L’Ajuntament de Barcelona celebra el
75è Aniversari dels Grups Escolars
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ajuntament i Generalitat invertiran prop
de 20 milions d’euros en la rehabilitació
i millora dels edificis de Josep Goday

Barcelona, 29 de març del 2006
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75 anys de Grups Escolars
El reconeixement al passat, present i futur
d’unes escoles modèliques
L’Ajuntament de Barcelona vol contribuir al coneixement de l’obra escolar desenvolupada
pels Grups Escolars. Amb aquest nom es coneixen els centres públics educatius que es
van inaugurar el 29 de març de 1931, pocs dies abans de la proclamació de la Segona
República. A més d’enorgullir-se de la seva història, l’Ajuntament treballa pel present i el
futur dels Grups Escolars, 14 d’ells escoles en actiu. Per això, l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona (IMEB) ha acordat, junt amb el Departament d’Educació de la
Generalitat, una inversió de prop de 20 milions d’euros per a la rehabilitació i millora
dels 7 Grups Escolars que són obra de l’arquitecte Josep Goday.

El 29 de març de fa 75 anys, l’alcalde de Barcelona, Joan
Antoni de Güell i López, Comte de Güell, va inaugurar 11
Grups Escolars que, d’acord amb el Ministeri d’Instrucció
Pública, l’Ajuntament havia construït a diversos barris de la
ciutat.
En total, els Grups Escolars del Patronat van ser 25, inaugurats entre 1931 i 1934,
amb l’excepció del de Baixeras i La Farigola, que es van obrir el 1922. D’aquestes 25
escoles, avui dia continuen en actiu 14. Els 11 Grups Escolars que es van inaugurar,
conjuntament, el 29 de març de 1931 –data que avui es commemora- són els de Lluís
Vives, Milà i Fontanals, Ramon Llull, Pere Vila, Baldiri Reixac, Mossèn Cinto, Francesc Pi i
Margall, San Ramon de Penyafort, B. Carles Aribau, Dolors Monserdà i Les Corts.
Un model de renovació pedagògica
Els Grups Escolars eren uns edificis nobles per les seves dimensions, per la seva
arquitectura, pels esgrafiats de les seves façanes i per la seva situació dins de la ciutat. I
unes escoles modèliques pels seus mètodes pedagògics renovadors, per la
introducció del català a les aules i per la importància donada a la participació cívica i
democràtica. Van suposar, doncs, la culminació d‘una voluntat i un esforç de la ciutat per
renovar i modernitzar l’educació i situar-la en la importància que havia de tenir al segle XX.
Amb la victòria de les tropes franquistes el gener del 1939, el Patronat va ser dissolt i les
escoles van passar a dependre de l’Estat. Durant els anys del silenci franquista, alguna
part del seu professorat va continuar, a l’espai tancat de l’aula, mantenint l’esperit d’aquella
pedagogia renovadora. Però no va ser fins a l’assumpció de les competències educatives
per part de la Generalitat, en plena democràcia, que les portes es van tornar a obrir.
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 20 milions d’euros per a la rehabilitació i millora dels
edificis de Goday
L’Institut Municipal d’Educació (IMEB) i la conselleria d’Educació de la Generalitat han
signat, dins de la comissió Escolar de Barcelona, un protocol per a la rehabilitació i millora
de set edificis dels Grups Escolars, 7 escoles que va construir l’arquitecte Josep Goday.
L’acord preveu que s’inverteixin prop de 20 milions d’euros en els propers anys, xifra que
se suma als 9 milions d’euros que ja s’han
invertit o s’invertiran fins el 2007 en obres de
reforma, ampliació i millora (RAMS) dels
centres.
De manera especial, en l’última reunió de la
comissió Escolar també s’ha acordat que el
departament d’Educació posarà en marxa,
com a primera actuació, la remodelació de la
façana i el pati de l’escola Pere Vila (Passeig Lluís Companys, 18). En aquesta reunió, el
departament d’Educació va informar també que ja s’ha publicat en el DOG el concurs per
adjudicar el projecte arquitectònic de substitució de l’escola Baixeras (c/ Salvador Aulet, 1).
Els set Grups Escolars que rebran aquestes inversions són els de Baixeras, Lluís Vives,
Milà i Fontanals, Ramon Llull, Pere Vila, Mossèn Cinto i Collaso i Gil.

