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EL CURS S’ACABA

El curs s’acaba i el temps ens ha passat volant. Les coses, a poc a poc, s’han anat situant al seu
lloc o s’han vist més clares les possibles solucions als problemes que han anat sorgint. Estem
contents de com hem anat resolent dia a dia les incidències i qüestions que hem anat tenint, de
les alternatives que hem anat trobant, dels petits resultats aconseguits, del camí que ja hem
fet... Amb alts i baixos ja podem parlar d’un any de feina. Ens
ha calgut adaptar-nos a una nova realitat, mirar-la des d’una
perspectiva diferent, cohesionar-nos com a conjunt.
L’experiència ha estat positiva i enriquidora per bé que moltes
vegades és difícil trobar solucions infal·libles.

En aquest curs s’han obert noves perspectives polítiques que
afecten i afectaran l’ensenyament públic. Els resultats de les

eleccions de Catalunya i de les
generals ens fan pensar que serà
possible construir un nou marc
educatiu que potenciï una escola
pública de qualitat, laica i cata-
lana. De moment, s’ha fet marxa
enrere en l’aplicació de la
LOQUE (Llei Orgànica de Qualitat de l’Ensenyament) i se
n’estudiarà una altra que respongui al nou model que es vol.

Des de la revista volem donar la benvinguda a les famílies que
s’incorporen a l’escola enguany. A tots ells i als de sempre, us
volem recordar que l’AMPA és oberta a tothom, que les diferents
comissions estan deleroses de rebre la vostra col·laboració.

De moment, aquest estiu, recarreguem bé les piles, que ens espe-
ra molta feina a la tornada.

BONES VACANCES

EDITORIAL
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EL  REPORTATGE

Fa molts anys, on ara hi ha l’escola hi havia un grup
de casetes on va néixer en Pere Roig. Ell és
testimoni d’una època del barri d’Horta que ara ens
pot semblar molt llunyana. Gràcies als seus records
hem recuperat força històries d’aquest indret quan
el Torrent de Can Carabassa era un autèntic torrent
d’aigua.

- Ens agradaria saber com era aquest lloc quan
hi va néixer...
Vaig néixer el dia 3 de setembre de 1933. La meva
mare em va tenir a casa. Com la majoria de cases
del barri, la nostra també tenia un nom: Can Taió.
Estava ben bé al mig de l’actual pati de la vostra
escola. Teníem un pou, dos safareigs grans, on fins
i tot hi havia peixos i a l’estiu els nens ens banyàvem.
L’única “pega” és que l’havíem d’omplir a cops de
galleda. Totes les cases tenien hort amb galliner,
conills...

- Però sempre va viure a Can Taió?
No, no... Quan va esclatar la guerra civil vam anar a
un poblet de Lleida, i vam tornar a Horta l’any 1941.
En arribar no teníem gaires coses, el llit i poca cosa

més. Fins i tot, el meu pare va haver de fer la taula
per menjar. Era molt difícil tot, hi havia les “cartillas
de racionamento” i allò de l’estraperlo. L’àvia era molt
espavilada, per fer intercanvis i aconseguir coses
de ves a saber on.

Al cap d’un temps, com que la família anava creixent,
els meus pares, el meu germà i jo ens vam canviar
de casa a l’altra banda del Torrent. En aquesta casa
encara hi viu la meva mare i per això vinc cada dia
a veure-la, tot i que ara visc al barri de les Corts.

- A banda del grup de casetes on viu sa mare
què més hi queda d’aquell temps?
A l’altra banda del Torrent, incloent-hi el carrer
d’Aiguafredra fins a Dante, li deien La Vista Alegre.
Només s’hi podia entrar per dalt. Queda la torre que
han conservat del SAFA i alguna cosa més. Les
cases han anat desapareixent, com els horts, a poc
a poc... Recordo que l’aigua del Torrent, abans que
instal·lessin una pelleria que hi havia més amunt,
era molt neta. Normalment el Torrent estava sec,
però quan plovia, hi baixava tanta aigua que no
podies travessar-lo. No hi havia clavegueram, és
clar, i el que hi havia a casa era un pou mort al costat
de la comuna. De tant en tant s’havia de buidar, i
era molt pudent...
On ara hi ha el final del carrer Dante hi havia un
camp d’alfals, i al costat una gran bassa i una gran-
ja de vaques. Tothom hi anava a buscar la llet. Aquí
a tocar del passeig de Maragall hi havia un pont per
sobre de la riera d’Horta que passava pels actuals
carrers Lisboa i Tajo.
El carrer Campoamor, en canvi, no ha canviat tant,
era on vivia la gent que tenia més diners, molts d’ells
eren industrials del tèxtil...

QUAN AL PATI HI HAVIA CAN TAIÓ
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- Recorda algun personatge o algun lloc
especialment curiós?
Em recordo d’un lloro que parlava molt que estava
on ara hi ha el bar Quimet de la plaça Eivissa. Allà
hi havia l’última parada del tramvia i un dels vigilants
a l’hora de marxar tocava el xiulet, i el lloro l’imitava:
“rastro”, ”rastro”, piiiiiiip i xiulava la cançó: ¿Dónde
vas con mantón de Manila? Va viure més anys que
Matusalem. Llavors la plaça Eivissa era de fusta i
jugàvem molt a fet i amagar.

- I a què més jugaven els nens del barri?
Jugàvem a bales, fèiem curses amb les xapes
d’ampolla on enganxàvem els retrats dels ciclistes
més famosos, al “bèlit”, a la “bandera”, a patacons...
No necessitàvem joguines com ara, ens les fèiem
nosaltres. Em recordo molt d’un gran camp de futbol
que hi havia on ara hi ha la Vall d’Hebron, on un cop
al mes anàvem a fer un gran partit, amb l’hermano,
que anava amb sotana.

