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Aquest any al Vila estem de festa, ja que aquest 
curs fa 25 anys que vam inaugurar aquest espai 
on ens trobem.

L’any passat vam prendre consciència que 
complíem aquest aniversari. És per això que 
la Junta directiva d’enguany vam incloure 
aquesta commemoració com un dels objectius 
del nostre projecte per al curs 2017-2018, 
sense saber gaire com gestionar–la. Acabàvem 
d’aterrar a la direcció i hem de reconèixer que el 
primer pensament va ser que se’ns girava feina i 
que no sabíem gaire com entomar-la.

Érem conscients que és una data important, 
perquè celebrar vint-i-cinc anys implica que ja 
en fa força que aquest institut va començar a 
caminar i que ha passat prou temps com perquè 
aquestes passes s’hagin anat consolidant dins 
del nostre recorregut  i puguem fer-ne balanç.

El primer que vam fer, a principis de juny 
de l’any passat, va ser posar-nos en contacte 
amb persones vinculades amb l’institut per 
convidar-los a participar en l’organització 
d’aquest esdeveniment. La resposta d’una 
gran part de la comunitat educativa va ser 
important: exalumnes, antics professors i PAS, 
pares i mares... i moltes idees i moltes ganes de 
col·laborar per part de tots plegats. Ràpidament 
es van anar formant comissions i vam posar fil 
a l’agulla d’uns actes que començaven a tenir 
forma.

Durant aquest curs hem intentat recuperar 
la memòria d’aquests 25 anys (i una mica més, 
comptant els dels barracons) a través de les 
persones que han format part del Vila. Però 
també hem volgut implicar i fer-ne partícips els 
membres actuals, de manera que la història es 
connecti amb el present. 

Hem recuperat documents dels primers 
anys, hem preparat una exposició, hem gaudit 
de xerrades i tallers fetes per exalumnes als 
nostres alumnes d’ara, hem publicat aquesta 
revista...

Aquests mesos hem conegut antics 
integrants de la comunitat educativa que ens 
han explicat les seves vivències a l’institut. 
“L’experiència laboral més bonica de la meva 
vida”, em va expressar una persona que havia 
format part de l’equip pedagògic, quan la vaig 
trucar per demanar-li la seva col·laboració. 
I, de mica en mica, hem anat coneixent una 
part de la història del nostre centre, que a 
molts ens era desconeguda i que ens ha 
ajudat a fer-nos-el una mica més nostre. I, 
finalment, hem passat de la inquietud i la por 
a la il·lusió d’organitzar un esdeveniment com 
aquest. Ara puc dir ben alt que és un honor 
poder participar en la celebració d’aquest 25è 
aniversari. Aquesta revista és un clar exemple 
d’aquest procés de participació de tots els 
estaments de la comunitat educativa.

No volia acabar aquest escrit sense agrair 
a la M. Teresa Verdaguer i a la Núria Falcó la 
feina realitzada en l’edició d’aquesta revista. 
Ha estat, en puc deixar constància, una feina 
llarga i, inicialment, amb dificultats per donar-
li una “línia” argumental. El resultat esteu a 
punt d’obrir-lo. Destapeu-la a poc a poc i aneu 
assaborint els records i “pensaments” que ens 
hi han volgut mostrar.

Espero que gaudim tots plegats d’aquest any 
ple de records i celebracions, tot esperant que 
els que formem part de la comunitat educativa 
actual mostrem el mateix entusiasme quan, 
d’aquí a 25 anys, celebrem el 50è aniversari.
Un clar símptoma que les coses van bé.

El Vila està de celebració

Aracel·li cabrero, directora de l’institut

PRESENTACIÓ
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El somni el vam començar a somniar un vespre de 
1986 a la planta baixa de l’Escola Josep Maria Jujol. 
Era la primera trobada amb els pares i mares de 
les 117 criatures que no podien ser escolaritzades 
per començar primer de BUP a l’INS La Sedeta. 
L’escolarització quedava garantida per aquell curs 
amb l’ocupació d’unes aules a l’últim pis de l’escola 
que s’inaugurava en aquell moment. No hi havia, 
però, cap pla ni garantia de futur. 

Coneixia des de feia un parell de dies els 5 
membres del professorat amb qui havia de començar 
l’aventura i això em va permetre fer una promesa, la 
Normalitat. Vaig donar a les famílies la meva paraula 
que l’atenció i la qualitat de l’escolarització dels seus 
fills i filles no seria  pitjor que la que rebrien en cap 
altre centre públic del nostre país. No tothom s’ho va 
creure. Hi va haver algú que no es va voler arriscar i 
de manera pública va dir que renunciava a la plaça. 
Però la majoria va respondre amb entusiasme i 
amb un esperit de solidaritat i encoratjament, dels 
quals vaig viure sorpresa i agraïda fins al final. Mai 
no oblidaré la primera mare que em va abordar per 
dir-me que estaria al nostre costat pel que calgués i 
totes les altres que feien puntetes darrera, amb els 
ulls brillants. D’aquesta trobada, de la primera, en 
va sortir la Comunitat Escolar més magnífica que he 
pogut experimentar a la meva vida professional.

Entusiasme i caliu

Érem pocs i extraordinàriament ben avinguts. 
L’entusiasme i la qualitat del professorat va ser 
notable; la confiança i l’escalf de les famílies, 
constant; l’ambient era alegre i les criatures eren de 
tots. Per això, quan el Departament va comunicar 
que, en acabar el curs, l’alumnat seria redistribuït 

pels instituts dels voltants, la comunitat educativa 
es va mobilitzar d’una manera que seria permanent 
fins a aconseguir la seu definitiva el curs 92-93. Les 
modalitats de mobilització van ser diverses: des de 
l’assistència constant als plens de l’ajuntament de 
Gràcia (des del primer moment la consciència de 
pertinença al barri va ser inequívoca) i, si hi havia la 
possibilitat que es tractés el tema, al de la ciutat, fins 
a mobilitzacions al carrer, enganxades de cartells, 
trobades i converses amb totes les autoritats 
possibles. Les mares del nostre institut, sempre 
somrients, carregades amb la mitja o la feina de 
ganxet, responien enriolades a tota secretària que 
intentava dissuadir-les de poder veure el conseller, 
director general, directora de serveis territorials, 
regidor del districte o regidora d’ensenyament de 
l’ajuntament de Barcelona: “ Cap problema, no tenim 
cap pressa” i, traient els estris de la feina, esperaven 
pacientment la trobada que sempre es produïa. 

LOLA RIBELLES, professora de LLENGUA I LITERATURA CASTELLANes

La materialització d’un somni:    l’institut Vila de Gràcia
ORIGEN DE L’INSTITUT
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El primer èxit

La primera gran victòria va ser aconseguir el solar de 
Secretari Coloma amb Romans i els famosos barracons, 
pels quals es va haver de lluitar any rere any a mesura 
que anàvem necessitant més aules. Cal dir que l’èxit i 
el reconeixement ens van gratificar constantment i no 
paràvem de créixer. 

Vam aconseguir que aquell espai precari, però ple 
de llum, de flors, de gats... tingués màgia. Per sobre 
de la precarietat, hi havia el sentiment de Singularitat i 
la seguretat que acabaríem tenint un institut que no 
fos evanescent. Quan ens trobem exalumnes, sense 
excepció recorden amb agraïment i enyorança l’etapa 
dels barracons; recorden el sentiment de comunitat: tots i 
totes juntes constantment, les festes, les celebracions, les 
sortides, els viatges... però, sobretot, la Màgia. Les noies 
recorden l’encarregada de la neteja del centre -mare de 
dues alumnes- que, entre altres coses, va organitzar un 
taller de costura i patronatge als baixos d’un barracó amb 
un èxit absolut; o com ells i elles feien torns per donar un 
cop de ma a l’estimadíssima Àngels, la millor conserge del 
món, que havia de preparar oposicions. 

Ens agrada parlar de la màgia dels barracons, d’aquella 
escola precària que ens va omplir els cors. És la mateixa 
màgia que et sorprèn en entrar al Vila de Gràcia i que 
et fa dissipar la punta de rebel·lia de no poder tornar a 
tocar les parets, ni veure els bidons curulls de flors, ni 
les grans capses verdes, com també els anomenaven. 
La contrapartida és veure la materialització del desig i 
adonar-te que essencialment ets al mateix lloc. A l’escenari 
on s’assaja l’art de viure, on es realitza el millor de tots els 
trucs de màgia: la conversió d’unes criatures en ciutadans 
i ciutadanes preparades per viure en llibertat.

Recordo els anys d’institut com uns 
dels millors anys de la meva vida. Jo 
sortia d’una escola petita i el canvi a 
un institut em feia alhora por i molta 
il·lusió. 

De seguida vaig veure que aquells 
anys canviarien la meva forma de 
veure la vida i la relació amb el món. 
La sort i el babyboom van fer que 
no hi cabéssim tots a la Sedeta i que 
es creés l’embrió d’aquest institut, 
l’extensió núm. 1 de la Sedeta. Poc 
alumnat, escola en construcció, 
barracons, etc. Un conjunt de coses 
que ens van regalar 4 anys fantàstics. 
Aquesta etapa m’obria un nou món i 
em mostrava una llibertat a la qual no 
estava acostumat. 

Recordo el primer dia a les portes 
de l’escola Jujol, fent cua per entrar i 
fent les primeres coneixences. Les 
amistats d’aleshores són les que 
m’han acompanyat al llarg de la vida 
i això em fa molt feliç. Els professors 
de l’insti eren molt diferents als de 
l’escola, mantenien la familiaritat a la 
que estava acostumat, però ens volien 
transmetre la passió per les coses, 
engrescar-nos a aprendre. Jo gairebé 
no sabia escriure en castellà, ja que 
la meva escola, molt catalanista, 
no havia donat gaire importància a 
aquesta matèria i la Lola em va dir: 
“Tranquil, sortiràs d’aquí parlant i 
escrivint perfectament el castellà”. I 
així va ser. Vaig sortir escrivint i parlant 
perfectament el castellà i estimant la 
literatura, les llengües, el grec, el llatí. 
També vaig gaudir fent plàstica i fins 
tot matemàtiques i ciències. Res era 
nou, però tot era diferent.  

Estic segur que coincidiré, en 
aquesta reflexió, amb molts dels meus 
companys i companyes. Tots -alumnat, 
professorat, personal administratiu- 
vàrem construir molt més que un 
institut. Nosaltres començàvem a 
construir-nos com a persones i estic 
segur que per als adults que van 
passar per allà també hi va haver un 
abans i un després.

joaquim juncosa, exalumne

ORIGEN DE L’INSTITUT

La materialització d’un somni:    l’institut Vila de Gràcia
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El forn de Sant Jaume,    un edifici amb història
genona biosca i paco marín, professors d’història

Un origen ben dolç
La construcció del Forn de Sant Jaume el 1922 a 
la cantonada del carrer Vic amb la Riera de sant 
Miquel va significar la implantació al barri de Gràcia, 
que encara disposava de solars per urbanitzar, d’un 
important establiment de pastisseria, propietat 
la família Colom. S’hi elaboraven tota mena de 
productes dolços tradicionals (caramels, coques, 
panellets, neules, torrons, mones...) que es venien 
a les tres botigues que posseïa el negoci i que 
van adquirir un gran renom a la ciutat. Aquestes 
estaven situades al carrer Llibreteria, 3 (1808), al 
passeig de Gràcia, 7 (1914) i, finalment, a la placeta 
de Sant Miquel 1 i 3 (1922), segons diversos fulletons 
de propaganda conservats a l’Arxiu Municipal de 
Gràcia, del Fons Buch.  Tot i això, no tenim constància 
de quan el negoci familiar es va extingir. 

