleida. 

De petit li agradava jugar a fet i amagar i, quan estava sol, a fer petits horts.

Un personatge que admira: el Papa de Roma.

Un lloc favorit de Barcelona:  l’escullera de Barcelona.

Un missatge per als nostres lectors: Que la gent treballi molt i  
que pensin a fer feines per ajudar el jovent.
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Anem a l’hort?

A l’escola tenim un hort i les nos-
tres criatures sovint el visiten i en 
gaudeixen. Nosaltres, tot i que vivim 
en ple Eixample barceloní, tenim uns 
quants horts ben a la vora que po-
dem anar a visitar o a treballar-hi. Des 
del balcó a Collserola, passant per 
Montjuïc, tenim a l’abast diferents 
tipus d’hort.

HORT A CASA

Tenim l’opció de muntar un hort a 
casa nostra mateix. Cada vegada hi 
ha més gent que decideix aprofitar 
l’espai al balcó o terrassa per mun-
tar-hi un hort urbà ecològic, sense 
insecticides ni adobs químics. Si ja 
tenim el balcó, què més necessitem 
per tenir un hort a casa? 

A part de l’espai, només ens cal molta 
llum; taules de cultiu, jardineres o 
altres recipients amb un drenatge òp-
tim perquè hi pugui penetrar l’aigua; 
un substrat ecològic o adob i regar el 
nostre hort, bé sigui amb regadores 
o amb sistemes de reg gota a gota. 
Amb això, llavors, unes quantes ei-
nes i paciència, ens podrem menjar 
la nostra verdura. De l’hort al plat.

HORTS AL BARRI

Si no tenim espai, però sí ganes de 
treballar la terra, podem fer-ho ben 
a prop de casa, sense moure’ns del 
barri, participant en els projectes 
veïnals.

Hortantoni: És un hort urbà comuni-
tari del barri de Sant Antoni, impulsat 
per la Comissió de Consum Respon-
sable de  Xarx@ntoni i que es troba 
al c/ Marquès de Campo Sagrado, 31. 
Es tracta de quatre parcel·les al pati 
del Centre de dia per a la gent gran. 

Norma Brichs 
mare de P4 i 2n

canal obert

Allà, s’hi fan torns de treball dilluns 
o divendres tarda i dimecres al matí, 
i cadascú pot anar a un, dos o tres 
torns, que duren entre una i dues 
hores. A més, el primer i el tercer 
dilluns de cada mes es realitza un 
taller per als usuaris del Centre de 
dia. Si voleu visitar-lo o col·laborar-hi, 
només cal que us poseu en contac-
te amb Xarx@antoni. També podeu 
aprofitar la jornada de portes ober-
tes que tindrà lloc el 20 de gener, 
en el marc de la Festa Major de Sant 
Antoni. http://xarxantoni.net/projec 
tes/Hortantoni/.

Germanetes: En aquest interior d’illa 
hi hauria d’anar un institut, una llar 
d’infants, habitatges per a joves i 
gent gran. L’Ajuntament fa deu anys 
que té abandonat l’espai i, després 
d’un llarg procés de reivindicació, 
n’ha cedit una part a Recreant Cruï-
lles. Un dels projectes que s’hi està 
duent a terme és un hort comunitari 
obert a tot el veïnat, amb espai per a 
plantes aromàtiques i per a produc-
tes hortícoles. http://recreantcruilles.
wordpress.com/.

HORTS A BARCELONA

Si ens allunyem una mica arriba-
rem al Jardí Botànic de Barcelona. 
Periòdicament, a la Masia, darrere 
l’aparcament del MNAC, hi té lloc una 
activitat gratuïta (inscripció prèvia) 
on es pot descobrir la masia com a 
referent d’habitatge de la pagesia i 
conèixer l’hort i els cultius de produc-
tes de proximitat. També es participa 
en la plantació d’hortalisses. A més, 
el Jardí Botànic també ofereix tallers 

de compostatge, llavors, cuina, etc. 
http://agenda.museuciencies.cat/.

I tot passejant per la muntanya de 
Montjuïc, trobarem l’hort masia Can 
Mestres, una antiga masia que va ser 
expropiada el 1997 i cedida a Parcs i 
Jardins. És l’hort urbà més antic de 
Barcelona i consta de 52 parcel·les 
cedides a veïns i veïnes de la Zona 
Franca més una parcel·la destinada a 
finalitats educatives. A més, disposa 
d’un espai d’apicultura i una granja 
d’animals on trobarem oques, conills, 
ànecs, gallines i ovelles. És un centre 
d’educació ambiental i els caps de 
setmana està obert a les famílies.