- I sobre l’escola, què ens podria dir?
Jo havia fet d’escolanet a les monges Dominiques.
Ajudava un mossèn molt modern, que em va
ensenyar a jugar a tennis. Els meus cosins van anar
a la Cooperativa, que era el col·legi públic. Jo vaig
anar als Hermanos de la Salle, la meva mare era
de la crosta, i jo vaig tirar a ella. M’agradava fer
d’escolanet amb les monges i els cinc duros que
em donaven era just el que valia anar a la meva
escola. Jo vaig tenir sort, hi havia nens que no
anaven a l’escola.

 - Els nens ajudaven els pares?
Els nens ajudàvem molt a casa, a l’hort havíem de
regar, fer encàrrecs. Tota la família havia de
col·laborar a casa. La meva mare feia peücs per a

nadons, el pare treballava a la Catalana de Gas, on
cobrava poc però, a canvi, li donaven carbó per a la
cuina econòmica. Teníem estufa de llenya i una llar
de foc... de fet és com una casa de pagès, amb
una cuina grandiosa... Ni llavors ni ara hi havia aigua
corrent, però llum sí que n’hi havia. Em recordo que
les primeres “teles” van venir cap a l’any 1956,
alguns en tenien i ens ajuntàvem per veure els
partits de futbol, etc.

En Pere Roig es va jubilar fa tres anys, i ara té molt
temps lliure, així que pot venir cada dia a veure la
seva mare i aprofita per fer una estoneta d’hort.
També xerra sobre el passat com ho ha fet amb
nosaltres i amb alguns nens de l’escola. Molt
amablement els ha ensenyat la seva antiga casa
on encara hi ha la comuna original, el pou i l’hort.
En Pere sent molta nostàlgia del que s’ha perdut
del paisatge de la seva primera joventut però en canvi
està molt content  perquè almenys en el lloc on va
estar Can Taió, la seva primera casa, no s’han fet
blocs de pisos. Que hi hagi l’escola Torrent de Can
Carabassa el fa content.
Tot i que ja fa anys que no viu al barri, ens ha
confessat: “jo, si pogués, tornaria a viure aquí... al
matí encara se senten els ocells... És fantàstic”.

Text i fotos: Eva Gimeno i Anna Solana

EL  REPORTATGE
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TEMPS   DE  MIGDIA

Hola a tothom,

Tornem a ser els monitors i monitores,
en aquests mesos hem tingut unes quantes
novetats, totes bones!!!
Per començar vam poder gaudir de la
nostra primera festa conjunta! El
carnestoltes... per si no ens vàreu
reconèixer érem el “circo gitano” amb
“carromato” i tot!!!
Va ser una festa molt divertida; ens ho
vam passar molt bé, tant fent les
disfresses com participant en la rua.
Però això ja ha passat i ara estem
totalment immersos en la preparació de l’escola d’estiu: VINE A BALLAR-LA,
Prepareu-vos per ballar, jugar, mullar-vos, cantar, fer excursions i moltes sorpreses més, que si
les voleu saber...  haureu de venir a l’escola d’estiu.
Amb tot aquest enrenou, la Marta Cots ens va haver de deixar, però ràpidament hem tingut una
nova incorporació al nostre equip, la Laia.
A part d’aquestes novetats la nostra activitat quotidiana continua igual. No podem deixar de
banda el nostre equip de bàsket, del qual el nostre míster està molt orgullós.
El 26 de març vam fer el nostre primer partit. Tot i haver tingut alguna baixa ens en vam sortir
prou bé. Per celebrar-ho ens en vam anar a sopar tots junts (guanyadors i perdedors).
Pròximament farem el 2n partit, si voleu participar, veniu als entrenaments.

Ja que no ens ha sortit cap
espónsor,l’hem trobat dins l’equip de
monitors/res: promocionem el grup
musical de la Meri que acaba de
treure el seu primer disc!!!
Bé, us podríem explicar moltes
anècdotes més, però per falta
d’espai ens veiem al proper número,
al proper curs.
Fins a l’escola d’estiu.

“petons dels monitors”
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LES  BUGADERES  D ’HORTA...

Què és el que més ens ha agradat d’aquest curs?

Ens han agradat molt els decorats que s’han fet a l’escola segons el moment de l’any! Es
notava el munt de feina que hi havia al darrera, i els resultats estètics sempre han estat
magnífics. La tardor em va enlluernar... i el carrer de les bugaderes em va deixar bocabadat!
Felicitats per l’ambient que aconseguiu transmetre!

Joan Carles Guarné (pare de 4t i 1r)

Una notícia per a les
famílies de Can
Carabassa!: Sabeu
que estem fent tai-txi
a la mateixa escola,
amb mares i pares
molt animats i amb
ganes de fer un
treball corporal més
profund, aplicable en
el dia a dia?
L’altre dia, al sortir,
els vam preguntar
què els semblava
això  de fer tai-txi i
voleu saber què em
van dir? “Que és una
activitat per comuni-
car-se amb si
mateix, que dóna a
la persona una
sensació de benes-
tar, de calma, de

Obres a l’escola

L’AMPA ja ha informat amb detall, en les juntes
i a través d’una nota a les famílies, de l’estat
en què es troben actualment les obres, tant de
mesures de seguretat com de millora, que el
Departament està, finalment, duent a terme.

Només volem constatar que malgrat la
indignació inicial arran de l’accident que va
causar la inundació del gener, la negociació
posterior ha sigut satisfactòria. Malgrat  que no
es pot donar el tema per tancat, sí que hem
avançat molt i, en aquesta ocasió, ens hem
sentit respectats com a ciutadans i usuaris de
serveis públics per part de l’Administració.

Per Sant Jordi les nenes i els nens de P4 ens van regalar un
llibre preciós ple de rodolins i dibuixos. Cadascú va pensar un
rodolí i el va il·lustrar. N’hi ha de tota mena: de rima consonant,
de rima asonant... i n’hi ha que no rimen, què caram!, perquè
també hi ha d’haver espai per a la prosa poètica! També n’hi ha
algun que podria ben bé ser l’esbós d’un conte... I les
associacions d’idees són per sucar-hi pa! Tot ben amanit amb
uns dibuixos molt, molt divertits. Enhorabona dofins i pingüins!
Enhorabona mestres!

