
Sempre que penso en l’Escola Heura em vénen al cap molts 
bons records, però sobretot, el que inevitablement em ve 
al cap és que sense haver anat a aquesta Escola no seria 
qui sóc ara. Em dic Núria Torralba, vaig estar a l’Escola 
Heura de l’any 1997 fins l’any 2006, i allà, vaig aprendre a ser 
persona. 

Vaig aprendre a tractar els problemes des de la 
consideració, a respectar els altres i a viure des dels valors 
i l’ètica. Vaig aprendre també a fer amics, a saber escollir 
qui eren els meus amics i saber tractar-los com tocava. Vaig 
saber viure valorant les coses bones dels petits moments i 
viure la vida amb intensitat i estima cap als altres. 

Després de l’Escola Heura he estudiat a dos instituts 
diferents, i posteriorment vaig començar la carrera de 
Publicitat i Relacions Públiques l’any 2012 a la Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. 

Estudiant el quart any de carrera, fent pràctiques i treballant 
a dos llocs diferents, m’adono que la meva vida va a molta 
velocitat, faig moltes coses que m’omplen i a les quals 
dedico molt de temps, però sempre que puc, reflexiono i 
analitzo tot allò que m’ha fet ser tal com sóc, allò que m’ha 
fet arribar fins on he arribat, i que m’ha fet viure la vida com 
la visc, i, queda clar que l’Escola Heura ha tingut un paper 
molt important a l’hora de formar la meva personalitat i els 
meus valors. 

Només tinc paraules d’estima i admiració cap a l’Escola i 
cap a totes les professores i professors que van ensenyar-
me i que van ser els primers a fer-me pensar i reflexionar. 
Utilitzaré aquest article per donar les gràcies, gràcies de 
veritat per com formeu les persones, per com tracteu tothom 
des del respecte i per crear una comunitat de persones que 
viuen des dels valors i l’estima cap a la gent que els envolta. 

M’hauria agradat poder ser més clar però, a 2 de febrer, la prudència em fa pensar 
en condicional i en exposar les passes que ens han dut fins aquí. Quan surti l’Enfila’t, 
segurament, ja tindrem un final definit i desitjaria, que favorable als interessos de la 
comunitat educativa de la nostra escola. 

Antecedents
A l’acta del Consell Escolar del 15 de maig de 2006 es recull la intenció de l’escola de 
demanar que, a la part més propera al centre, es pugui fer una pista poliesportiva oberta al 
barri i amb un accés directe des de l’escola.

Més endavant, una altra acta del Consell Escolar, la del 4 de desembre de 2006, parla de 
l’entrevista que s’ha mantingut amb la Regidora del districte. S’hi exposa, perquè ja estava 
definit, que l’ús del mas seria per a una escola de música. En aquesta mateixa trobada, la 
regidora, que era l’Elsa Blasco, es va comprometre a vetllar perquè l’escola pogués gaudir 
d’una part d’un futur hort amb una porta d’accés des de l’escola. També es va parlar de la 
possibilitat de poder gaudir de determinats espais de la futura instal·lació.

Ja de memòria (no recordo la data), amb la Rosabel, l’anterior directora, vam acompanyar 
la regidora a una visita al pati per veure “in situ” de què parlàvem. Ens acompanyava el 
conseller tècnic Pere Nieto. Poc després, va venir una persona del departament d’obres a fer 
fotos des de la “torreta” per documentar l’accés i començar a fer un possible estudi.

Posteriorment, arriba la crisi, hi ha un canvi en el govern municipal i el calendari de 
l’expropiació fa urgent que s’iniciïn les obres de la masia. Del projecte inicial es fan diferents 
modificacions: es descarta de moment construir l’auditori soterrat i es prioritza la realització 
de l’escola de música, s’ajorna la rehabilitació del jardí romàntic, es projecten dos entorns 
diferenciats (escola i jardins), etc.

Present
Amb aquest panorama, i després d’un nou canvi en el govern de la ciutat, una comissió 
de l’AMPA planteja a la direcció del centre la possibilitat de tornar a posar sobre la taula la 
nostra petició de tenir un accés des de l’escola als jardins, com ja s’havia recollit en el seu 
moment. Ho fem a mitjan de juliol. Ens trobem a la seu del districte, on ens rep la regidora, 
tot i que després no assisteix a la reunió, i parlem amb el conseller tècnic, amb el d’educació 
i amb el tècnic d’educació d’Horta-Guinardó. Es mostren molt receptius i es comprometen a 
mantenir-nos informats de l’evolució d’aquesta petició. 

Adrecem un escrit al conseller 
tècnic per destacar la 
importància que tindria fer 
un accés als jardins, ja que 
suposaria una oportunitat 
per orientar futurs projectes 
de l’escola i com a constància 
escrita de la reunió que 
hem esmentat. 