L’edifici

L’immoble va ser obra del prestigiós arquitecte 
Manuel Joaquim Raspall i Mayol (1877-1937) i el 
seu estil correspon al de les grans construccions 
barcelonines de les primeres dècades del segle XX, 
caracteritzades pel noucentisme en les formes i una 
decoració externa de relleus i esgrafiats. La planta 

és poligonal.  A la  façana principal destaquen els dos 
medallons ovalats del tercer pis i, sobretot, el medalló 
de Sant Jaume a cavall que presideix ĺ entrada. 
Ĺ esquelet és una estructura metàl·lica, amb pilars 
de fosa i formigó.  En el seu origen, constava d’un 
soterrani, la botiga a la planta baixa i  tres plantes 
pràcticament diàfanes, amb grans finestrals i reixes, 
on s’ubicaven els obradors. Posteriorment es va 
afegir una quarta planta i l’exterior va anar adquirint 
l’aparença actual.

Refugi antiaeri

Durant la Guerra Civil, el veïnat va excavar un refugi 
antiaeri a la placeta de Sant Miquel per protegir-se 
dels bombardeigs i, segons ens han explicat, el forn 
va cedir espais per a la fabricació de materials per 
al front republicà. Aquest refugi -identificat amb el 
núm. 766- tenia forma de galeria de mina i anava 
des del carrer Vic i al llarg de la Riera de Sant Miquel 
fins als carrers Pou, Sèneca i Dr. Rizal. Tenia dues 
boques que no es van poder connectar mai, una 
longitud de 128 metres per 1,60 metres d’ample i 2 
metres d álçada, sostre de volta i una  profunditat 
de 10 metres, tal i com s’extreu de “Gràcia, temps de 
bombes, temps de refugis”, de J. M. Contel, publicat 
l’any 2008.

De forn a institut

L’establiment industrial del Forn de Sant Jaume va 
tenir una vida pròspera fins a la dècada dels anys 
80 i, després d’uns anys d’inactivitat, va ser adquirit 
per ĺ Ajuntament. A mitjans de la dècada, i degut a la 
pressió veïnal, la Generalitat va assumir les reformes 
per convertir-lo en un institut, segons l’avant-
projecte de reforma i adequació de l’edifici signat 
per l’arquitecte Enric Rello i Roqué el 17 d’octubre 
de 1983, conservat a l’Arxiu Municipal de Gràcia. 

 S’hi introduïren una sèrie de modificacions, entre 
les quals destaquen la creació d’un porxo d’entrada, 
la ubicació dels serveis i les dues escales al fons de 
la planta, la disposició de les aules paral·lela a les 
façanes per aprofitar la llum natural, la creació d’un 
pati de llums al centre de l’edifici i l’adequació del 
terrat per a usos escolars. 

Però no va ser fins el curs 1992-1993 que 
s’inaugurà l’Institut d’Ensenyament Secundari Vila de 
Gràcia a l’antic Forn de sant Jaume. Havia d állotjar 
les primeres fornades d’alumnes i professors 

HISTÒRIA DELS USOS DE L’EDIFICI
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El forn de Sant Jaume,    un edifici amb història

procedents dels cinc mòduls prefabricats de 
l’Extensió núm.1 de la Sedeta que s’havien aixecat al 
carrer Secretari Coloma; se ĺs anomenà “barracons” 
i, des del curs 1987-1988, van cobrir la creixent 
demanda d’educació secundària pública al cor del 
barri, en un projecte datat del 19 d’agost de 1987, 
que es conserva a l’Arxiu Municipal de Gràcia.

La placa daurada situada al costat de la 
consergeria del centre recorda la inauguració oficial 
de l’IES Vila de Gràcia, pel President de la Generalitat 
Jordi Pujol. També hi assistí l’Alcalde de la ciutat 
Pasqual Maragall, l’abril de 1993.

Amb el temps, la comunitat educativa del Vila 
va anar adaptant els espais existents a les seves 
necessitats. Es van ampliar el nombre d’aules, es 
van crear la biblioteca, els laboratoris i altres aules 
específiques; així mateix, el terrat es convertí en 
lloc d ésbarjo per als més joves i la placeta de Sant 
Miquel i la seva font ho feren per als més grans, 
donant vida al seu entorn. A més, com a resultat de 
la pressió compartida amb altres centres del barri i 
fruit de les negociacions amb el Districte de Gràcia, 
es va aconseguir ĺ ús dels poliesportius municipals 
dels carrers de Perill, primer, i més endavant, de 
Neptú.

Aquesta petita història no ha fet canviar mai 
l’aparença original de l’antic Forn de Sant Jaume que, 
avui en dia, continua mantenint la seva singularitat. 

Fulletons de propaganda del Forn de Sant Jaume, sense data. Arxiu Municipal de Gràcia.

HISTÒRIA DELS USOS DE L’EDIFICI
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Quan vaig arribar al Vila de Gràcia, jo venia 
d’un institut que tenia set pisos (i sobreàtic), 90 
professors/es, més de 800 alumnes... i una Sala 
d’Actes on cabia tota aquesta gent!

El Vila era més o menys una quarta part de tot 
això... i sense cap sala d’actes.

Però, curiosament, dins aquell institut enorme 
els meus esforços teatrals no m’havien acabat de 
satisfer, probablement perquè es perdien enmig 
de tant espai... I que eren gent molt seriosa allà! 
Massa!

Improvisació planificada

Al Vila va passar tot el contrari. Sí 
que vam fer algunes representacions 
“normals”, per dir-ho així, d’obres 
de Woody Allen, de Castelao, de 
Cervantes..., però el que més em va fer 
gaudir (i crec que a molta gent també) 
van ser els “teatrillus” que imposaven 
les circumstàncies: poc temps, poc 
espai, pocs medis... 

O sigui, la improvisació... planificada.

El truc consistia a aprofitar un dia una mica 
especial i representar durant 10 o 15 minuts (o 
menys) una cosa que semblava seriosa. Però, 
de sobte, tot canviava a causa d’un fet o d’uns 
personatges inesperats. I acabava, freqüentment, 
amb el llançament de caramels o polvorons, i 
bastant aldarull.

Jo en deia d’això un grup de “teatro guerrillero”. 

Un grup... Bé, no tinc molt clar que hi hagués 
un grup. Sí que hi havia un nucli de persones més 
o menys fixes, noies i nois (encara les recordo i 
me les estimo), però a cada representació en 
sortien unes i n’entraven d’altres. He intentat fer 
una llista de noms, però he arribat a 42 i sé que 
no hi són totes...

En algun moment també hi van intervenir 
professors/es, i conserges!, com a personatges... 

o no. Recordo el Cap d’Estudis Jordi Ramírez fent 
de Cap d’Estudis i avisant que ens rodejava la 
policia...

Molta gent. Penseu que van ser set anys de 
“fer el tontu” pels passadissos i les aules...

Parlo de “fer el tontu de-li-be-ra-da-ment”, és 
clar.

-Menos rollo, Pepe!

Per exemple.

Les representacions més ben preparades (un 
o dos dies per assajar) eren les de l’Inici del curs.

Consistien en què un fals 
Director/a feia un discurs 
avorridíssim sobre l’estudi, 
l’assistència, el respecte... fins 
que apareixien dues dones 
de la neteja, cantant coples, 
renyant els alumnes i dient el 
mateix però més clar: 

- El paper del bocata? 

- A la paperera! 

En una ocasió, l’inaugurador del curs va ser 
el President Aznar (si no sabeu qui és no passa 
res). I en una altra, va ser Déu mateix: tres 
(naturalment!) noies que feien el miracle d’entrar 
i sortir per portes diferents alhora!

La Castanyada

La Castanyada també tenia prou èxit.

O era un concurs televisiu, “Toma Castanya!”, 
en què tot sortia malament... O un experiment 
del professor Simòni...des Pistat que volia fer 
“marron glacé” allí mateix i l’interrompien uns 
gàngsters franco-gallecs... O un crèdit instructiu 
que explicava que Adam i Eva van mossegar una 
castanya, no una poma (i vam convèncer més 
d’un alumne!)... O Don Quixot i Sancho mirant la 

El que més em va fer gaudir 
van ser els “teatrillus” 

que imposaven les 
circumstàncies: poc temps, 

poc espai, pocs medis...

Pepe farreras, professor de castellà

Aportar un toc de comèdia    a la quotidianitat de l’institut

SINGULARITATS
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Aportar un toc de comèdia    a la quotidianitat de l’institut

batalla de la castanya i el pistatxo... En general, 
acabaven amb polvorons per l’aire.

Els Pastorets

Per Nadal, naturalment, “Els pastorets”... a la 
nostra manera.

La primera vegada, al cap de poc de començar, 
van aparèixer uns/es okupes indignats -dos dies 
abans havien desallotjat el teatre Princesa- que 
volien rebentar l’acte i van acabar fent de diables, 
de Sant Josep, de Mare de Déu... Però van okupar 
el Portal de Betlem. 

Va ser llavors quan el Cap d’Estudis anuncià 
que la policia rodejava l’institut. Va haver-hi 
una versió feminista, “Les pastoretes”, bastant 
divertida... i controvertida.

I una altra on va ressuscitar el Professor Pistat, 
que no recordo ben bé quins experiments feia.

Carnestoltes 

Per Carnestoltes, es feia un concurs de disfresses 
de debò i seriosament, dintre d’uns límits. A més, 
els/les professors/es es disfressaven també. Hi 

ha fotos, però no les passo perquè pugen a les 
xarxes i poden acabar amb alguna reputació.

Per Sant Jordi, el drac feia pets en comptes de 
fer foc.

Quan va arribar l’ESO, vam intentar cremar 
el llibres de BUP i la directora es va espantar 
bastant.

En fi. Es tractava de posar una gota d’humor 
a la vida quotidiana del centre. Però no era un 
simple riure per riure. Participàvem tots plegats, 
actors i espectadors, alumes i professors, en 
actes educatius d’una ciutadania crítica -no 
agra-, capaç de veure el dos costats, el seriós i 
el divertit, de la vida. Crec que d’alguna manera 
se’ns va encomanar el tarannà gracienc. I que 
vam contribuir-hi, també.

Club de Fans

Una dada important: teníem un Club de Fans... 
format per una sola persona: Xavi Figueres, 
professor de matemàtiques, que va gravar quasi 
totes les representacions amb una càmera de 
“bodas y bautizos”. 

N’ha deixat una còpia a la Biblioteca del Centre 
per si us interessa comprovar que he dit la veritat.