Marta Cordomí (mare P4)

Cristina

sentir-se relaxada
després de tot un
dia de feina, que li
posibilita sentir-se
bé amb ella ma-
teixa, regenerant la
propia energia...”,
“un kit kat per fer un
parèntesi i posar-te
en forma!”...
Si voleu adquirir una
major coordinació i
orientació, així com
també un equilibri in-
terior, podeu fer-ho
amb el tai-txi.
Només us cal les
ganes i tenir una
roba cómoda. Po-
deu venir i provar els
dimarts, de 8 a 9 del
vespre!!!
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...NOTÍCIES  DE  L ’ESCOLA

Balanç AMPA

Quasi no ens ho creiem, però ja s’acaba el primer curs a l’escola del Torrent de Can Carabassa. Per a
l’AMPA, com per tots els que treballen a l’escola, ha estat un curs intens en tots els aspectes. Si en
algun moment vam pensar que després de dos anys –més o menys- tindríem per fi un respir, ens
equivocàvem. La lògica adaptació de la teoria a la pràctica, un munt d’imprevistos (accidents, obres,
tancament de la piscina del Catalunya), la implantació de novetats (activitats extraescolars, casal
d’estiu), l’adaptació de dos col·lectius de pares amb bona voluntat però amb inèrcies diferents, etc. etc.
han marcat un ritme trepidant de reunions, entrevistes, trucades, cartes, presa de decisions, assumpció
de riscos i altres que ens ha deixat exhausts.

Però alhora, també estem molt contents d’anar materialitzant un projecte d’escola que pugui esdevenir
una referència educativa important en el nostre barri.

Tots junts hem fet pràctiques de participació, de crítica, de responsabilització, de tolerància... Òbviament
hi ha hagut moments de tensió, formen part de qualsevol relació humana, però el joc democràtic
serveix per superar-los, i la Junta de l’AMPA aposta per continuar en aquesta línia.

Durant l’any hem demanat repetidament paciència per posar a punt els diferents serveis. Ara ens toca
donar-vos les gràcies per conservar-la fins avui. Tan aquells que us ha semblat fantàstic com aquells
que no hi esteu en absolut d’acord: us necessitem! Tots esteu convidats a participar en les comissions
que més us interessin o a venir a les sessions obertes de la Junta quan us vagi bé. Recordeu que un o
dos dies abans es penja la convocatòria als cartells d’anuncis de l’escola. Si teniu correu electrònic,
podeu demanar a la secretària de l’AMPA que us inclogui en la llista de distribució de la convocatòria.

Descanseu aquest estiu, i agafeu forces per al curs que ve!

La Junta de l’AMPA

Comiat a 6è

Sembla mentida, però el curs ja s’acaba i els primers cursos de sisè que han passat pel Torrent de Can
Carabassa ja ens diuen adéu!

Us desitgem que comenceu amb molta il·lusió la nova etapa que us està esperant.
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SETMANA  CULTURAL

100 ANYS DE L’ ANNEXIÓ D’ HORTA A BARCELONA

Quanta gent! Has vist quina roba! Quines paradetes de mercat més maques! Quin col·lapse, ens ha
costat mitja hora travessar l’escola! No trobo exposada la nostra roba! Has vist el carrer de les
bugaderes? Aquestes i moltes altres expressions s’anaven sentint al llarg del “quilomètric recorregut”
que realitzaven les famílies la tarda del 30 d’abril en l’acte de cloenda d’una setmana cultural.
Realment es va produir una gran assistència que ens va sorprendre a tots i que va deixar l’escola
petita.

Els dies precedents, també havien estat uns dies d’activitat intensa. Tots, des dels més petits als
més grans, havien dedicat esforços i moltes hores a investigar, visitar el barri, buscar informació,
preparar conferències, escoltar els companys... i tot això amb motiu de la celebració dels 100
anys de l’annexió d’Horta a Barcelona.

De totes les activitats realitzades,
ací us oferim un breu recorregut
per dues de les que vam viure
amb més intensitat:
“Conferències entre classes”
i “Ens visita gent del barri “.

Feia il·lusió veure com els més
petits de l’escola representaven,
ben guarnits i amb decorats múl-
tiples, l’Horta d’abans i la d’ara:
els seus carrers (entre carrer i
carrer ens vam veure transportats
al temps de Santa Joana d’Arc),
el tramvia d’Horta (amb la
inauguració i passejada dels dos magnífics tramvies construïts per a l’ocasió) sota els ulls sorpresos
i atents dels companys més grans de l’escola. Perquè això sí, es tractava que hi hagués interrelació
entre totes les edats, bé per mitjà del teatre, bé mitjançant les conferències... I van aconseguir
transmetre d’allò més bé tot el que havien descobert i treballat.

Continuant el recorregut, ens vam trobar amb uns venedors del mercat que ens oferien, des de
les seves parades i perfectament caracteritzats, tots els productes possibles amb opció de compra.
Unes bugaderes explicaven, a uns oients bastant més grans, la seva feina. Després, tots plegats,
conferenciants i oients, van elaborar una auca amb resultats sorprenents.
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Mentrestant, uns tramviaires més grans i amb anys d’experiència explicaven antics recorreguts,
uns conferenciants dissertaven sobre les cases modernistes del barri d’Horta, uns actors escenificaven
alguns dels oficis ja perduts amb tant domini que semblaven experts en la matèria i uns altres
actors ens representaven carrers que s’endinsaven en turons del barri sota la protectora serra de
Collserola.

Per finalitzar, el modernisme vist sota
el prisma dels grans. Més bugaderes
que van dissenyar i cosir amb màquina
de cosir de pedal (i quin art que de-
mos-traven!) el vestit de “la bugadera
en cap”, la Corcubita Bugadera, i ens
van explicar les seves experiències en
la fabricació del sabó.
L’exposició dels mitjans de comunicació
dels més grans als més menuts de
l’escola va tancar aquest cicle de
conferències.