A final d’octubre ens comuniquen 
que l’empresa pública que fa les obres 
es posarà en contacte amb l’escola. Així ho fan. 
L’arquitecte passa per l’escola a fer uns dibuixos 
i el sorprèn el desnivell que hi ha.

Paral·lelament, a final de desembre, amb la Marta Baró, Cap d’Estudis de l’escola, ens 
entrevistem a l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona) amb la persona 
responsable de les escoles de música municipals. Ens aclareix com serà la gestió de la futura 
escola de Can Fargas i ajustem la idea del projecte que hem començat a perfilar. Passem del 
que “estaria bé” al que “seria possible”. 

Finalment, a mitjan de gener tenim una entrevista amb un representant de BIMSA (l’empresa 
pública responsable de les obres de la masia) amb un projecte avançat d’un possible accés. 
Ahir, 1 de febrer de 2016, es va mantenir una reunió amb totes les parts implicades. Sobre la 
taula es van exposar els avantatges i els incovenients. Estem a l’espera de la decisió que es 
pren. 

Per acabar, voldria explicar que el compromís de l’escola s’ajustaria absolutament a l’ús 
públic del jardí. Un espai tranquil on les activitats del nostre alumnat aportarien un valor 
afegit a l’activitat pública: espais de lectura, espai de coneixement de la natura del jardí, 
compromís a divulgar les singularitats d’aquest espai verd i cultural...

Eugeni 
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Ara fa un any, els pares i mares que en aquell moment teníem els nostres fills al curs de 
segon vam proposar de fer una xerrada educativa amb la psicòloga i escriptora Carme 
Thió. Volíem que ens ajudés a pensar com afrontar diverses situacions en la vida dels 
nostres fills per poder millorar la seva educació. 

Ja tenien 7 anys i el grup era massa mogut i amb una tendència creixent a faltar-se al 
respecte entre ells i amb els adults de manera verbal i no verbal.  Calia reconduir la 
situació per poder crear un bon clima a l’aula. A continuació compartim algunes de les 
idees que es van comentar a la xerrada i que vam anar debatent durant tot el curs.

Dir prou, no vol dir ser violent i autoritari; sinó donar criteri sobre allò que és bo. Si no els 
hi donem, els sobre protegim. Fugim del: “Ho veig, ho vull, ho tinc” perquè podem crear 
“petits tirans inútils”. L’instint de superació surt davant la frustració. 

Les eines per aconseguir-ho són el bon humor i els ambients agradables. Evitar 
cridar, educar preferentment sense premis ni càstigs i recollir històries interessants 
durant el dia per explicar a l’hora de sopar.  És més efectiu confrontar el nen amb les 
conseqüències negatives dels seus actes que establir càstigs. No és fàcil, però és factible. 
El bon tracte basat en el respecte i la confiança enforteix l’autoestima del nen.

També cal compartir experiències amb altres per aprendre junts. En l’actualitat se’ns 
ha trencat la cadena de l’aprenentatge per observació. És a dir, molts adults arribem a 
la paternitat/maternitat sense haver conviscut amb infants. Es va parlar de recuperar 
l’expressió “fer-ho de grat o per força”, triar entre fer-ho de grat o per força. A la vida cal fer 
coses que no vénen de gust, què hi farem!

Quan fan malifetes, és important ajudar-los perquè vegin les conseqüències de les seves 
accions. No hem de pensar que ens pren el pèl, sinó que encara no n’ha après. No és 
malícia, és necessitat de límits. Per tant, cal repetició, paciència i bon humor. S’ha de 
saber escoltar el sentiment del nen, expressar que es comprèn i que, de vegades, també 
es comparteix; confiar en el seu criteri i capacitats.
Per a ells anar sent responsables és un repte i un esforç que hem de valorar. Hem de 
donar confiança i felicitar-los. Si alguna cosa ens fa patir, és millor deixar fer i dir: “vigila”.

Txell Gavaldà, Eulàlia Arias i Eduard Ibáñez

MERCAT DE LA PUÇA I BENVINGUDA ALS NOUS ALUMNES LA GEGANTA HEURA CELEBRA EL 2016

COMISSIÓ ESCOLA PER A TOTHOM: EMPATIA I LÍMITS DINS LA FAMÍLIA

El 28 de novembre de 2015 a l’escola Heura es va celebrar la 2a edició del Mercat de la 
Puça. Amb il·lusions renovades, i repetint la reeixida fórmula de l’any anterior, gràcies a 
la solidaritat de tots vosaltres, vam aconseguir aplegar un munt de roba usada i joguines, 
que vam pos. Les vendes van anar força bé però, tot i així, encara va sobrar gènere, que 
vam donar íntegrament a la Fundació Formació i Treball (roba) i al Centre Cívic Matas 
i Ramis (joguines). En total, es van recaptar més de 250 euros, que es destinaran a un 
projecte solidari, segons es va aprovar a l’última reunió de l’AMPA.