El que encara em continua sorprenent és la 
santa paciència amb què les Directores -Joana 
Ràfols, Pilar Aparici- i els Caps d’Estudis -Leopold 
Magriñà, Jordi Ramírez- van suportar totes les 
molèsties, desordres i maldecaps que els vam 
provocar durant aquells anys. I al final també 
reien! Increïble!

Deu ser que s’acabava el segle XX i esperàvem 
alguna cosa bona del XXI. Colla d’ingenus!

Bernat, Sara, Laura, Juan Ramón, Iolanda, 
Elena, Gina, Laila, Maria, Esther, Ferran, Gemma, 
Allan, Georgina, Gabriel, Clara, Diego, Eulàlia, 
Martí, Lluís, Diana, Berta, Inés, Judit, Marta, Oriol, 
María Jesús, Mireia (2), Dídac, Pol, Davínia, Janet, 
Ot, Pablo, Josep M., Alex(andra), Bouchra, Àngel,  
Bono, Nàdia, Eva, Killian...

SINGULARITATS
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Un dels espais arrelats des de fa molts anys 
a l’institut és la biblioteca. Va néixer el curs 
1998-99 de la voluntat de l’AMPA del centre 
de disposar d’aquest espai de consulta i de 
promoció de la lectura per a tot l’alumnat i, de 
seguida, la proposta va trobar el recolzament de 
la direcció del centre.

Els inicis

La primera ubicació va ser al soterrani, al costat 
de l’aula de tecnologia. En un espai no molt gran 
però ben endreçat i assortit, es va sembrar la 
llavor del que avui representa la biblioteca per 
al centre. Es va automatitzar el catàleg, es van 
elaborar guies de lectura, es va destinar temps 
a la formació d’usuaris i, també i molt important, 
es va crear la Comissió de biblioteca formada per 
membres de l’AMPA, de la direcció, un membre 
de l’equip docent, que n’és el coordinador, i 
una persona encarregada de la gestió de la 
biblioteca.

El curs 2009-10, es va traslladar a la primera 
planta. Aquest fet va significar més espai, molta 
més llum i, sobretot, visibilitat absoluta tant per 
a l’alumnat com per al professorat. La biblioteca 
va passar a tenir llavors un espai més destacat 
i en igualtat de condicions amb els laboratoris, 
l’aula de música o la d’informàtica, esdevenint 
així un equipament consolidat, arrelat i totalment 
integrat al centre.

La biblioteca, més    enllà de la lectura

carme pardo, bibliotecÀria

Més que un espai

Des dels seus inicis, la biblioteca del Vila 
de Gràcia ha comptat amb una persona 
externa especialista (becaris de la facultat de 
biblioteconomia i, posteriorment, bibliotecària) 
per assegurar l’horari per als alumnes, tenir cura 
de l’espai i  fer propostes d’activitats. Perquè 
no n’hi ha prou de tenir un espai. Avui, l’espai, 
gairebé tots els centres, tant de primària com 
de secundària, el tenen. Ara bé, que funcioni, 
que hi hagi una persona responsable amb una 
dedicació amb prou hores com per crear un 
projecte, que mantingui la biblioteca viva i que 
intervingui en el dia a dia del centre, d’aquestes, 
malauradament, n’hi ha poques. 

Però el Vila, la té!  I la té perquè en el seu 
moment unes mares i pares implicats la van 
reivindicar i un equip directiu va creure en la 
seva importància. Això diu molt del centre, del 
seu tarannà envers la cultura. Tant de la seva 
preservació com de la seva difusió entre tots els 
seus alumnes. Del primer al darrer. Tothom hi pot 
venir a consultar, a llegir, a treballar, a participar 
d’activitats, a agafar un llibre en préstec...

El Vila té una biblioteca que és un 
projecte, perquè en el seu moment 
unes mares i pares implicats la van 
reivindicar i un equip directiu va creure 
en la seva importància

SINGULARITATS
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La biblioteca, més    enllà de la lectura

Que tant la direcció del centre com l’AMPA, 
avui, hi continuïn apostant mantenint l’espai, 
el personal i els recursos necessaris per tirar-
la endavant, ens confirma el seu compromís 
amb l’educació i la formació de persones amb 
llibertat i amb diversitat de pensaments, amb 
criteri, amb coneixement i amb tolerància. Crec 
que no hi ha millor carta de presentació per a un 
centre d’ensenyament, la funció del qual no és 
altra que formar el futur social del nostre país.

I d’aquella llavor que va arrelar, n’han sortit 
molts fruits: exposicions (temàtiques, de 
novetats, de l’Institut Català de la dona, de 
l’Associació de mestres Rosa Sensat), formació 
d’usuaris, recomanacions (de novetats, guies de 
lectura...).

I d’alguns dels seus fruits, n’han sortit arrels. 
Algunes de les activitats que han nascut per 
créixer i quedar-se: són l’Hora de lectura, el Dia 
de la Poesia i els Clubs de lectura. 

Com a espai, la biblioteca és dels més 
utilitzats: acull diferents xerrades que es fan al 
llarg del curs i s’hi imparteixen algunes classes.

L’aposta per mantenir la biblioteca ens 
confirma el compromís de la direcció 
del centre i l’AMPA amb l’educació i 
la formació de persones amb llibertat 
i amb diversitat de pensaments, 
amb criteri, amb coneixement i amb 
tolerància

SINGULARITATS
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Fer de la poesia una nova tradició

Col·laborar amb la Comissió de biblioteca de 
l’institut, del 2009 al 2016, va suposar per a mi 
poder donar una empenta a la seva transformació. 
En aquells anys, i aprofitant les obres, la biblioteca 
va passar del soterrani de l’edifici al cor de 
l’escola. I, a partir d’aquesta comissió, i comptant 
amb l’entusiasme de la nova bibliotecària (Carme 
Pardo) i la col·laboració i direcció escènica de la 
Núria Cano, vàrem poder aportar el nostre granet 
de sorra a la diada cultural de Sant Jordi.

Ens plantejàvem com apropar als nois i noies 
de 1r i 2n d’ESO diverses lectures que d’entrada 
sabem que no escullen de motu proprio, però 
que són molt interessants, com diàlegs d’amor 
d’obres de teatre (Cirano, Romeu i Julieta, 
Don Joan), contes de  “les 1001 nits”, rondalles 
catalanes per conèixer personatges de la nostra 
mitologia, la prosa d’Espriu, àlbums il·lustrats 
que no són per a nens petits, el llibret d’una 
òpera (Les noces de Fígaro ) i contes populars en 
versions no tan conegudes (La Bella Dorment, La 
caputxeta, La Julivertina).  

Sabem que els nois i noies són exigents i que si 
una cosa no els interessa, ho fan notar de seguida. 
I podem dir que tots els anys els alumnes ens 
van acompanyar amb les orelles molt obertes i 
els ulls esbatanats. Alguns professors ens deien 
“tant de bo que els meus alumnes m’escoltessin 
com us han escoltat a vosaltres!“. 

Quan ens vàrem animar a fer un recital de 
poemes en El dia de la Poesia, tampoc les teníem 
totes. Dubtàvem de si agradaria als alumnes, 
però alhora pensàvem que era important oferir 
la possibilitat de llegir-los poemes. Ja sabem que 
els professors de llengües en treballen a la classe, 
però sovint la poesia és titllada d’avorrida i és molt 
diferent haver-la “d’estudiar” que poder-la gaudir 
sense cap pregunta de comprensió posterior, 
simplement com experiència artística i literària.

Això ens va portar a rellegir i escollir poemes 
d’Espriu, Abelló, Salvat Papasseit, Estellés, Segarra 
i molts altres poetes catalans, espanyols i del món 
que van ressonar dins de les parets de l’institut. 
Pensem que una de les maneres d’interessar-se 
per la poesia és ser-ne oient. I de nou la resposta 
de l’alumnat, aquest cop des de 1r d’ESO a 2n de 
batxillertat, va ser de molt respecte, sorpresa i 
emoció alhora. Perquè aquestes lectures en veu 

montse colilles, mare d’exalumnes

alta han permès poder dir alguna cosa dels afectes 
més penosos i dels sentiments més intensos dels 
éssers humans. Això que saben fer tan bé els 
poetes. 

I ves per on, aquella jornada de poesia es va anar 
repetint any rere any i amb la repetició es va anar 
tornant  “esperada” i ha passat a ser una tradició.

El que em queda és fer un agraïment a la comissió 
de biblioteca i als equips directius que han confiat 
en nosaltres, perquè ens han donat l’oportunitat 
de compartir amb l’alumnat i gaudir de la literatura 
d’una forma lúdica i sorprenent. Sobretot voldria 
donar les gràcies a la Carme Pardo i a la Núria 
Cano per les magnífiques estones que hem passat, 
acompanyades d’un bon vi,  fent recerca de textos i 
poemes, assajant i preparant aquestes actuacions 
que han transcendit l’àmbit escolar.

núria cano, mare d’exalumnes

Quan la meva filla Júlia va entrar a l’INS Vila de Gràcia, 
el primer que em va dir la Montse va ser:  “T’has 
de fer de la comissió de biblioteca!” Ja havíem fet 
recitals de poesia i obres de teatre durant la nostra 
època al Reina Violant, i la veritat és que va ser una 
experiència molt enriquidora, tant per a nosaltres 
com, creiem, per als nens. Vam pensar... per què no 
fer-ho amb adolescents? Quina por - vaig pensar. 
Són més crítics, més rebels, més sincers també.

He de dir que veure les cares de tota la canalla 
mirant, emocionant-se, que vinguin i et preguntin 
per aquest o aquell poema, és de les coses més 
gratificants que m’han passat. Són esponges i ens 
agradaria pensar que hem aportat un gra de sorra 
tant en el món de la poesia com en el món literari 
en general.
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Un dia en què la Música s’escriu en majúscules

Sant Jordi al Vila

Ara que ja no estic en actiu al Vila, tinc l’oportunitat 
d’escriure unes línies sobre l’activitat de Música 
del dia de Sant Jordi. Sempre començava a 
preparar-la amb molta antelació. De fet, el primer 
dia de classe ja preguntava als alumnes nous i 
als de 1r d’ESO si estudiaven algun instrument. 
Jo m’ho apuntava a la llista i els explicava que el 
dia de Sant Jordi tindrien la possibilitat de fer una 
actuació amb més de 300 persones de públic.

Al febrer començava a escalfar motors amb 
una convocatòria de reunió a l’aula per tal de 
saber quants estaven interessats a participar-hi.

És curiós, hi ha hagut anys que en venien 
pocs i d’altres que se’n presentaven més dels 
necessaris per fer una activitat que jo pensava 
que no havia de superar els 50 minuts.

Els instruments melòdics (flauta, clarinet, 
trompeta, saxo...) o els que habitualment fan 
de solistes (violí, viola, cello, contrabaix...) tenien 
l’oportunitat de tocar amb acompanyament de 
piano. Els altres (piano, guitarra, grups de música)  
podien actuar sense haver de coordinar-se amb 
ningú. Els que depenien del piano acompanyant 
havien de donar-me la partitura el més aviat 
possible i jo començava a estudiar. La veritat és 
que això m’ha permès tocar un repertori molt 
variat al llarg de tants Sant Jordis.