Ens visita la gent del barri ! No podíem parlar d’Horta sense donar veu a la gent del barri;
moltes gràcies a les àvies, M. Teresa, la Teresa i la Natàlia, als contistes Ricard Bonmatí i Carme
Batet, als historiadors Desideri Diaz i Núria de Luna, a l’escriptor Màrius Serra i al grup musical “la
Rondalla,” tots ells lligats al barri, perquè amb les seves històries, els seus contes, els seus jocs de
paraules i la seva música ens han ajudat a conèixer i estimar una mica més el nostre barri.

Des de la revista (secció pares!) volem dir a uns coneguts magatzems el que
tothom ja sap: AQUESTA SETMANA SÍ QUE VA SER FANTÀSTICA!!!

La veritat és que la celebració del centenari de l’annexió d’Horta a Barcelona ha
donat molt de si. Els mestres han demostrat amb aquesta setmana cultural, cele-
brada pels volts de Sant Jordi, una capacitat imaginativa sense límits, han treballat
un munt de temes des de moltes vessants (la història, el mercat, els oficis, la
memòria popular... a través de l’estudi, el teatre, l’exposició, l’audició...) i els han
integrat en una festa visual espectacular. Llàstima que els passadissos de l’escola
siguin tan estrets...

SETMANA  CULTURAL
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OBRIM  L ’AULA

LES TORTUGUES I ELS CARGOLS
HEM ANAT A

VISITAR UNA GRANJA A
TARADELL. HEM VIST

PORQUETS, CAVALLS, BENS,
CABRES,

CONILLS, ÀNECS, GALLS...

ARA ESTEM APRENENT A
DIBUIXAR ANIMALS.

P3 Cargols  P3 Tortugues  P3 Cargols  P3 Tortugues  P3 Cargols  P3 Tortugues  P3 Cargols  P3 Tortugues   P3 Cargols  P3
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OBRIM  L ’AULA

LES COLÒNIES DELS DOFINS I DELS PINGÜINS

ELS DOFINS I ELS PINGÜINS HEM ANAT DE COLÒNIES A CAN SANS DE FELLINES ELS DIES 5, 6 I 7
DE MAIG. ARA US HO EXPLIQUEM A LA NOSTRA MANERA:

- VAM ARRIBAR EN AUTOCAR. PLOVIA MOLT!

- VAM FER MAGDALENES, BONÍSSIMES! I VAM ESCOLTAR LA HISTÒRIA DE L’ESPANTAOCELLS
MIQUELET I LA SEVA CANÇÓ.

- VAM CAMINAR FINS A UN RIU DE COLOR MARRÓ PER LA PLUJA.

- VAM DORMIR EN LLITERES, UNS A DALT I ALTRES A BAIX.

- DIJOUS VAM VEURE ANIMALS: LA RUCA NINA, GALLINES, VAQUES…

- TAMBÉ VA VISITAR-NOS L’INDI PIT ROIG, QUE PARLAVA INDI…

- EL DIVENDRES, DESPRÉS DE MOLTES SORPRESES, VAM DIR ADÉU I VAM TORNAR CAP A
CASA, AMB MOLTES GANES DE TORNAR-HI.

P4 Dofins  P4 Pingüins  P4 Dofins  P4 Pingüins  P4 Dofins  P4 Pingüins  P4 Dofins  P4 Pingüins  P4 Dofins  P4 Pingüins   P4
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OBRIM  L ’AULA

ELS COCODRILS I ELS LLEONS VIATGEM
AMB EL TREN DE VAPOR

DES DE MARTORELL A MONISTROL

I CANTEM AQUESTA CANÇÓ:

EL TREN PETIT
XIP, XIP,
EL TREN PETIT
XIP, XIP,
CAMINAVA SENSE PRESSES.

EL TREN PETIT
XIP, XIP,
EL TREN PETIT
XIP, XIP,
CAMINAVA SENSE POR !

P5  Cocodrils  P5 Lleons  P5  Cocodrils  P5 Lleons  P5  Cocodrils  P5 Lleons  P5  Cocodrils  P5 Lleons  P5  Cocodrils  P5
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OBRIM  L ’AULA

Els nostres peixos

Els Dracs i els
Pirates hem estudiat
els peixos. A la
classe tenim una
peixera amb guppys,
mascles i femelles.

Al mes de gener vam
començar a preparar la
peixera. Com que els
guppys són peixos de rius
tropicals, els hem
preparat un hàbitat
perquè s’hi trobin a gust.
Hi hem posat sorra,
pedres, plantes, aigua
calenta, llenties d’aigua i
cargols.
Hem estat de sort i els
peixos han criat.

1r  Dracs  1r  Pirates  1r  Dracs  1r  Pirates  1r  Dracs  1r  Pirates  1r  Dracs  1r  Pirates  1r  Dracs  1r  Pirates  1r  Dracs  1r  Pirates  1r
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Els peixos juguen a
perseguir-se i
mengen. Al matí,
quan obrim el llum,
fan voltes i van
d’un costat a
l’altre.
Mirant la peixera
passem moltes
estones.
Tot el que hem
après dels peixos
ho recordarem
sempre.

Algunes cries ja s’estan fent
grans i potser, abans de
l’estiu, hauran criat.
Cada dia els encarregats
tenen cura dels peixos, els
donen menjar, posen aigua
neta a la peixera i controlen
la temperatura de l’aigua.

1r  Dracs  1r  Pirates  1r  Dracs  1r  Pirates  1r  Dracs  1r  Pirates  1r  Dracs  1r  Pirates  1r  Dracs  1r  Pirates  1r  Dracs  1r  Pirates  1r
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15

OBRIM  L ’AULA

Un conte musical

Fa unes quantes setmanes els nens de la classe de l’Espígol vam decidir fer un conte musical.

Ara us explicarem com es fa.