I ara canviem de muntanya i pugem 
cap a Collserola, a Can Masdéu, masia 
ocupada després de més de 50 anys 
d’abandó i que disposa d’un hort co-
munitari des del 2002, d’obligada re-
ferència a la ciutat de Barcelona. S’hi 
pot anar a treballar cada dijous al 
matí els mesos de tardor i d’hivern o 
a la tarda durant la primavera i l’estiu. 
A més, el grup d’educació agroecolò-
gica dinamitza activitats per a grups. 
http://www.canmasdeu.net/.

GRUPS DE CONSUM

I si no ens va l’horticultura, però sí 
consumir fruita i verdura ecològica 
i de proximitat, al barri tenim dos 
grups de consum: el de Xarxantoni 
i el de l’Associació de veïns de l’Es-
querra de l’Eixample, tots dos en col-
laboració amb la Xarxa de Consum 
Solidari. Després de fer-te’n soci, 
has de fer la comanda a través de 
la botiga virtual i recollir la fruita i 
verdura al local dijous a la tarda o 
divendres. A més de funcionar com 
a grup de consum, s’organitzen di-
versos tallers i xerrades de consum 
responsable i visites als horts d’on 
prové el que mengem. http://www.
xarxaconsum.net/ca/. 

Som el que mengem. Som el que 
sembrem.
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Segur que la majoria de nosaltres 
vivim en carrers ben propers a l’es-
cola: al mateix carrer d’Entença, o 
al de Rocafort, o potser a la Gran 
Via, o al carrer del Consell de Cent, 
o el d’Aragó... Tots són carrers que 
duen uns noms força particulars, uns 
noms que molta gent desconeix a qui 
pertanyen o el que signifiquen.

L’any 1863, l’Ajuntament de Barce-
lona va encarregar a Víctor Balaguer 
que fes una proposta per al nomen-
clàtor (la llista de noms de carrers) 
de l’Eixample de Barcelona, que no 
feia gaires anys s’havia començat a 
formar.

Víctor Balaguer va ser un polític, 
historiador, poeta i autor d’obres 
de teatre, de molta anomenada en 
el seu temps. Com a historiador, va 

XaVier cazeneuVe  
pare de P5 i 6è

ser autor d’una Historia de Cataluña 
y de la Corona de Aragón en diversos 
volums, i la seva manera de fer his-
tòria era més aviat la d’un divulgador 
romàntic del passat històric de Cata-
lunya, barrejant fets reals i llegendes, 
amb una forta intenció nacionalista, 
més que no pas un historiador “cien-
tífic i rigorós” com se suposa que ho 
són els d’ara. Des de l’any 1852, era 
el cronista oficial de Barcelona, i per 
això se li va formular l’encàrrec.

Balaguer va fer una proposta de 
noms de carrers per a l’Eixample 
que és tot un programa complet 
d’història de Catalunya. Un conjunt 
de noms que recull el dels principals 
territoris que conformaven l’antiga 
Corona d’Aragó, les principals insti-
tucions de poder barcelonines i cata-
lanes, el nom de comtes importants 
del casal de Barcelona, de militars 
catalans...

Així, doncs, cada vegada que cami-
nem per un dels carrers que envolten 
la nostra escola, estem caminant per 
episodis, fets o elements importants 
de la història de Catalunya.

Coneixeu per què aquests carrers 
tenen el nom que tenen? Us ho ex-
pliquem tot seguit.

Gran Via de les Corts Catalanes

Per les antigues Corts Catalanes. 
La Cort, a la Corona d’Aragó, era 
la reunió extraordinària que con-
vocava el rei i en la qual participa-
ven els diversos “braços” o grups 
de representants de la població 
(capellans, militars i professionals) 
per prendre acords i fer lleis. Sovint 
aquestes Corts es feien perquè el rei 
volia demanar diners per a les seves 
guerres i, a canvi, de donar-los-en,  
els representants pactaven amb ell 
lleis i privilegis que els afavorissin.

fem barri
Els  carrers del voltant  

de la nostra escola

Fotografia de Víctor Balaguer



8 

Carrer de la Diputació
Per la Diputació del General, la insti-
tució de Catalunya i dels regnes de 
València i d’Aragó coneguda també 
amb el nom de Generalitat. Vindria a 
ser, més o menys, com l’antiga Ge-
neralitat actual. Va ser prohibida a 
partir del 1714.

Carrer del Consell de Cent
El Consell de Cent era l’assemblea, 
la reunió del govern municipal de 
Barcelona. També va ser abolida el 
1714. Seria com l’actual Ajuntament 
de Barcelona, però amb més poder, 
ja que la seva jurisdicció no era no-
més a Barcelona ciutat, sinó que s’es-
tenia de Molins de Rei a Montcada i 
de Montgat a Castelldefels.