He de dir que algunes vegades –poques- havia 
de perseguir els músics per tal de convèncer-
los a participar. A alguns perquè no tenien una 
peça a punt, per vergonya o per alguna altra raó, 
em costava. Però, majoritàriament, la resposta 
sempre va ser positiva.

Unes setmanes abans, a ĺ hora del pati anaven 
desfilant els músics i es familiaritzaven amb el 
piano o bé passàvem les partitures que calia que 
jo acompanyés. El problema era, podríem dir, 
de calendari. Sempre se’ns tirava el dia a sobre 
(alguns anys Setmana Santa en tenia la culpa).

La tecnologia va millorar l’arribada de 
partitures de piano, però també va tenir el seu 
punt negatiu. Recordo un any que em va arribar 
el Vals núm. 2 de Shostakowisch la nit abans. 
Temps per imprimir, estudiar una mica i l’endemà 

aprofitar el pati de la festa per fer unes passades 
amb el clarinet. Això és patir molt!!!!

Arribat el dia, previ trasllat del piano al teatre, 
tot eren nervis. Dels nois, molts; i meus, infinits. 
Algun canvi de programa a última hora (efectes 
del directe) i el darrer repàs, si calia.

Malgrat la feinada, sempre he cregut en 
aquesta activitat, perquè permetia als alumnes-
músics poder fer audicions fora de les seves 
escoles de música. I, a més, el comportament del 
públic sempre ha estat immillorable. Entenien 
ràpidament la dificultat que entranya l’estudi 
d’un instrument i valoraven molt els seus 
companys. Sempre he pensat que si jo hagués 
portat un músic de fora, probablement amb molt 
més nivell, la resta d’alumnes no hauria tingut 
una atenció tan enorme com la que tenien quan 
tocaven els seus companys.

Per mi era un dia dur per tota l’organització 
i la responsabilitat d’haver d’acompanyar-ne 
uns quants amb el piano; però al final, estava 
contenta de fer-ho pensant que per a alguns eren 
les úniques audicions en directe de la seva vida.

Miro enrere i recordo tots els músics que 
han passat i recordo tots els moments, tant els 
bons com alguna errada per part meva d’alguna 
entrada no feta, sostinguts o bemolls equivocats. 
Però, sobretot,  recordo un dia on la Música a 
l’Institut s’escrivia en majúscules per uns nois i 
noies que posaven tota la il·lusió a fer música. 

Visca la Música i per molts anys!!! 

begoña compañón, professora de música
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Tot i que des d’aquest any ja estic retirada de la 
docència, em fa molta il·lusió poder col·laborar en 
aquesta revista de commemoració dels 25 anys 
de vida del Vila parlant d’un projecte tan solidari 
com és el de l’Hemodonació. Uffff, com ha passat  
el temps!

Al llarg dels quasi 30 anys de professora en el 
Vila, a més de gaudir de la meva matèria, ha estat 
molt enriquidora la participació en activitats 
transversals en què ha calgut la col·laboració 
amb d’altres matèries i en què els alumnes -en 
aquest cas de 3r d’ESO- s’hi han implicat plens 
d’entusiasme. Una d’aquestes activitats ha estat 
el projecte de l’Hemodonació, que ha comptat 
sempre amb el suport del centre i ha tingut, té 
i desitjo que segueixi tenint una projecció molt 
important en el barri. Sempre hem considerat 
que la implicació del centre en el barri és un dels 
nostres punts forts per aconseguir millorar la 
formació del nostre alumnat i una bona cohesió 
social, que ens va fer guanyar l’any 2010 el premi 
“Dia del donant”.

Tota aquesta història va començar el curs 
2003-2004 arran d’una visita amb els alumnes de 
batxillerat al Banc de Sang i Teixits situat, llavors, a 
l’hospital Vall d’Hebron. La visita ens la va facilitar 
un membre de l’AMPA que hi treballava. Va ser 
a partir d’aquesta visita que ens van oferir de 
col·laborar amb ells, proposta que ens va semblar 
molt interessant. I vam ser el primer centre de 
secundària que es va embarcar en aquest tipus 
d’activitat.

El curs 2004-2005 vam fer la nostra primera 
campanya, que ja aleshores vam considerar un 
èxit i que després vam anar millorant.

El projecte es porta a terme en 3 fases:

1. Formació: una part científica, realitzada per 
personal del Banc de Sang, i una altra publicitària, 
en què intervé la UB.

2. Organització de la campanya. Aquesta 
fase exigeix l’organització de l’alumnat en 
grups de treball i la distribució de les tasques 
de preparació i difusió a la resta de cursos i 
professorat, a les famílies, escoles de primària, 
comerços, mercats… per intentar arribar a tot el 
barri. Tot l’alumnat participa en grups de dos en 
el disseny d’un pòster publicitari, amb la totalitat 
dels quals es realitza una exposició concurs. El 
dia de Sant Jordi se’n lliuren els premis i el 1r és 
el que serveix per confeccionar els pòsters i els 
flyers publicitaris de la campanya de l’any.

3. Dia de l’Acció. L’alumnat es distribueix els 
horaris i les tasques per estar al costat de la 
unitat mòbil tota la tarda. Cada any posen  en 
marxa noves estratègies per atraure la gent que 
passeja per la zona. Ells, que per edat no poden 
ser donants, intenten transmetre la importància 
de la donació per tal de poder disposar d’una 
medicina de qualitat. Són convincents i porten 
molts donants a la unitat mòbil, encara que 
no tants com els que ells voldrien. Cal dir que 
els nostres donants més fidels són les famílies 
del centre. Molts són pares i mares, i també 
exalumnes que en el seu moment van participar 
en la seva campanya, fet que demostra que 
s’aconsegueix fer memòria i infondre el desig 
de participar després de fer els 18 anys.

Si el projecte d’hemodonació segueix 
endavant és gràcies al gran entusiasme 
que hi posem tots -alumnes i professors- i, 
evidentment, a moltes famílies lligades al centre, 
o simplement del barri, que ens hi han ajudat 
i a qui no podem deixar de donar sempre les 
gràcies.

Acabaré amb una frase que les alumnes 
de 3r Sara Domènech, Samaria Hernández i 
Clàudia Rosés del curs 2010-2011 van escriure 
en un article que aquell any es va publicar sobre 
aquest tema a la revista del centre ENGANXA-
T’HI: “Estem molt orgullosos d’haver-hi participat 
i d’haver aconseguit aquest gran èxit. A veure 
si els que veniu l’any vinent supereu la nostra 
campanya.” A partir dels 18, fes-te donant!

Moltes gràcies a tots i totes els que heu 
participat!

L’hemodonació al Vila
PILAR DOÑATE, professorA de biologia
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I... som de Gràcia?

Sí. El nostre institut no només ho porta en el 
nom, també ho porta en la seva manera de fer 
les coses, de crear sinèrgies, de sortir al carrer i 
d’omplir altres espais.

La vida del barri ha entrat i s’ha quedat dins 
de l’Institut i l’Institut vol portar la seva energia al 
barri. Nosaltres som i volem ser de Gràcia.

I... com ha passat?

Com passen les coses més importants de la 
vida. A poc a poc, de moltes maneres i sense fer 
soroll. Us en fem una mostra:

Des de fora, des del barri, ens van cridar i el 
«No a la Guerra» i la lluita per la justícia va omplir  
la nostra placeta per dir que No hi estàvem 
d’acord i que volíem un món millor i una Escola 
pública millor, i amb les samarretes grogues vam 
dir SOS al carrer. I, perquè som barri, engegàrem 
i donem suport a la «Xarxa Educativa en favor 
dels Refugiats»,  i treballem amb les escoles i 
anem al mercat per poder dir amb paraules de la 
Joana Raspall i amb els petits del nostre barri «Si 
haguessis nascut en una altra terra, podries ser 
blanc, podries ser negre...».

Des de dintre, hem deixat entrar a qui ens 
volia ensenyar noves maneres de treballar i 
de vincular-nos al barri, amb projectes com 
l’Hemodonació, l’Any Internacional de la Patata 
al mercat de l’Abeceria o les Festes de Gràcia, 
treballant al carrer Llibertat.

I... què volem ?

Fer reals els reptes que els alumnes ens 
proposen: volem anar a les escoles de primària i 
hi som a les classes de P3 i de 6è per ensenyar-
los a llegir, a fer psicomotricitat  o què són els 
invertebrats. I volem fer coses amb els nostres 
avis. I els ensenyàrem i els ensenyem informàtica, 
i després ells ens ensenyen a cosir.

Som de Gràcia perquè és el nostre món 
quotidià i és el que volem: deixar que el món entri 
a les aules i que els nostres alumnes surtin al 
carrer i portin a tot el barri el que pensen i el que 
han après de mil maneres... perquè aprendre és 
això: obrir el cor i la ment cada dia.

L’institut vol portar la seva 
energia al barri. Nosaltres 
som i volem ser de Gràcia

Hem deixat entrar a qui ens 
volia ensenyar noves maneres 
de treballar i de vincular-nos 
al barri

Aprendre és això: obrir el cor i la 
ment cada dia

    Un institut arrelat
mar vara, professorA de religió i ètica
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La meva escola i la del meu fill

enrique leiva, exalumne

Em van demanar que, per la meva qualitat de 
ser un dels primers pares que com a exalumne 
portava una nova generació a l’escola, descrivís 
des de qualsevol perspectiva el que sentia 
i valorava de l’experiència. I l’encàrrec era 
certament compromès perquè vaig morir ara fa 
aproximadament uns vint-i-cinc anys, justament 
quan moria la meva adolescència. És a dir, per 
escriure això he hagut d’exhumar el meu propi 
cadàver i contraposar les restes que quedaven 
a la imatge que em construeixo de la vida i 
experiència del meu fill. S’entendrà, doncs, que 
ha estat complicat i que el que he de dir potser 
no s’entendrà. Vagin les meves disculpes per 
endavant.

Em comenta el meu cadàver que, dels meus 
records d’escola, només en queden figures 
deformades; records que li venen al cap com 
vidres deformants que, de vegades, es tornen 
imatges grotesques i, de vegades, estilitzades. 
Però més enllà que el meu cadàver digui la veritat 
o estigui amagant-me coses, crec que el temps 
escolar que conforma la vivència del meu fill 
també participa d’aquesta parcialitat, d’aquesta 
naturalesa deformada del que no existeix sinó 
en la imaginació. Així, per exemple, no sé on és 
ara mateix el meu fill, només m’ho imagino. Ell 
potser sap on és. En un mateix sentit, jo mai vaig 
ser enlloc, ningú em podia dir on era jo realment. 
Només passant els anys vaig anar construint un 
consens propi, íntim, sobre mi mateix, sobre on 
era en cada moment i què feia o volia fer. És per 
aquest motiu que he d’admetre que el pas del 
temps ha convertit el meu temps d’escola en una 
geografia poblada de llocs imaginaris, d’amics 
que ja no hi són i, en tant que només perviuen 
en el meu cap, teixits amb la mateixa precària 
densitat de les mentides.