En principi havíem d’escollir el conte, i vam triar de fer el conte dels Tres Ossos.
Un cop decidit el conte vam haver d’escollir un narrador, els personatges dels tres ossos i la
Margarideta, un grup que toqués els instruments i un grup que cantés.
Tothom tenia alguna cosa per fer.
Un cop triats els personatges vam repartir els papers, van dir quin instrument tocaria
cadascú i quin seria el ritme a fer. I vam començar a assajar un tros del conte amb tots els
personatges.

Cada dia que ens tocava música assajàvem un trosset petit. Tocàvem, llegíem i cantàvem i de
mica en mica ens anàvem aprenent els nostres papers. Hi havia moltes notes! Però ens ho
anàvem aprenent i cada cop ens anava quedant millor.

Més tard vam preparar una cançó i quan tothom ja se l’havia estudiat vam fer el primer assaig
sense partitures i ens va sortir bastant bé.

Sense ni adonar-nos ja teníem preparat el conte amb els personatges, els instruments, les
cançons... és a dir, tot el que es necessita per fer un conte musical.

Encara estem assajant, però alguns ja se saben molt bé el paper. Algun dia el representarem
davant de totes les classes de la nostra escola i esperem que ens surti molt bé.

3r  Espígol  3r  Espígol  3r  Espígol  3r  Espígol  3r  Espígol  3r  Espígol  3r  Espígol  3r  Espígol  3r  Espígol  3r  Espígol  3r
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BUGADERES: Les bugaderes són dones que renten la roba.
Abans la rentaven en un safareig que semblava una piscina
petita. El safareig té una rampa ondulada, inclinada i petita.
Estaven fets de pedra, ciment i ceràmica. El sabó era una  pas-
tilla grossa.
Al poble d’Horta hi va haver més de 80 “petites indústries” on
es rentava la roba de les cases de Barcelona. Els carreters
portaven la roba entre Horta i Barcelona.
Quan els dilluns les bugaderes recollien la roba pels carrers
cridaven: Qui té roba per rentar?

Maria, Eric i Luiz

PAGESOS: Fa anys, quan Horta era un poble, hi havia molts
pagesos que treballaven en els camps i els horts, d’on treien
hortalisses i verdures que es menjaven o venien a les parades
dels mercats. A Horta va arribar a haver més de cinquanta masies.
Les hortalisses necessiten sol, terra i aigua i d’aquesta n’hi
havia molta a Horta.
Els pagesos abans anaven vestits així: barret de palla o gorra,
armilla, pantalons de pana i espardenyes.

Meritxell i Dani

CARRETERS: Antigament els carreters portaven les perso-
nes d’un lloc a l’altre, com els taxis d’avui en dia. També portaven
mercaderies. Els carros anaven tirats per cavalls.
El viatge era molt incòmode perquè les rodes eren de fusta
estreta i picaven amb les pedres dels camins. Els carreters  tenien
cura del manteniment dels seus carros. Els dilluns, dia que es
portava la roba neta d’Horta a Barcelona, es formaven cues de
carros que entraven a la ciutat.

Erik i Cio

De l’antic poble d’Horta hem buscat informació d’alguns oficis que hi havia fa cents anys,
quan Horta s’annexionà a la ciutat de Barcelona.

FERRERS: El ferrer és qui treballa el ferro i amb aquest mineral,
quan es treballa en calent es poden construir objectes i eines.
Abans feien ferradures per als cavalls i altres animals amb
peülles. S’enganxaven a la peülla clavant claus.
Els ferrers necessitaven un taller amb un forn i moltes eines.
Eren persones amb molta força.

Júlia i Francesc.

CARBONERS: El carboner venia carbó a la gent dels pobles i
la ciutat. Abans les cuines i les estufes funcionaven amb carbó
i les cases necessitaven cremar-lo cada dia. El treien de les
mines, de sota terra, o bé de les muntanyes i llavors es feia
carbó vegetal en les carboneres. La gent comprava carbó per
sacs o a pes i el carboner el portava a les cases.

Einar i Mario

MATALASSERS: El matalasser era qui feia i arreglava els
matalassos que estaven fets amb la llana de les ovelles. Els
matalassers anaven de poble en poble i quan entraven en un,
cridaven: “El matalasser ja ha arribat, qui té matalassos per
arreglar?” Quan una senyora els cridava, anaven a la casa i en
un lloc pla i ample (com un terrat) arreglaven el matalàs.
Com? Primer el descosia i treia tota la llana. Després agafava
dos pals llargs i punxeguts de freixe, que és el nom de l’arbre, i
aixecava la llana a l’aire i la picava molta estona fins que quedava
tova. Després tornaven a posar la llana a poc a poc dins de la
tela i ben repartida. A continuació arribava el moment de cosir
les bandes i amb una agulla llarga passava una beta molt
resistent pels forats que hi havia als dos costats de la roba i
l’estiraven fins que quasi es tocaven.

Ona i Paula

FANALERS: A les nits els carrers s’il·luminaven amb fanals
que una personal, el fanaler, encenia i apagava un a un. Els
fanals funcionaven amb gas i el fanaler l’encenia amb una canya
amb foc a la punta.  El fanaler començava a encendre els fanals
a partir de les 5 de la tarda i els apagava a partir de mitja nit. A
la ciutat de Barcelona, i durant molts anys, cada fanaler tenia al
seu càrrec uns cinquanta fanals.

Quim i Andreu

VIGILANTS: El vigilant es passejava a la nit pels carrers i amb
un bastó i claus vigilava les cases dels veïns. Obria les portes
de les cases quan feia falta i donant cops amb el bastó a terra
els veïns el podien trobar fàcilment. Acompanyava els metges
que anaven a visitar malalts, vigilava els carrers i així evitava
robatoris. També anunciava l’hora i el temps que feia durant la
nit.