Carrers d’Aragó, de València  
i de Mallorca
No són carrers dedicats a les actuals 
comunitats autònomes, si no als tres 
grans territoris que, juntament amb 
el principat de Catalunya, formaven 
l’antiga Corona d’Aragó, el regne ca-
talà medieval.

Carrer de Llança
Atenció! Carrer de Llança, no de 
Llançà! Sense accent! No és un car-
rer dedicat al poble de Llançà, al Baix 
Empordà, sinó dedicat a Corrado 
Lancia (Conrad Llança), un militar, 
almirall de la marina de guerra del 
rei Pere II el Gran. Va ser cunyat de 
Roger de Llúria (un altre carrer). Va 
morir el 1299.

Carrer de Vilamarí
Bernat de Vilamarí va ser un altre 
militar, també un almirall, que va arri-
bar a ser capità general de l’Armada 
per a tots els regnes de la Corona 
d’Aragó. Va ser comte de Capaccio 
(no de carpaccio, que és un plat). Va 
lluitar sovint contra els turcs i contra 
els venecians. Va morir el 1516.

Carrer d’Entença
Reb el nom de Berenguer d’Entença 
i de Montcada. Capitanejà un grup 
d’almogàvers per donar suport a 
Roger de Flor, a qui volgué succeir 
organitzant la famosa venjança.

Estàtua dedicada a Antoni de Viladomat, 
al passeig de Lluís Companys, just davant 
de l’entrada del parc de la Ciutadella

Carrer de Rocafort
Deu el seu nom a Bernat de Roca-
fort, un guerrer medieval del segle 
xiii. Va ser l’home de confiança del 
cabdill dels guerrers almogàvers, 
Roger de Flor, amb la filla del qual 
es va prometre i qui de va esdevenir 
el successor al front de les tropes 
quan aquest va morir. 

Carrer de Calàbria
Calàbria és una regió del sud d’Itàlia. 
Aquest carrer duu el seu nom perquè 
és un altre dels territoris que van for-
mar part de la Corona d’Aragó, ja que 
els catalans la van conquerir el segle 
xiii i la governaren fins al segle xv.

Carrer de Viladomat
Antoni de Viladomat va néixer el 1678 
i va morir el 1755. És un dels pintors 
més importants de la història de la 
pintura catalana i el més important 
de la seva època. Per bé que molts 
dels seus quadres s’han perdut, en-
cara en podem veure uns quants al 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) a Montjuïc. 

Sepulcre de Bernat de Vilamarí, al claus-
tre del monestir de Montserrat © Lluís 
Prats.
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El sentit de la reivindicació
GeMMa Querol 
mare de 4t

La major part dels pares i mares de 
l’escola formem part d’un col·lectiu 
de la societat que ens ho hem trobat 
tot fet. Hem crescut  amb democrà-
cia, amb una societat del benestar 
que ens ha permès gaudir d’una sa-
nitat, d’una educació, d’uns drets 
socials i laborals que sembla que 
sempre hagin estat així. 

No tenim costum de reivindicar,  
perquè mai no ho hem fet i ens cos-
ta acceptar i comprendre que tot el 
que s’ha estat perdent aquests últims 
anys costarà molt i molt de tornar a 
recuperar.  No sabem que un dret es 
pot perdre molt ràpidament però pot 
costar una generació recuperar-lo.

Molts cops, davant la situació actu-
al, creix un sentiment de resignació, 

de frustració, de pensar que no ser-
veix per res reivindicar. Però aquest 
principi de curs 2013-2014,  tenim dos 
exemples que no és així.

La nostra escola ha estrenat dues 
aules noves, que ha permès que el 
grup addicional de P3 (actual P4), 
hagi pogut pujar a la primera plan-
ta i ocupar l’aula d’anglès, i que ara  
disposem d’una nova biblioteca i 
d’una nova aula d’anglès. 

Després de molt temps  els veïns i 
veïnes del barri ja tenim la clau del 
Solar de Germanetes. De moment en 
gestionarem 580 m2. S’ha instal·lat 
una cúpula geodèsica que disposa-
rà d’unes grades mòbils. El dia 1 de  
desembre es va realitzar una jornada 
de treball per començar a arreglar 
l’hort i deixar ben bonic un mòdul 
d’obra. Durant tot el dia es va tre-
ballar fins que no hi va haver llum.  

actualitats de l’ampa

El dia 12 de desembre es va convocar 
l’Assemblea Constituent de l’espai. 
A partir d’ara, a poc a poc els veïns 
farem nostre l’espai i podrem com-
provar l’abandonament del solar, 
de la resta dels 4.420 m2. Gaudir 
d’aquest espai ens donarà forces 
per continuar. No ho oblideu, VO-
LEM L’INSTITUT. Allà, al cantó, és 
on s’ha de construir i és on ens han 
manifestat que ha de començar el 
curs 2015-2016. 