Així, em poso a escriure aquestes línies i se’m 
planteja el dilema de mullar la magdalena en 
el cafè, com aquell famós escriptor, i construir 
aquest record en pau; o bé lluitar contra mi 
mateix, la memòria i el temps, i exigir-me un 
mínim compromís, potser amb l’etern retorn. 
Però, abocat a aquest dilema, em passa que tinc 
preferència per construir-me un passat ideal i 
penedir-me gairebé de tot el que vaig fer durant 
la meva adolescència. Dit això, intento recordar i 
les coses anaven més o menys així.

La meva escola era petita, plena de flors per 
tot arreu. Tenia una gran pista de formigó on 
fèiem l’esbarjo, jugàvem a pilota i ens hi podíem 
colar els caps de setmana, saltant la tanca, per 
seguir jugant, ara ja a ser persones. Tenia, la 
meva escola, àmplies sortides de les aules que 
a cada canvi de classe ens permetien renovar 
allò que el filòsof en deia elan vital, l’impuls de 
viure. Sortíem a cada classe i, a cada descans, 
repreníem el contacte amb la totalitat: el que 
teníem davant nostre era, efectivament, tot el 
que coneixíem, tot el que volíem i tot allò a què 
aspiràvem. Era magnífic. La meva escola tenia 
grans murs que ens separaven del món, i estava 
guardada a l’exterior per dracs i grífols i a dintre 
per princeses i prínceps, velles sàvies i mags 
impredictibles. Jugàvem a l’emulació. I a construir 
utopies. Una utopia, la que recordo més bonica 
i fèrtil, era la que ens parlava que tots els 
companys d’escola érem iguals, que accediríem 
en igualtat de condicions al mercat de treball, 
que compartiríem les mateixes oportunitats, 
que ens veuríem en un mateix mirall quan fóssim 
vells. Era magnífic.

L’escola del meu nano no és tan petita, no té 
flors ni una gran pista de formigó on jugar-se les 
claus de la vida civil, però, em consta, conforma 
la seva totalitat, tal com em va passar a mi. De 
vegades m’explica també incertes trobades amb 
monstres i dracs, que crec que són els mateixos 
que em perseguien a mi, l’embruix de prínceps 
i princeses vinguts d’arreu del regne i les 
propietats deletèries, de vegades revitalitzants, 
de les pocions de mags i magues que volten per 
dintre de l’escola. Més o menys com a mi. Per 
això l’escola del meu fill és la meva escola. Com 
quan les persones que han patit o continuen 
patint exili -polític o econòmic- diuen que el país 
es porta sempre a sobre, l’escola no és un espai 
físic, sinó un idil·li amb el nostre passat.

Però ara al meu fill li toca posar fil al teixit de la 
seva història personal. Pot ser que també algun 
dia mori, com vaig morir jo, perquè tots hem 
de morir tard o d’hora unes quantes vegades 
en la nostra vida. Quan un dia miri enrere i 
algú li demani que doni als seus records sentit 
i magnitud, qui sap si començarà dient: la meva 
escola era petita, estava plena de flors per tot 
arreu i hi havia murs guardats per dracs i grífols...

TORNAR A L’INSTITUT
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Em trobo amb la Carmen Batista al bar El Roure. 
Seiem al costat de la finestra, amb el Vila al fons. 
Em sembla una localització idònia on conèixer-la: 
ella va estudiar a l’institut fins que va abandonar 
els estudis, i ara hi porta el seu fill.

“Per mi és un orgull. Em va fer molta il·lusió 
quan em va dir que volia estudiar on havia 
anat jo”, reconeix la Carmen. “Cada vegada 
que passejàvem per davant jo li deia que havia 
estudiat aquí i que vaig ser una tonta per deixar-
ho, que mai se li passés pel cap”.

Quan la Carmen va entrar a primer d’ESO no 
va tenir-ho gens fàcil: és d’ètnia gitana i a finals 
dels 80 estava mal vist que les noies estiguessin 
tant temps dins l’institut. Els seus pares volien 
que es formés però va rebre pressions de 
l’entorn i va abandonar els estudis després de 
fer segon. “Sembla mentida però el meu millor 
record del Vila és estar bé, estudiant. Per mi anar 
a un institut era una cosa de superació. Si em 
donessin una altra oportunitat, l’aprofitaria”.

La situació ha canviat. “Era una època que 
nosaltres ens preníem per molt de menys pel fet 
de ser gitanos”, es lamenta la Carmen. “Ara això 
s’ha trencat, ja no passa gràcies a Déu”, afegeix. 
També explica que actualment les famílies d’ètnia 
gitana volen que els seus fills i filles estudiïn i 
que per aconseguir-ho duen a terme una lluita 
conjunta amb els instituts i el professorat. La 
pedagogia ha estat clau per aconseguir aquest 
canvi: “Quan la noia gitana es feia dona, es 
pensava que ja no podia estar a l’institut, però ara 
hi ha noies casades que van a classe igualment. 
Els estem inculcant que estudiar no és res de 
l’altre món, que és normal”.

Un altre motiu pel qual algunes famílies no 
volien portar els fills a un institut era la por al 
rebuig. “A vegades pensem: si portem els nens 
gitanos al cole, ens miraran malament. Però els 
hi portem i no passa res; surten de classe l’un 
parlant amb l’altre”. Ella és de l’opinió que gitanos 
i no gitanos “podem aprendre els uns dels 
altres, intercanviar coneixements i ajudar-nos 
mútuament”.

La Carmen comenta que sempre ha dit al 
seu fill que s’ajunti amb tothom, que no vol cap 
“diferència d’ètnia”. Assenyala que dins les aules 

ja no hi ha segregació perquè quan entres al Vila “ets 
un més”. Segons ella, a la seva època els estudiants 
no es barrejaven, “tant per part nostra com dels 
altres. El temps ha canviat a millor”.

Aquesta harmonia no es limita a les parets de 
l’institut, sinó que es pot experimentar a tot Gràcia: 
“Dins el barri hi ha molta cohesió, la convivència és 
molt bona perquè ens coneixem de tota la vida: els 
veïns, el forner, els botiguers... És diferent, és com 
un poble”. La Carmen assegura que una educadora 
social que treballa a altres zones de la ciutat li 
explica que en altres barris això no passa, que són 
“un altre món”.

Tanmateix, la Carmen alerta que l’augment del 
preu dels lloguers està comportant que molts 
gitanos hagin de mudar-se als afores. Diu que han 
organitzat una recollida de signatures per denunciar 
la situació. “Si tots marxem, l’arrel que hi ha aquí de 
la rumba catalana s’estarà acabant. S’està deixant 
perdre una part important de la història de Gràcia, 
perquè nosaltres fa uns 300 anys que estem vivint 
aquí”.

Núria falcó, exalumna

Carmen Batista: la il·lusió d’estudiar

TORNAR A L’INSTITUT
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He treballat vint anys al Vila de 
Gràcia.

Anava i tornava de l’institut 
caminant i no sempre seguia el 
mateix itinerari. Vint anys són 
més que suficients per recórrer 
tots els camins possibles des de 
la porta de casa meva a la porta 
de la meva altra casa, la de la 
Riera de Sant Miquel.

Va ser un matí de l’hivern de 
l’any 1997, seguint un nou trajecte, 
quan vaig llegir aquest missatge 
anònim escrit sobre una paret del 
carrer de la Llibertat que em deia: 
ESTOY CONTENTO. Ho recordo 
perfectament ja que l’endemà 
vaig fer la fotografia que il·lustra 
aquest text.

La sensació, involuntària, que 
em va envair en aquell moment la 
podria descriure com si aquelles 
paraules posessin un nom al 
sentiment que, silenciós, humil i 
incògnit, sempre m’acompanyava 
quan venia cap a l’institut.

Efectivament, jo també ESTABA 
CONTENTO quan anava a treballar 
i llegia aquella confessió efímera 
que descrivia el meu estat d’ànim 
no explicitat, ocult dintre meu. 
Durant tres o quatre setmanes 
vaig passar cada dia per davant 
d’aquella paret atrotinada que, 
com si fos un mirall, va reflectir 
el meu sentiment fins que va ser 
enderrocada.

I ara sóc jo qui vol escriure, 
en aquesta simbòlica paret de la 
revista dels 25 anys del Vila, que 
vaig ser un home feliç al vostre 
costat, mentre intentava posar 
en pràctica allò que el filòsof va 

exposar al seu deixeble Lucilio: 
Homines dum docent discunt.

Tot el que he après mentre 
ensenyava ha sigut una part molt 
important del meu salari. Un gran 
regal!

És molt cert que he estat 
un home afortunat de poder 
desenvolupar aquest treball 
pedagògic, insistent i intens 
com el que fa la recta tangent 
quan topa durant un instant per 
primera i última vegada amb 
la corba i, empenyent-la, la fa 
avançar. 

Estic molt satisfet d’haver tingut 
l’oportunitat d’acompanyar-vos 
en el vostre inevitable camí de 
canvi: d’infants en adolescents i 
més tard en adults.

En evocar aquells anys 
m’envaeix una mena de dolça 
enyorança barrejada amb un 
somriure irònic quan penso, 
per exemple, en els estentoris: 
¡que no panda el cúnico! que 
deixava anar quan un “voluntari” 

Un exprofessor s’adreça als seus exalumnes

MODESTO SUSHIGÓS, PROFESSOR de  matemàtiques

mig atordit intentava desxifrar, 
des de la pissarra, aquells codis 
tan inversemblants i enigmàtics 
amb la col·laboració de la resta 
de companys, còmodament 
asseguts al seu lloc; o quan 
repetia de manera pesadíssima 
allò de: ama nesciri en llatí 
o en la seva translació a un 
llenguatge més comprensible: 
¡no te signifiques!, i tants i tants 
dies diferents i tanta amistat 
acumulada... Quin privilegi el 
meu, contemplar dia a dia la 
meravella de la metamorfosi de 
nens i nenes de 1r d’ESO en joves 
preuniversitaris!

Adeu amics i amigues!

Llarga vida a l’institut 
Vila de Gràcia i als 
seus habitants passats, 
presents i futurs!

L’OFICI D’ENSENYAR I APRENDRE
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jordi ramírez, PROFESSOR de filosofia

Vint i cinc anys és una mica menys 
del que se suposa que dura una 
carrera docent. Els professors 
que en 1993, amb ple dret, se 
sentien joves, si no han arribat ja 
a la jubilació, la tenen ben a prop. 
La situació sembla així propícia 
per disposar-se a deixar-se dur 
per la nostàlgia, exercici pel qual 
els docents semblen tenir una 
certa predisposició.

Tots tenim la impressió que la 
realitat dels instituts actuals té 
poc a veure amb la de l’any 93. 
Llavors fèiem BUP i COU, i des 
de llavors hi ha hagut quatre 
lleis d’educació, si no he perdut 
el compte.  Fa vint i cinc anys la 
tecnologia a l’abast era reduïda, 
i les estratègies educatives i 
pedagògiques podien prescindir-
ne sense perdre la seva legitimitat, 
cosa que avui és impensable i, 
per a molts, imperdonable.