Borja i Pablo

4t Roure  4t Roure  4t Roure  4t Roure  4t Roure  4t Roure  4t Roure  4t Roure  4t Roure  4t Roure  4t Roure  4t Roure  4t Roure 4t
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HEM PLANTAT UN COLIUM

El dimarts 16 de març vam anar a comprar terra
per plantar un colium.
La botiga està al carrer Tajo, al costat del mercat
d’Horta.
Vam comprar 3 saquets de terra. Cadascú valia
2’50 euros. Vam multiplicar per 3 i el total va ser
de 7’50 euros. Vam donar a la botiguera 20 euros. i
ens va tornar 12’50 euros.
Cadascú va portar un saquet i com pesaven!
Vam obrir un sac, vam agafar terra, la vam posar
en un test i vam plantar un colium.
El colium ha arrelat i està molt bonic.

Andreu i Luiz

HEM FET L’ESCUT D’HORTA

Com que celebràvem els 100 anys de l’annexió
d’Horta a Barcelona, nosaltres vam dibuixar l’escut.
Hi ha una torre que era dels senyors d’Horta, amb
dues finestres i una porta, i fulles de llorer que re-
presenten les dues esglésies, Sant Genís dels
Agudells i Horta. Hi havia molts camps i per això el
fons és verd.

Luiz i Andreu

LA BOTIGA DELS EUROS... AL MERCAT!

Avui dia 20 de maig, la Noèlia i jo hem anat a prop
del mercat a comprar una violeta. Valia 5 euros.
També hem comprat un test cel blau amb flors blau
marí. Valia 4 euros.

M’ha agradat molt sortir a comprar!
Saray

GRANS NOTÍCIES D’UN PETIT GRUP

Petit grup  Petit grup  Petit grup  Petit grup  Petit grup  Petit grup  Petit grup  Petit grup  Petit grup  Petit grup  Petit grup  Petit
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Gràcies Maria Teresa, gràcies Natàlia.

Aquest trimestre els nois de 5è Llevant i Marinada hem començat a fer història i hem aprofitat les jornades culturals, dedicades
al centenari de l’annexió d’Horta a Barcelona, per començar el tema.
Hem après que els historiadors poden fer història a partir de diferents fonts. Hem comprovat que a partir dels objectes, de
l’arquitectura, dels documents escrits, de les cançons i llegendes que han anat passant de boca en boca, i sobretot del testimoni
oral de la gent que han viscut en altres temps, podem descobrir i saber com es vivia en un passat no gaire llunyà i esdevenir uns
bons aprenents d’historiador/a.
Doncs sí: la Teresa -àvia de l’Àlex de 5è Llevant- i la Natàlia -àvia de l’Andreu de 5è Marinada- es van brindar a venir a la classe
i a respondre’ns un munt de preguntes.
Aquestes respostes ens han ajudat a reconstruir el passat, tot retrocedint uns quants anys, de 40 a 50 si fa o no fa, i a veure que
hi ha hagut canvis socials, culturals i tecnològics importants, que impliquen una manera de viure i uns valors força diferents als
d’ara.
Algunes de les coses que no sabíem és que Horta encara era lluny de Barcelona, la gent encara deia que anava a Barcelona
quan sortia d’Horta per anar al centre. Els tramvies que circulaven pel barri per anar a Barcelona eren el 45 i el 49. Al primer
tramvia li deien Òmnibus i funcionava amb vapor; després també anaven amb cavalls i finalment amb electricitat.
El barri ha canviat molt. Van enderrocar cases boniques per fer-ne pisos i per obrir carrers nous.
A la plaça Eivissa, per la festa major, s’hi muntava un envelat. Les famílies s’asseien als “palcos” i les noies esperaven que
vinguessin els nois a treure-les a ballar. Tothom anava molt mudat; es ballava el pasdoble, els tangos i cançons de l’Antonio
Machín. Els diumenges, la gent anava a missa, a prendre el sol i també a berenar a les fonts del barri. Una d’elles era la font d’en
Fargas.

La gent només feien servir les vambes o espardenyes per anar d’excursió o fer esport. Les noies joves no tenien tanta llibertat
com ara: sempre havien d’anar acompanyades d’algú per anar una mica lluny. Hi havia molta diferència entre els rics i els pobres
del barri i això es notava en l’educació principalment, perquè els pobres no podien anar a l’escola. També es notava en la manera
de vestir.
A la plaça Eivissa hi havia parades on venien fruites, verdures i carn. També hi havia el mercat central com ara. Passava un home
amb un ruc carregat amb els pots de la llet, per vendre llet a les cases.
Encara hi havia granges de pollastres, en ple barri d’Horta; ara està prohibit posar granges a la ciutat.
No hi havia tantes botigues com ara, i la gent no comprava tant, però les pastisseries importants com Can Rovira, Can Maiol i
Sant Antoni ja existien i eren molt bones; cadascuna tenia la seva especialitat: els matons de can Maiol, els tortells de can
Rovira ...
La gent, en lloc de mirar la televisió com ara, escoltaven la ràdio; normalment només n’hi havia una a cada casa i estava
col·locada al menjador. La gent ja anava força al cinema: n’hi havia un a la plaça Eivissa que era molt bonic, quasi tot de fusta i
amb “palcos”.
Ja hi havia força afecció a l’esport: Horta tenia un equip de bàsquet i un altre de futbol. Al camp de futbol, la gent mirava el
partit a peu dret perquè no hi havia seients.
La Natàlia i la Maria Teresa ens van ensenyar moltes coses, van despertar la nostra curiositat i van ajudar-nos a reconstruir una part
ben propera de la nostra història, de la història de tots els habitants passats i actuals del nostre barri.

5è  Llevant  5è  Marinada  5è  Llevant  5è  Marinada  5è  Llevant  5è  Marinada  5è  Llevant  5è  Marinada  5è  Llevant  5è
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ESCOLES AMIGUES

Les classes de Ponent i Tramuntana us
explicarem què són les Escoles Amigues i
l’activitat que nosaltres vam preparar.
Participem quatre escoles del barri: Àngels
Garriga, Mare Nostrum, Heura i nosaltres.

Ens trobem una vegada a cada escola i realitzem
una representació o activitat de les coses que
treballem, en el curs.
Divertit, oi?
Aquestes trobades les fem perquè la majoria
d’alumnes anirem al mateix “insti” i així ens anem
coneixent millor.
Totes les activitats les preparem amb molta
il·lusió.
Us fem enveja, eh?