Si tots junts continuem, ho acon-
seguirem, els nostres fills tindran 
un nou institut i els veïns gaudirem 
d’una illa de l’Eixample que ha estat 
abandonada durant 10 anys.

Individualment som un granet de 
sorra però si ens ajuntem podem 
fer moltes coses. 

Encara creieu que no té cap sentit 
REIVINDICAR?



10 

Colla de Gegants i Grup de Batucada
GeMMa Querol 
mare de 4t

El 6 d’octubre vam participar a la  
IV Trobada de Gegants i Capgros-
sos de l’Esquerra de l’Eixample. El 
Transeixample 2013.

Vam sortir de l’escola amb l’Estel, la 
Lluna, el Banyeta i el Nàpia i grans i 
petits ens ho vam passar molt bé. 

Davant l’acceptació que va tenir hem 
decidit crear una Colla de Gegants a 
l’escola i durant aquest curs partici-
parem en diferents trobades i inten-
tarem fer un taller per poder reparar 
els nostres gegants i potser crear-ne 
uns de nous molt més lleugers.

I si tenim Gegants necessitàvem un 
Grup de Batucada i ja el tenim.  

Els dijous de 19.30 h a 20.45 h, l’Omar 
(el monitor que fa percussió als 
nens) iniciarà les classes a un grup 
de pares i mares. El grup s’ha format 
el dia 12 de desembre i començarà 
a assajar a partir del dia 9 de gener 
del 2014.

Dates  
senyalades

 

8 de març:  
Carnestoltes  

10-11 de maig: 
Festa Ludicoesportiva

13 de juny:  
El Sopar de 4t



Les solucions estaran penjades al web de l’AMPA a partir del 27 de desembre, a: www.ampajoanmirobcn.cat/
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Sopa de lletres
Quant temps necessiteu per trobar...

MADuixA, eNciAM, PAtAtA,  
coLifLor, ceBA, coL, PèsoLs,  

PAstANAgA, APi, toMàQuet 

A
V Find and circle each of the words from the list below. Words may appear

horizontally, vertically or diagonally, but forwards only.

PRODUCTES DE L’HORT
Name: Date:

Copyright ©2013 WorksheetWorks.com
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P
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P
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E
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F

O

U

O

U

N

A

G

M

A

P

T

A

R

E

S

E
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U
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D

A

S

D

C
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D

A

B

E

C

P

A

E

A

X

I

U

D

A

M

S

I

I

B

maduixa enciam patata coliflor ceba col pesols pastanaga api tomaquet

Troba les 7 diferències

Jeroglífics

L’acudit
Una nena està fent els deures i pregunta al 
seu pare: 

– Papa, com s’escriu campana?

El pare respon:

– Campana s’escriu tal com sona.

– Ah! Llavors... Escric: ning-nang-ning-nang.

entreteniments

       fruita

   ARGENT N

       És bo fer esport?

S
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La redacció de Miroscopi  
no es responsabilitza  

necessàriament de l’opinió 
que expressin els articles 

signats.

Edita: AMPA de l’escola Joan Miró

Comissió revista: Pilar Rubio, Maqui Nueno, Norma Brichs, 
Sergi Hernández, Ester Sánchez, Montserrat Pibernat

Bones Festes i Feliç 2014!

Estimats Reis Mags,

L’equip del Miroscopi estaria moooolt content si de tant 

en tant rebés algun escrit, dibuix, acudit, endevinalla, 

pensament, opinió, crítica... per publicar a la nostra re-

vista, que és de tots i per a tots. La llegeixen els nens i 

nenes, els pares i mares, mestres, monitors, monitores, 

la cuinera i, fins i tot les iaies de costura.  

Podríem rebre-ho a: 

miroscopi@ampajoanmirobcn.cat

Moltes gràcies!

             Equip miroscopià

tauler d’anuncis

Cançons  
per fer cagar el Tió

Caga tió, 
d’avellanes i torró; 
tant si cagues com si no 
et donaré un cop de bastó. 
Caga tió! 

Caga tió, tió de Nadal;
posarem el porc en sal,
la gallina a la pastera,
i el pollí a dalt del pi.
Toca, toca Valentí.
Ara passen bous  
i vaques,
I gallines amb sabates
i galls amb sabatons.
Correu, correu minyons,
que la tieta fa torrons,
el vicari els ha tastat,
diu que són un poc salats.
Ai el brut, ai el porc,
ai el cara, cara, cara,
ai el brut, ai el porc,
ai el cara de pebrot.