No és clar, però, fins a quin 
punt han canviat els instituts i, en 
concret, els docents que els miren 
de fer funcionar. En molts sectors 
del professorat creix la sensació 
que les exigències plantejades 
són molt més grans, que ja no 
es tracta només d’impartir un 
saber, més o menys adquirit a 
la universitat i rellevant per a la 
formació dels alumnes, sinó que 
cal fer feines i assumir rols molt 
variats, nombrosos i de vegades 
contraposats. 

Això, però, no assenyala tant 
un canvi de la professió com 
de les expectatives envers la 
professió, mantingudes pel 
conjunt de la societat, que sovint 
veu en la institució escolar un 

remei passablement factible a les 
seves deficiències, tant en l’àmbit 
individual -la crisi de la institució 
familiar-, com en el col·lectiu 
-l’endèmica manca de recursos 
dels sistemes de protecció social-.

El problema s’agreuja amb el 
fet que aquests bens que l’escola, 
i cada docent, amb dificultats 
pot produir, semblen molt més 
importants que allò que l’institut 
realment pot fornir: eines per a 
la maduració intel·lectual, en un 
mon on madurar ha esdevingut 
una tasca intempestiva; eines per 
a la formació ciutadana, en una 
situació en què els ciutadans són 
reemplaçats pels consumidors; i 
la preparació per a una trajectòria 
professional futura que, si 
existeix, la ignorem, tot i que té 
un caràcter hipotètic per no dir 
il·lusori. 

Si ens ho mirem bé, cap 
d’aquestes coses és fàcilment 
mesurable, i sobretot 
immediatament mesurable, 
fet que no deixa de constituir 
un altre problema atès l’esforç 
propagandístic de legitimar la 
pràctica educativa des d’una 
quantificació de resultats 
aparentment objectius, una 
manera de fer ben angoixant 
especialment pels professors 
d’humanitats destinats a plantar 
llavors sense que ens sigui donat 
veure si podran créixer.

Més enllà del moment present, 
però, vivim en una cultura ben 
vella i potser val la pena fixar 
l’atenció en allò que no ha 
canviat. Un humà es tanca amb 
altres humans més joves en un 

espai i parlen, comparteixen el 
Logos, és a dir, es reafirmen en 
la seva humanitat. Els alumnes 
aprenen dels professors, el 
professor aprèn dels alumnes. El 
jove és ajudat a vèncer la malaltia 
que porten els pocs anys, la del 
solipsisme, entenent que som allò 
que som com a producte d’una 
cadena de transmissió cultural 
sense la qual no seríem res. 

El professor aprèn a dissipar els 
dubtes sobre el sentit del que fa i 
dona vida nova a aquest llegat del 
qual és hereu, però que necessita 
contínuament ser renovat. Si 
voleu tot plegat és una mica ideal, 
però en absolut és irreal. 

Això s’ha donat, aquí en aquest 
centre sense anar més lluny, 
potser deformat pels vicis d’una 
tradició que, com han dit amb 
justícia els moviments pedagògics 
renovadors, centralitzava massa 
en el professor l’acte educatiu. 
Però s’ha donat. Se seguirà a més 
donant, encara que la tendència 
predominant ens arrossegui 
al vici contrari i simètric, 
l’alumnocentrisme. I es pot donar 
per les mateixes raons que abans 
es podia donar: la intel·ligència és 
el que al capdavall preval.

Professor i alumnes es reafirmen en la seva 
humanitat

El professor aprèn a 
dissipar els dubtes sobre 
el sentit del que fa i dona 
vida nova a aquest llegat 
del qual és hereu, però que 
necessita contínuament 
ser renovat

L’OFICI D’ENSENYAR I APRENDRE



22

Començar una nova etapa

Quan l’estiu del 2013 va acabar, vaig ser conscient 
que la pròxima classe la passaria amb companys 
nous, amb un professorat nou, en un edifici nou 
i, a més, fora de Gràcia. Recordo que estava 
nerviosa perquè em costava imaginar com seria 
aquesta nova etapa, acostumada al Vila de Gràcia, 
on coneixes a tothom, on et sents protegida i 
saps que no estàs sola. Representava fer un gran 
canvi. La Universitat Autònoma de Barcelona era 
la universitat on havia de passar els meus quatre 
anys de carrera fent Comunicació Audiovisual 
i l’única experiència de la UAB que tenia era la 
del primer examen de la Selectivitat, en què vam 
arribar tots tard perquè ens havíem perdut dins 
la Facultat de Lletres i no trobàvem l’aula. Per no 
atabalar-me, vaig decidir que m’havia d’imaginar 
la UAB com un Institut gran, molt gran.

Però em vaig equivocar. L’equivalent a un 
Institut no va ser la UAB ni la meva Facultat, 
l’equivalent va ser la meva carrera!

Al Vila sabia gairebé tots els noms dels alumnes 
de l’institut i a la carrera va ser molt diferent: amb 
prou feines vaig parlar amb totes les persones 
de la meva classe. En relació amb això, tinc una 
anècdota, de fet, la primera anècdota a la UAB. 
El dia de les portes obertes, una setmana abans 
del primer dia de classe, vaig conèixer dues 
noies que, com jo, eren de primer any. Després 
de parlar una estona em van dir que estudiarien 
a la mateixa Facultat que jo, però que farien 
Periodisme i, il·lusa de mi, vaig pensar que, tot 
i fer carreres diferents, havia tingut sort de fer 
dues amigues perquè així el primer dia de classe, 
ja coneixeria a algú. No les vaig tornar a veure 
més durant els quatre anys de carrera. 

M’agradaria acabar dient que superar una 
etapa i passar a una altra ha estat una experiència 
molt enriquidora. Arribar a un lloc nou, on ningú 
et coneix i on no coneixes a ningú, serveix per 
poder ser tu mateixa, per poder créixer i espavilar-
te. Tinc la sort de poder recordar la meva època 
d’estudiant com una etapa feliç.

MARTA CROS, comunicadora audiovisual MARC NOSÀS, cambrer i estudiant de física

Sortim de l’institut amb 18 anys i això representa 
una llibertat molt gran de decisió. Fins aquest 
moment, sempre havíem tingut algú que prenia 
aquestes decisions per nosaltres i això fa que a 
vegades sigui fàcil equivocar-se i agafar un camí 
que no és el que seguiràs durant tota l’etapa 
universitària.

Fa gairebé quatre anys que vaig acabar el 
batxillerat a l’INS Vila de Gràcia. Després de fer 
la selectivitat i aprovar-la, vaig decidir entrar 
en un grau universitari en Ciències Culinàries 
i Gastronomia. Durant el primer curs, com que 
els estudis m’ho permetien, vaig combinar la 
universitat amb una feina de cambrer en un bar 
gastronòmic, cosa que em va possibilitar iniciar 
una etapa professional com a cambrer. 

El canvi, de l’aixopluc de l’institut al 
desemparament del món laboral, va ser molt 
dur però alhora molt enriquidor, ja que vaig tenir 
l’oportunitat i la responsabilitat d’aprendre a fer 
de cambrer en molt poc temps. Per sort vaig 
començar a treballar en un restaurant molt petit. 
Tots els treballadors ens enteníem molt bé i em 
vaig sentir molt acompanyat. 

Aquesta experiència em va servir per entrar 
al “Disfrutar”, un restaurant amb dues estrelles 
Michelin i amb força renom a la ciutat de 
Barcelona. Va ser un moment molt difícil per 
a mi, ja que érem un equip de persones molt 
gran, l’ambient no era tan agradable i familiar, i 
l’exigència era màxima. Durant el segon curs del 
grau de cuina, bastant decebut amb la formació, 
vaig decidir canviar de grau. Volia entrar en un de 
més exigent i interessant. Per això vaig començar 
la carrera de Física. El canvi va ser espectacular. 
Quan entres en una formació com física, que 
exigeix molta dedicació, has de dedicar-li moltes 
més hores, però alhora tens molta més llibertat 
per organitzar-te l’estudi.

EXALUMNES
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Per voluntat pròpia, pressions 
externes o l’esdevenir de la vida, 
vaig triar estudiar el batxillerat 
científic. Probablement la realitat 
s’acosta a una combinació de 
les tres opcions. Més tard vaig 
decidir cursar la llicenciatura de 
Medicina i Cirurgia. Actualment 
sóc resident de 3r any de 
Medicina Familiar i Comunitària al 
CAP El Carmel. 

Va dir Edmund Pellegrino que 
la medicina és la més humana 
de les arts, la més artística de 
les ciències i la més científica 
de les humanitats. Suposo que 
deu ser per això que sento que 
del meu pas pel Vila de Gràcia 
el que més em va influir i servir 
a l’hora de treballar com a metge 
van ser les apassionants classes 
de la Rosa Gurrera i la Mar Vara. 
Excepte filosofia, les seves no 
van ser assignatures obligatòries, 
però crec que van ser les que 

més em van fer créixer com a 
persona. Amb elles vam conèixer 
altres cultures, vam reflexionar 
sobre els conflictes polítics de 
l’època, ens vam fer les preguntes 
existencials que han acompanyat 
la humanitat al llarg de la història i 
vam intentar observar la realitat a 
través dels prismes de l’ètica. 

Crec que el sistema educatiu és 
massa rígid. Prioritza memoritzar 
continguts, que amb el pas 
dels anys s’obliden, abans que 
formar persones amb inquietuds 
i habilitats per a donar-hi 
respostes. Per a mi les classes de 
la Rosa i la Mar van ser un estímul 
intel·lectual constant. Un espai en 
què vaig sentir-me lliure i tractat 
com un adult. On tenia les meves 
responsabilitats, però també els 
meus deures. Elles ens guiaven 
en l’aprenentatge, però si volíem 
aprendre, tots havíem d’aportar 
el nostre granet de sorra. 

Si tot va bé, pel maig seré 
pare. Espero ser capaç d’educar 
la meva filla en els valors més 
preuats que em van transmetre 
al Vila: sentit crític, passió pel 
coneixement, humilitat, respecte 
a la diversitat i defensa de la 
democràcia. Gràcies.

La petjada del Vila
danii martínez, metge

anna homs, periodista

Vaig tornar a trepitjar el Vila fa 
només dues setmanes després 
d’uns 20 anys sense haver-hi 
tornat a entrar. Va ser un moment 
entranyable i fins i tot diria de 
satisfacció. Tot va ser entrar al 
hall i tornar a sentir aquella olor; 
pujar per les escales i riure en 
veure les parets de peces blaves 
de ceràmica de piscina (de qui va 
ser la idea?!) i encarar-me a l’orla 
de la meva promoció i retrobar-
me a mi mateixa en aquella foto. 
I amb la resta de companys que 
durant 4 anys vam viure mil i una 
aventures i anècdotes en aquell 
edifici al cor de Gràcia, al costat 
d’una placeta que ningú coneixia i 
que tenia el seu encant; un institut 
que no tenia pati i que sovint 
vam trobar a faltar. Després, vam 
descobrir que el carrer ens havia 
donat molta vida i llibertat. 

Anàvem al Tupinamba a fer 
els primers tallats i cafès amb 

llet o a la sala de recreatius a 
jugar a futbolin. Érem persones 
afortunades. Aquell barri ens ho 
va donar tot i nosaltres ens vam 
deixar estimar també per tots els 
seus encants.  