El dimecres, 17 de març, va ser la darrera
trobada:
Nosaltres érem els protagonistes.
Va ser el dia que estàvem més nerviosos perquè era quan vam fer la representació per a les Escoles Amigues.
Com tremolàvem! Semblava que patíssim una descàrrega elèctrica.
Vam fer un menú fastigós amb receptes variades que ens vam inventar nosaltres i el vam representar amb ombres
xineses.

PROCEDIMENT DE L’ ELABORACIÓ DE LES RECEPTES DE CUINA
I LES OMBRES XINESES

Els dijous, quinzenalment, fem un text a l’hora de català. Un d’aquests textos va ser la preparació d’una recepta de cuina
fastigosa. Les nostres mestres ens van proposar representar les receptes mitjançant ombres xineses, i ens van explicar
com ens podríem organitzar.

El dijous següent vam portar les receptes a l’escola, i vam fer votacions per veure quines eren guanyadores per sortir a
la representació.

Després d’haver votat els textos, vam fer una assemblea conjunta dels dos sisens per parlar del material que portaríem
i de l’organització en general.
Un cop pensat el material que ens calia, el vam classificar a la seva recepta corresponent. Tot i així encara ens quedava
per fer siluetes d’animals en cartolina, i també classificar-les a cada recepta.

Encara que ens va costar bastant, va valer la pena.

Un següent dia d’assemblea vam decidir quins de nosaltres anàvem a fer d’actors, de presentadors i lectors, cadascú
aixecava la mà i decidia el què volia fer. També vam repartir papers per explicar als espectadors com ho havíem fet i com
ens havíem organitzat.

Després vam fer assaigs a les classes, tots junts, ens havíem de saber una mica tot el que havíem
de fer.

I amb tot això encara havíem de fer un assaig general en el gimnàs amb tots els nens, nenes i professors. Tots estàvem
nerviosos i amb curiositat de veure com ens quedava.

6è  Ponent  6è  Tramuntana  6è  Ponent  6è  Tramuntana  6è  Ponent  6è  Tramuntana  6è  Ponent  6è  Tramuntana  6è  Ponent  6è
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Al final tot va sortir força bé i vam estar molt contents pel
nostre treball. Una vegada més ens vam adonar que com a
grup i treballant constantment tot ens surt prou bé.

Finalment va arribar el 17 de març, el dia de la representació,
i aleshores sí que tots estàvem molt nerviosos.

A mida que va anar entrant el públic ens vam posar més
nerviosos del que estàvem al principi.

Però per sort quan vam anant agafant confiança en nosaltres
mateixos que tot ens sortiria bé, ens vam calmar.

La nostra valoració és molt positiva i estem contents d’haver
fet aquesta mostra del nostre treball.

El millor va ser buscar el material, assajar la representació
i per sobre de tot,  preparar-la.

De la representació, el millor és sentir-se actor i intentar
divertir-nos i comunicar-nos amb els altres companys de la
nostra mateixa edat.

6è  Ponent  6è  Tramuntana  6è  Ponent  6è  Tramuntana  6è  Ponent  6è  Tramuntana  6è  Ponent  6è  Tramuntana  6è  Ponent  6è

MENÚ

1r plat:
- Canelons amb sang de fantasma i

ungles de dràcula.
- Pizza amb calamars a la mexicana.

2n plat:
- Medallons amb paté.
- Crani de búfal a la ferum.
- Iguana a la carbonara.

Postres:
- Pastís de cera i mocs.
- Pastís de dolç de rata.

         Cuiners Majors 6è

RESTAURANT

TORRENT

DE

CAN

CARABASSA

                     MARÇ 2004

OBRIM  L ’AULA
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PARLEM-NE

La feina bàsica d’aprenentatge s’ha de fer a
l’escola. És aquí on s’han de donar totes les
explicacions i aclarir els dubtes que calguin. Mai
els deures no poden complir una funció de
substitució que obligui la mainada a enfrontar-se
amb nous conceptes o a realitzar exercicis que,
prèviament, no s’han fet a classe. Quan això passa
−hi ha mestres que sovint ho permeten− els
alumnes es troben amb greus dificultats, que
s’agreugen en el cas dels pares que, per raons
socials o culturals, no els poden atendre ni ajudar-
los degudament.

Els deures a casa han d’acomplir una altra
funció: la de reforçar i consolidar el que
aprenen a la classe. Per això és convenient
repassar; fer exercicis per comprovar el que se sap,
utilitzar diversos procediments per aprendre a
aprendre o realitzar treballs per complementar el
que es va estudiant. D’altra banda, convé que els
alumnes es mantinguin en forma, mitjançant un
ritme de treball constant al llarg del curs. És
contraproduent deixar-los una temporada sense fer
res a casa. Però també ho és carregar-los
excessivament d’exàmens i treballs: perquè són
incapaços d’assimilar degudament tot el que
estudien - al cap de poc se n’obliden - o de fer els
treballs amb prou cura i qualitat. S’ha de vetllar, a
més, perquè els nois i les noies d’aquestes edats

tinguin prou temps lliure per a descansar o per a
altres activitats no escolars.

Per evitar tot això cal que el professorat de tota
l’escola faci un gran esforç per coordinar i distribuir
racionalment la quantitat de deures al llarg del curs
escolar, evitant tant els relaxaments com les
pressions excessives. Per un altre costat, el treball
a casa s’ha d’anar graduant progressivament en els
diversos graus de Primària.

Un darrer consell: hi ha deures que durant el curs
o a les vacances sempre són extraordinàriament
útils i d’una gran eficàcia educativa: la lectura,
l’escriptura i la conversa. En aquest sentit, són
moltes les activitats que es poden promoure des
de l’escola i des de la família: llegir un llibre,
familiaritzar-se amb la biblioteca del barri, escriure
un diari de viatge, enviar cartes o postals als amics
i familiars, aprendre una poesia, comentar un
programa televisiu o una pel·lícula... Comprendre
un text, argumentar un punt de vista o construir
un relat són les millors eines per aprendre avui
i en el futur. I són, en definitiva, els millors deures
que els podem posar.