Angel Moreno i Esther Puig (delegats de cinquè)

A finals de novembre la Geganta ens sorprèn amb 
una benvinguda als nous alumnes de l’Heura 

advertint-nos a tots de les coses que hem de 
tenir clares i que cal que no oblidem...

-En aquesta escola,- deia, -no trobarem grans 
aules, grans passadissos ni grans patis. 
Estem doncs, en la línia del Petit Príncep, 
que des del seu planeta ens diu que allò 

essencial i important no es veu amb els ulls-..

El que sí veiem en aquesta escola és la proximitat, 
més que res, perquè estem l’un sobre l’altre. Des de P3 

fins a 6è ens coneixem tots, pares i nens, i creem junts un ambient de familiaritat. Som 
diversos, ens respectem en la diversitat, les visions i la manera de viure.

- Us precedeixen generacions d’alumnes, famílies i mestres,- recordava - que durant 
quaranta-nou anys han estimat aquestes parets, aquests patis i totes les persones 
que han passat per aquí. Ara, a les portes dels cinquanta, tots els membres d’aquesta 
escola, nascuda quan l’ensenyament públic i de qualitat eren una utopia, us donen la 
benvinguda. I estigueu atents i tingueu els sentits i l’afecte en guàrdia, perquè aquí les 
coses essencials no es veuen amb els ulls…-

Així acabava el discurs i l’avís de la nostra geganta en la benvinguda als nous alumnes. 
Després va començar a ballar amb tots els nens i pares, i amb altres amics estranys com 
la granota capgrossa…

La geganta té noves expectatives aquests pròxims anys: reconeix la seva història i el seu 
origen, i mira cap al futur amb esperança de més canvis, confiança en les persones que la 
reconeixen i donen suport, i ens observa amb una mica de picardia i curiositat...

Seguim-la, seguim-la tots aquest any i escoltem les històries i els consells que la seva 
saviesa ens vol regalar…

Gràcies a Ton Clapés, pare de 5 alumnes de l’escola, per inspirar la geganta a parlar-nos a 
tots del seu esperit.

Aquest últim any la comissió Escola per a tothom ha crescut molt en idees i en famílies 
disposades a dur-les a terme.  Us expliquem tot seguit les accions en les quals estem 
treballant: 

La Plataforma Horta vol Institut segueix treballant perquè el nou institut al barri d’Horta 
sigui una realitat. Diferents pares i mares amb formació pedagògica treballen per crear 
el projecte educatiu base del nou institut. Recentment també ens hem reunit amb el 
Consorci i hem manifestat la necessitat de crear el nou institut al barri d’Horta i les 
característiques que el definiran. BTV ens va fer una entrevista en els terrenys on anirà 
el nou institut i es va fer ressò de la nostra petició. I per últim, estem organitzant una 
jornada reivindicativa de portes obertes i inscripcions a l’espai on anirà el nou institut.
+ info: https://hortavolinstitut.wordpress.com 

La rehabilitació de la Masia Can Fargues en escola de música suposa una bona 
oportunitat com a centre educatiu, tant a nivell pedagògic com logístic. Per això, el passat 
17 de juliol vam tenir una reunió a la seu del Districte amb l’equip tècnic d’educació 
d’Horta-Guinardó amb la presència de la direcció del centre. Hi haurà la possibilitat de 
desenvolupar el jardí mediterrani que hi havia a la masia, participar en el disseny de l’ús 
dels espais exteriors i, si és possible, els interiors de l’equipament per als seus usos com a 
escola, es presentarà un projecte de singularitat amb l’escola de música, etc. 

Per acabar, com ja heu vist, aquest nou any també estem provant una nova forma 
d’organitzar-nos amb l’objectiu de fomentar la relació entre les famílies i amb l’escola. 
Aquestes són les tasques que hem repartit entre els diferents cursos:

• P4 i P5: Geganta
• 1r: Carnestoltes
• 2n: Jornades culturals
• 3r: Revista Enfila’t
• 4t: Festa de final de curs
• 5è: Mercat de la Puça i Festa de benvinguda a les noves famílies
 
A banda de tot això, durant aquest curs volem portar a terme alguna formació o xerrada 
per a les famílies sobre temes interessants per a l’educació dels nostres fills i filles, i 
s’estan reprenent les reunions amb les altres AMPA de les escoles del barri.