Mirant l’orla, em vaig retrobar 
amb el meu jo de 18 anys, una 
adolescent amb inseguretats 
i pors i que en aquell moment 
afrontava una futura etapa 
universitària amb il·lusió, però 
amb nostàlgia per deixar aquella 
família i aquella “llar”. Vaig tenir 
la sort de coincidir amb bons 
companys, bones amistats que 
encara conservo, professors i 
una diversitat de gent, cultures 
i classes socials que convivíem 
amb respecte.  Al Vila ens 
vam començar a formar com 
a persones, vam començar a 
prendre decisions. Començant 
pels estudis que et marquen per 
sempre, per exemple. En el meu 
cas, vaig triar periodisme, sense 
una determinació massa clara, 

fins i tot com un acte heroic, 
potser, ja que en aquell moment 
era una persona força tímida i 
sense massa do per parlar en 
públic o, fins i tot, per escriure. 
Però aquesta tria em va posar a 
prova i em va obligar a superar 
les meves pors. Em torno a mirar 
la foto i penso que tampoc ens 
ha anat gens malament. Amb 
20 anys més a sobre, ja no sóc 
aquella adolescent, sinó una 
jove, una dona i mare de dos 
fills!, que conserva encara les 
ganes de treballar, d’aprendre i 
d’emprendre fins i tot.
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Em sembla que vaig acabar l’insti 
l’any 1993.  No n’estic segur. 
Després d’haver aconseguit el 
meu somni de volar, vaig estar 
uns 10 anys d’auxiliar de vol i ara 
sóc recepcionista en un hotel a 
Tenerife. Ja fa 22 anys que visc en 
aquesta meravellosa illa. Intento 
venir a Barcelona un cop l’any 
per veure la família i els amics 
i gaudir sempre de la preciosa 
ciutat. Tinc molt bons records de 
la meva època d’institut a l’ext. 
núm. 1 de La Sedeta i de l’últim 
any al Vila de Gràcia. Hi vaig 
conèixer molta gent maca amb 
qui encara tinc contacte i amistat. 
Tinc a tot el professorat en gran 
estima també. Vaig gaudir molt 
dels viatges que vam fer plegats.
David Artés Martí

El record que en tinc és plenament 
gratificant, ja que va ser una època 
de descoberta del món absoluta. 
És el pas de l’edat infantil a la 
futura vida adulta. És una època 
caòtica ja que un es creu saber-
ho tot i en realitat no sap res de 
res. En general no s’accepten bé 
els consells, les orientacions o 
les recomanacions, però amb la 
perspectiva del temps aprens 
(mai és tard per aprendre) que 
tot allò que en el seu dia et va 
donar l’institut i tot allò que en 
formava part, en realitat t’ha 
format una part del caràcter 
que et representa avui dia, ja 
que som la suma de tot allò que 
hem viscut al llarg de la vida, però 
especialment és aquesta etapa 
formativa i la gent que en forma 
part, la que marca el camí futur. 
Daniel Torres

L’excepcionalitat ens va fer lliures. 
El fred a la cara. El cos envaït per 
la xafogor. El vent voleiant les 
fulles de terra. Els gats passejant 
pels racons. Les guerres d’aigua 
dels divendres. Els concerts, 
el teatre i els carnestoltes. Les 
pancartes per a les manis. Les 
pilotes perdudes als patis dels 
veïns.

Malgrat l’excepcionalitat de 
fer classe en aules de llauna, la 
fortuna estava del nostre costat. 
No hi havia murs de totxo i formigó 
que ens ofeguessin, o sirenes que 
ens obliguessin a tornar a classe 
després de l’esbarjo pels carrers 
del barri. 

Els barracons. Una illa de 
llibertat enmig de la gran ciutat. 
Ara mateix hi tornava. Sens dubte. 
Ivan Prats Micó

Després de cursar el B.U.P i part 
del C.O.U a l’Extensió núm. 1 de 
La Sedeta, vaig matricular-me a 
tres instituts amb intents fallits 
de poder acabar els estudis. No 
hi havia res, absolutament res, 
que em fes dubtar dels suposats 
majors avantatges: l’Extensió va 
ser única.

L’ambient era molt proper, 
estàvem recollits en petits 
barracons, però tot el terreny era 
nostre! No existien límits mentals 
entre el barracó, el pati i fins diria 
el carrer.

Crec que això va ajudar molt a 
què els alumnes estiguéssim més 
relaxats. L’espai, les instal·lacions, 
la llum... són molt importants. Tot 
això ajudava alumnes i mestres! 
M. Teresa Carrera Vicario

El 1998 vaig acabar COU al Vila 
amb una motxilla carregada 
d’experiències i molt bones 
amigues. Visc al Clot amb un 
company fantàstic enamorat del 
cinema i dues criatures precioses 
que es volen menjar el món. 
Treballo d’educadora social en 
un centre d’acollida per infants i 
adolescents que durant un temps 
no poden viure amb la seva 
família d’origen. Maria Ruiz

L’any 2007 vaig acabar l’institut 
al Vila de Gràcia. Vaig estudiar 
Biologia i em vaig especialitzar 
en el món alimentari estudiant 
un Màster d’Aqüicultura i un 
de Seguretat alimentària a la 
Universitat de Copenhaguen. 
Vaig viure durant 4 anys a 
Dinamarca. Actualment treballo 
com a bio-tecnòleg d’aliments en 
una empresa de Ripoll dedicada a 
la producció de tripa de col·lagen 
i on em fan viatjar per tot el món. 
Em sento ben content d’haver 
tornat, treballar del que m’agrada 
i d’haver sigut alumne del Vila.  
Martí Olivé

L’etapa d’institut és la base 
per a la formació de la pròpia 
personalitat. Passes de ser una 
nena a quasi una dona. Les 
vivències són molt importants i 
determinants. Tenim molt bon 
record de la nostra etapa  al Vila, 
un record que guardarem sempre 
amb un somriure! Gràcies!!! 
Paula Badal i Berta Vicente

Em vaig graduar l’any 2008. 
El meu pas per diverses 
universitats i països (sobretot 
asiàtics) m’ha acabat portant 
a l’Escola Internacional del 
Camp (Tarragona), on faig de 
professora d’Història, entre 
moltes altres coses. Ara que 
em toca a mi estar al capdavant 
de la classe, m’adono de com 
n’érem de “dolents”, però 
també de com de bé ens ho 
hem arribat a passar sent-ho. 
Astrid de la Torre

Hola. Vaig ser alumne vostre 
del 1996 fins al 1999. Vaig ser el 
primer alumne d’ètnia gitana que 
va venir a l’institut Vila de Gràcia . 
Actualment treballo de promotor 
escolar a les escoles del barri 
d’Hostafrancs i també formo part 
de les xarxes de les ONGs gitanes 
d’Europa des d’on treballem 
l’antigitanisme, la discriminació 
i el racisme per arreu d’Europa. 
També treballem per la memòria 
històrica i els testimonis dels 
supervivents de l’Holocaust a la 2a 
Guerra Mundial. Viatgem per tot 
Europa i cada dia 2 d’agost anem 
a Polònia als Camps d’extermini a 
fer l’ofrena floral als més de 3000 
gitanos que hi van morir la nit del 
2 d’agost. Ricard Valentí
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Vaig arribar a l’institut amb la 
nodrida representació del Pau 
Casals de la generació del 77. 
Amb molts, encara ens veiem 
amb regularitat.

Des de lluny, molt lluny, perquè 
fa 12 anys que visc a Gabon, un 
petit país situat a la regió d’Àfrica 
central, els records de l’institut 

Tancar la porta de l’institut és 
sortir de la zona de confort. És 
acabar una etapa i haver de 
començar a volar amb les teves 
pròpies ales, ser qui voldràs ser.

Encara ara hi ha dies que em llevo 
i penso en com m’agradaria tornar 
a sentir-me com a casa entre les 
pissarres i les taules verdes, l’aula 
de música i els dibuixos a les 
parets. Sentir la familiaritat dels 
professors, disposats a escoltar 
i ajudar sempre més enllà; de la 
germanor amb els companys de 
classe i dels patis on no feia falta 
dir res, només ser-hi.  

Vaig arribar al Vila quan no 
tenia ni 12 anys i no sabia gaire 
res de la vida. Segurament encara 
ara em queden massa coses per 
aprendre, però sentir que he 
crescut en aquest institut em 
fa ser una mica més qui vull ser. 
Ariadna López Purtí

Soc doctora en física. Durant 
l’època de l’institut ja vaig treballar 
fent classes de matemàtiques i 
física a companys, fent muntatges 
mecànics i elèctrics a empreses 
i fent diferents classes en un 
gimnàs.

En acabar l’institut, vaig 
començar físiques. El primer 
any, ho vaig compaginar amb la 
feina al gimnàs i, ràpidament, 
vaig començar a col·laborar en 
un laboratori, on després vaig 
fer la tesi doctoral. En llicenciar-
me, vaig fer un màster de 
nanociència i nanotecnologia 
i vaig desenvolupar la tesi en 
magnetisme i superconductivitat.

Un cop presentada la tesi 
doctoral, vaig decidir canviar 
d’aires i vaig deixar la recerca per 
treballar d’assessora en temes 
de tecnologia, ciència, innovació, 
mobilitat, etc. a l’Ajuntament de 
Barcelona. Actualment treballo a 
l’Àrea de Recerca i Estratègia de la 
Fundació Bancària “La Caixa” en 
l’anàlisi de projectes de recerca. 
Des de l’any 2014 sóc Presidenta 
de la Fundació Festa Major de 
Gràcia, de la qual acabem de 
celebrar el seu bicentenari. Carla 
Carbonell

Després de 4 anys als barracons, 
ens vam acomiadar amb un 
viatge a Amsterdam, per arribar, 
després de 24h d’autocar, fent 
pinya a la plaça Dam. El pas per 
l’insti va contribuir a la meva 
passió per l’educació. La Rosa i 
la seva Filosofia em van donar 
l’oportunitat de conèixer Freud. 
Així que, no és casualitat que 
avui sigui Doctora en Psicologia 
de l’Educació, que em dediqui 
a formar mestres a la UAB i a 
acompanyar educadors/es i 
famílies a millorar, entre tots, fent 
pinya, l’Educació del nostre país. 
Sílvia Blanch Gelabert

L’institut va ser la confirmació 
que qualsevol mancança material 
(érem als barracons aleshores) se 
supleix amb l’esforç i l’entusiasme 
de les persones. L’ambient era 
admirable! Els meus millors 
amics, els vaig trobar aquí. I aquí 
vaig escriure els meus primers 
poemes i vaig guanyar un premi 
als Jocs Florals, que va ser un 
dels moments més motivadors 
d’aquella època. Des d’aleshores 
he escrit sempre: és l’eina que 
m’ha ajudat a comprendre i 
expressar el món. Sílvia Castelló 
Masip

Camisa de ratlles multicolors, 
texans blaus i mocassins. 
D’aquesta fila baixava pel carrer, 
custodiat per la meva mare, per 
afrontar el primer dia d’institut. 
Per sort, vaig aconseguir 
convèncer-la que em deixés a 
la cantonada. Entrar a l’institut 
va significar obrir les portes del 
món de bat a bat i llençar-s’hi 
sense paracaigudes. Agraeixo 
moltes coses a l’institut Ext.1 de 
La Sedeta, però sobretot tres 
que m’han fet ser com sóc: un 
orgull empedreït de “barracó”, 
l’amistat més intensa que mai he 
viscut (elles ja saben qui són) i la 
lectura d’“ El árbol de la ciencia” 
de Pío Baroja. Ah sí! També hi vaig 
aprendre que el dia que el meus 
fills vagin a l’institut no cal que 
els acompanyi ni que els compri 
cap camisa nova. Xavi Ballester 
Fàbregues

El primer any encara érem als 
barracons. Va ser una època de 
molts canvis i aprenentatges. 