Jaume Carbonell
Director de Cuadernos de Pedagogía

Deures a casa?  Sí, però...

Una discussió eterna: s’han de posar deures a casa?
Per què? Quan? Quina mena de deures? Quants?

Són molts els interrogants que planen sobre aquesta qüestió.
Anem a pams.
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Els deures són molt guais!!!!!!!!!!! aprenc mooooooooolt!!!!!!!

júlia 1A

Avís per als alumnes de 6è.  Sóc un ex-alumne de l’escola
Graziel.la que estic fent 4ESO.

Encara que fer deures no et deixa gaire temps lliure està bé que et facin
fer deures a primària així quan arribes a ESO ja tens l’hàbit de fer-los i és

més fàcil organitzar-te.

                                              Edgar (ex-alumne)

Els deures no són un “rotllo”, els
que són un “rotllo” són els nostres
fills quan han de fer deures, para
taula, anar a dormir, rentar-se les
dents...
Seriosament, creiem que fer
deures està bé, perquè podem
veure què fan a l’escola,
adquireixen un hàbit de treball, a
més de responsabilitat davant de
la feina.

Carles i Gemma
(pares de primer i tercer)

Ramon

Pepa
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Una setmana qualsevol....
- Tens deures?
-  Mmmm! Sí, però no en tinc gaires.

Són per al divendres. Tinc molt
tempsssss!

Dies més tard...
- Ja has fet els deures?
-  No, ara mateix els faig.

Hores més tard...
- Però encara estàs aquí, ja has acabat

els deures?
- Ara mateix m’hi poso!

Immediatament una mare amb els nervis
crispats i el to de veu alterat, jo, escridassa
el seu fill i l’envia a l’estudi sota un munt
d’amenaces...
La setmana següent serà igual. Però
seguirem insistim perquè no vull perdre
l’esperança que al final el meu fill serà capaç
de fer els deures sense necessitat de tenir-
me al darrere i responsabilitzar-se.

Una mare d’un alumne de 4t

Hola!

Soc la Paula de la classe dels dracs de 1r i tinc 6 anys. A mi
m’agrada fer matemàtiques a casa, perquè així quan vaig a classe és
més fàcil fer-ho. També m’agrada llegir, i sobretot a la classe amb
els meus companys.

Jo !!!!!!!!!!!! els deures són un rotlloooo!!! perquè els haig de
fer el cap de setmana i jo vull descansaaaaaaar!!!!!!!!!!!!!!!!
   

                                            oriol garcia  vernet   3B

Jo entenc molt bé la teoria sobre perquè han de servir els deures, però no tinc gens
clar ni el com, ni el quan ni el quant. Com d’útil és tenir deures un dia a la setmana?

Potser fer-ne cada dia és un excés? En quin moment els nens han de començar a tenir
consciència de l’esforç i a sacrificar temps lliure? No sé si pensar que en fan massa o

massa pocs...

Jaime Botinas (pare de 1r)
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NYAM - NYAM

L’EDUCACIÓ DEL GUST (II)

L’escrit anterior tractava del
plaer que pot proporcionar el
menjar i  que és bo que els nens
tinguin referències felices per a
la seva vida d’adult. La majoria
d’aquestes referències
culinàries dels adults es
refereixen a la cuina familiar
que acostuma a ser la cuina tra-
dicional d’un territori. En
aquesta ocasió vull fer
referència a un fenomen nou:
l’aportació gastronòmica de
cultures alimentàries molt
diferents de la nostra per part
de les persones d’altres països
que vénen a treballar a casa
nostra. A propòsit d’això, vull
transcriure un fet real ocorregut
a Itàlia narrat per Massimo
Montanari (Dire Fare Gustare
Slow Food Editore, 1998, pàg.
19):

El meu cuscús és més bo
que el teu

“En una ciutat de l’Emília, ja fa
uns anys, l’Ajuntament va
proposar introduir al menjador
de l’escola  (freqüentada per
molts nens procedents  de
països àrabs) un menjar
característic de la seva cultura,
el cuscús. Es va decidir que un
cop per setmana en comptes

de la pasta habitual se serviria
cuscús. L’experiment, encara
que amb alguna deficiència,
substancialment va funcionar:
els nens, curiosos, van acceptar
la nova proposta sense
problemes. Uns quants mesos
més tard varen ser tots
entrevistats per conèixer de
més a prop les seves
reaccions. Va despertar un
interès particular la resposta
d’un nen àrab que digué: Sí, el

cuscús m’ha agradat, però
prefereixo el que prepara a
casa la meva mare.
És natural, varen pensar els
administradors, cadascú de
nosaltres està lligat als sabors
propis i sobretot als de la
pròpia infància. És obvi que el
cuscús domèstic, qualsevol
que sigui el gust, li agradi més
que el de l’escola. Però a la
pregunta: per què t’agrada més
el de casa?, el nen va
sorprendre els entrevistadors
amb una resposta del tot impre-
visible: la meva mare -va dir-
prepara un plat a capes: una
capa de cuscús, una de
tortellini, una de cuscús, una de
tortellini...

Un exemple de la trobada en-
tre diverses cultures, realitzat a
través del menjar.

Les cuines són com els pobles:
semblen originals d’un cert
territori però per contra, en la
major part dels casos, han
estat creades al llarg de la

història. Així és i continua sent:
les persones es troben, es
coneixen, es barregen en una
gran olla en què les races,
llengües i religions diverses
conviuen i es fonen”.

Roser Romero del Castillo
Professora de Tecnologia dels
Aliments de l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona
(UPC)

fe d’errates: a la primera part
d’aquest article (veure el número an-
terior), a la part central, allà on diu;
...és tan important que un nen
s’alimenti bé des del punt de vista
nutricional, que el menjar... Ha de dir:
...és tan important que un nen
s’alimenti bé des del punt de vista
nutricional com que el menjar...