 Declaració institucional al Plenari del Consell Municipal
Per tal de donar el degut relleu i contribuir
al coneixement de tota aquesta obra
escolar de la que es pot enorgullir la ciutat,
els grups polítics presents en el Consell
Plenari van aprovar en sessió del 24 de
març una declaració institucional. A més
de reafirmar el compromís amb l’educació
dels nois i noies de la ciutat, de remarcar
la importància històrica que va tenir i
encara té l’obra de l’arquitecte Josep Goday que, amb la construcció dels grups escolars
va dignificar els centres educatius, l’Ajuntament proposa la celebració de diversos actes.
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Destaca l’edició del llibre Josep Goday i Casals, arquitecte municipal a la Comissió de
Cultura, coordinat per l’arquitecte Marc Cuixart i l’historiador de l’art Albert Cubelles. El
llibre destacarà la importància de l’acció educativa municipal del primer terç del segle XX i
s’oferirà una anàlisi dels edificis escolars obra de Josep Goday i la seva importància per a
la ciutat.
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| Memòria viva|
El documental, Infants i ciutadans

L’acte de celebració del 75è aniversari dels Grups Escolars serà el marc de l’estrena del
documental Infants i ciutadans, dirigit per Agustí Corominas. El documental explica les
accions dutes a terme per l'Ajuntament de Barcelona des de començament del segle XX
per tal de dignificar l'escola pública de la ciutat. Mitjançant l'alternància entre imatges de
les escoles i de la ciutat -moltes d'elles inèdites-, fragments d'entrevistes a antics i antigues
alumnes del Patronat i a arquitectes -profunds coneixedors de l'obra de l’arquitecte Josep
Goday-, el documental mostra l’arquitectura i la vida escolar dels Grups del Patronat. La
inclusió d’imatges de treballs escolars, revistes infantils, fotos d'aules i de classes a l'aire
lliure afegeixen una informació privilegiada que en els seus aspectes formals i de
contingut.

I4

Dolors Palet, records d’una exalumna
Dolors Palet és una de les alumnes que van passar per les aules dels Grups Escolars.
Aquests són alguns des seus records.
"La meva escola era la de Pere Vila... de tots aquells anys
només puc explicar coses boniques i puc dir, amb orgull,
que la meva va ser la millor.... Però si ara preguntéssim a
qualsevol exalumne dels que estan aquí amb nosaltres i
que també va anar a una de les escoles que avui fa
setanta-cinc anys que s'inauguraren, ens diria que no, que
la seva va ser la millor....totes eren les millors. Hi havia el
millor planter de mestres, el millor planter de directors, els
millors models de construcció d'escoles, l'Ajuntament que
hi abocava tot el que podia....i fórem nosaltres els infants
afortunats d'aquella època els que vàrem rebre el benefici
de totes aquelles persones que s'entregaven en cos i
ànima per fer que els homes i les dones del demà
tinguéssim uns bons fonaments...."
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ANNEX
• Llistat dels Grups Escolars del Patronat Escolar de
Barcelona
• Declaració Institucional del Plenari del consell
Municipal del 24 de març de 2006
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GRUP ESCOLAR

LOCALITZACIÓ

DATA INAUGURACIÓ

ORIGEN EDIFICI

BAIXERAS

c/ Salvador Aulet, 1
c/ Sant Camil
(Vallcarca)
c/ Canalejas, 107

1922

J. Goday

1922

J. Goday

1931

J. Goday

c/ dels Angels, 1

1931

J. Goday

Av. Diagonal, 205
Passeig Lluís
Companys, 18
Parc Güell
C. Lleida

1931

J. Goday

1931

J.Goday

1931
1931

Palau família Güell
Oficines Exposició 1929
Nova construcció
(Patronat Habitatge)

LA FARIGOLA
LLUÍS VIVES
MILÀ I
FONTANALS
RAMON LLULL
PERE VILA
BALDIRI REIXAC
MOSSÈN CINTO
FRANCESC PI I
MARGALL
SAN RAMON DE
PENYAFORT
B. CARLES
ARIBAU

1931

Nova construcció
(Patronat Habitatge)
Nova construcció
(Patronat Habitatge
Antiga escola
Municipal:adaptació de J. Goday
Parvulari A. Florensa
Adaptació escola municipal.
Josep Goday

Can Tunis

1931

Pont nou de Sant
Andreu

1931

DOLORS
MONSERDÀ

Sarrià

1931

LES CORTS

Plaça Comas

1931

Plaça Espanya

1932

Turó de la Peira

1932

Casp/Claris

1932

Nova construcció
(Patronat Habitatge)
Escola Jesuïtes

Sarrià

1932

Escola Jesuïtes

Rosselló/Balmes

1932

Escola Jesuïtes

Parc de la Ciutadella

1932

Antic Palau del Governador

Escola Industrial

1931-32?

DURÀN I BAS

Les Corts

1935

CASAL DEL MARÍ

C/ Varador
(Barceloneta)

1934

Adaptació Casal del Marí

c/ Sant Pau
c/ Manso Casanovas

1933
1934

Josep Goday
Adaptació Hotel Casanovas

INSTITUCIONS
FRANCESC MACIÀ
GINER DE LOS
RIOS
CASP (JESUITES)
SARRIÀ
(JESUITES)
ROSSELLÓ
(JESUITES)
ANNEX INSTITUTESCOLA
ANNEX NORMAL
GENERALITAT

RAMBLA VOLART
COLLASO I GIL
PAU IGLESIAS

Hotels Exposició 1929
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Pavelló del Ministeri a l’Exposició
de 1929
Adaptació torre comprada per
l’Ajuntament
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