Vaig conèixer la Maria, amb 
qui vaig tenir una relació de cinc 
anys, dos dels quals vàrem estar 
a Olot (on vaig fer 2n de BUP - per 
segona vegada - i COU).

Jo anava per actor. Havia fet 
algunes obres de teatre i pel·lícules 
professionalment, però vaig 
canviar de trajectòria i finalment 
vaig estudiar informàtica, que és 
allò a què em dedico ara. Marcel 
Muntaner i Raich

encara són molt presents! Uns 
anys de barracons, l’arribada 
a l’edifici nou, però amb les 
mateixes amistats que vam anar 
d’un costat a l’altre i que encara 
avui són presents en la meva vida!

L’institut són records, 
anècdotes, professors que 
marquen… L’institut va enfortir 
la meva passió per viatjar, per 
conèixer altres cultures. Els meus 
anys d’institut són presents 
quan parlo amb els meus fills i 
intento recordar el que vaig viure 
durant aquells anys per saber el 
que estan vivint ells ara que són 
adolescents! Els anys d’institut 
són una forta contribució al que 
esdevindrem d’adults. I què hem 
esdevingut? Gent oberta i curiosa 
amb ganes de viure experiències 
enriquidores! Núria Vendrell 
Oliveres
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Mirant el futur des de l’institut

El setembre de 2012 entràvem per primera vegada 
al Vila com a alumnes. En aquell moment érem 
innocents, inexpertes i no sabíem què ens oferiria el 
futur: se’ns plantejava davant nostre una nova etapa 
que ha durat fins al dia d’avui: un període de sis anys 
replet d’experiències inoblidables i moments únics.

Vam començar nervioses, amb grans expectatives: 
els patis eren un centre de trobada, on compartíem 
el moment de desconnexió, xerrant i jugant en els 
tornejos que s’organitzaven tant de futbol com de 
bàsquet. El menjador també ho era: tot eren rialles i 
es van crear moments que encara ara recordem amb 
un somriure. La nostra adaptació va ser ràpida. El fet 
que fos un centre petit va ajudar i els professors no 
van trigar gaire a conèixer-nos. Els grups, procedents 
de les diferents escoles, es van anar cohesionant a 
poc a poc i vam deixar enrere la primària per passar a 
formar un tot.

El segon curs es va iniciar amb el pas de cares 
conegudes a cares amigues. Van arribar professors 
que canviarien la nostra visió del món com el Pau 
Senra, que ens va fer veure les matemàtiques d’una 
altra manera, o la Gemma Cabot, que durant tres 
anys ens ha ensenyat noves formes de treballar més 
dinàmiques i divertides a través de treballs en grup.

El gran canvi personal es va donar al llarg del 
tercer curs. Aquell va ser l’any en què vam començar 
a formar-nos com a persones i a preparar-nos per 
definir el nostre jo del futur. Alhora, fou una època 
molt confusa: la de la frontera entre ser grans, amb 
la llibertat de sortir al carrer i d’acabar les classes 
a les tres de la tarda, i la sensació de ser nenes. En 
aquell curs vam fer el primer viatge. La destinació fou 
Toulousse-Carcassone i, encara que només va durar 
un parell de dies, aquella sortida va marcar un abans i 
un després. El programa d’Els Optimistes de Catalunya 
Ràdio també ens va deixar petjada: els nervis d’abans 
de començar, de respondre les preguntes que ens 
feien i la final tan renyida. El premi va ser merescut: 
Illa Fantasia va ser una experiència inoblidable que 
arrodonia un bon curs. 

Quart va ser l’any en què, amb l’elecció dels itineraris, 
vam encetar el pas per definir el nostre futur. A més, 
ens vam consolidar com a grup i vam començar a fer 
coses totes plegades. Durant aquell curs vam viure 
juntes una de les experiències que més ens va fer 
créixer: l’intercanvi. En aquell viatge a Normandia vam 
aprendre com era viure durant una setmana en una 
cultura diferent i haver de parlar en un idioma que no 

era el nostre. Ens en vam sortir i, de fet, totes 
en tenim un molt bon record ja que hi vam fer 
amigues noves. I, finalment, perquè no dir-ho…, 
el concert de Lágrimas de Sangre al Gòtic, aquell 
febrer, també va marcar un abans i un després: 
vam crear un colla, oberta a tothom, que va servir 
per establir noves relacions, noves coneixences i 
va ser l’inici de la nostra vida nocturna. La nostra 
generació es va unir en aquell punt, per triar 
després quin havia de ser el nostre camí durant 
el dos anys següents. Abans d’acabar quart 
d’ESO, vam poder realitzar tots plegats el viatge 
de final de curs a Granada. Va ser en aquest 
viatge on vàrem passar una setmana molt maca 
abans d’haver de dir adéu a molts dels nostres 
companys i amics.

Amb l’inici del nou curs, van arribar cares noves 
amb qui hem creat noves relacions i amistats. 
Tot i que feia una mica d’impressió, i fins i tot 
por, acabàvem de decidir el principi del nostre 
futur. Volem fer una menció especial al viatge a 
Londres, amb el qual vam conèixer una ciutat i 
una cultura diferents i amb el qual vam endinsar-
nos de ple en un altre món parlant una llengua 
estrangera. És una experiència que sempre 
recordarem. Fer l’ESO i el batxillerat al mateix 
lloc ens ha fet sentir com una família ja que hem 
viscut totes juntes una etapa molt important de 
la nostra vida. Ara, que estem acabant segon 
de batxillerat, recordem tot això amb tendresa 
i tristor, perquè som conscients que ho hem de 
deixar enrere. Tot i així, ens encarem al nou any 
amb moltes ganes i il·lusió, preparades (o no 
tant) per enfrontar-nos al món.

Per últim, ens agradaria afegir que el Vila de 
Gràcia no és només un edifici: és un nucli d’amistat, 
d’inclusió, de familiaritat, d’aprenentatge i de 
cultura. El Vila ens ha acompanyat durant tota la 
nostra adolescència, una època que recordarem 
sempre amb molt amor i dolcesa.

Judit Estrella, Anne Gnagui, Clàudia Pàmies, Maria-Lan Pedra, Nil Quiles, Lucía Vázquez
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Generar espais de debat educatiu 
en el present per orientar el futur 
amb decisió

El paper que juguen les associacions de famílies, 
mares i pares, en un institut de secundària es veu 
molt sovint qüestionat i, en ocasions, no es fa prou 
visible entre les famílies. Les seves tasques no 
s’articulen tant a satisfer “necessitats organitzatives” 
de les famílies (extraescolars, menjadors, serveis 
d’acollida... com  una mena de reivindicació propera 
a la dels usuaris d’un servei, i que sovintegen 
en l’àmbit dels centres educatius de primària); 
ni a actuar d’agents de dinamització cultural 
(organitzadores d’actes lúdics i festius, botifarrades 
i paelles, xerrades educatives...). 

Una funció essencial
Estem convençuts que la funció de les AMPAs ha 
de ser, segurament de forma molt discreta però 
amb un rol més influent i important, generar espais 
de debat col·laboratiu per contribuir en l’educació 
dels nostres fills i filles. Estem convençuts que les 
famílies, treballant amb el centre educatiu, podem 
aconseguir una millora col·lectiva de l’educació i 
ajudar a encarar el futur amb decisió i il·lusió. Per 
això creiem que és necessari reivindicar el nostre 
rol.

Les famílies no tenim una veu homogènia (per 
sort!) i  les AMPAs som un bon instrument per 
canalitzar les diverses demandes amb una veu 
plural, com un cor que aglutina veus diverses però 
on totes juntes adquireixen una sonoritat diferent. 
Els centres educatius tampoc són homogenis 
(reitero, per sort!): el professorat del claustre 
també és plural, i per això el centre requereix d’un 
lideratge que faciliti i  permeti treballar en equip, de 
forma col·laborativa amb tots els actors implicats 
(professorat, alumnat i famílies). És en aquest rol 
en què creiem que les AMPAs han d’enfortir la seva 
veu, han d’expressar els interessos de les famílies 
en l’educació dels seus fills i filles, en el centre i amb 
el centre. 

Famílies actives

Segurament aquest rol ha de ser discret però no 
petit, ha de ser constant però no puntual com a 
reacció per fer front a un problema concret. La 
comunitat educativa exigeix que tots els seus actors 
hi puguin fer el seu paper. Les famílies no som el 
públic passiu que mira i observa amb més o menys 
distància l’obra de la vida que s’escenifica a través dels 
seus fills, sovint comèdies i a vegades drames. Les 
famílies som actors d’aquesta obra i hem de  trobar 
espais que facin possible una comunicació franca, 
basada en una relació de confiança i respecte, amb 
la direcció del centre i, evidentment, amb els nostres 
fills i filles. Aquest és, al nostre entendre, el repte 
que tenim els representants de les famílies, les 
AMPAs per tal d’assegurar l’èxit educatiu dels joves 
d’avui i de demà.

Només si remem tots en la mateixa direcció podem 
assolir la nostra fita, podem arribar a bon port. La 
creació de l’Institut Vila de Gràcia, ara fa vint-i-cinc 
anys, és un bon exemple d’aquesta travessa.

Un fita compartida, una lluita constant i plural 
entre famílies, professorat i estudiants va possibilitar 
que un “excedent” (així es deia) d’alumnes preinscrits 
a la Sedeta i un grapat de professors i professores 
nouvinguts aconseguissin, amb molt d’esforç, dotar 
el barri de Gràcia d’un nou Institut. Han passat 25 
anys, el projecte continua endavant i ho ha de fer 
amb més força que mai amb la participació de tots 
i totes. En un moment en què l’escola està sotmesa 
a grans tensions, alumnes, professorat i famílies, 
tots els que formem la comunitat educativa, hem de 
treballar junts pel futur del nostre institut i pel futur 
de l’educació de Catalunya. 

El rol aglutinador de les AMPAs
AMPA ins VILA DE GRÀCIA

Les famílies, treballant amb el centre 
educatiu, podem aconseguir una millora 
col·lectiva de l’educació i ajudar a encarar 
el futur amb decisió i il·lusió

En un moment en què l’escola està sotmesa 
a gran tensions, alumnes, professorat i 
famílies, tots els que formem la comunitat 
educativa, hem de treballar junts pel futur 
del nostre institut i pel futur de l’educació 
de Catalunya

EL PAPER DE L’AMPA




