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Testimonis de la renovació
pedagògica de la II República
Una exposició al Barradas analitza els fonaments de l’Escola Nova
El CC Barradas exposa, fins a
l’11 de març, la mostra de la
Diputació de Barcelona Educació, Municipis i República.
L’exposició repassa el movi
ment de renovació pedagògica que va iniciar la Mancomuni
tat impulsada per la Generalitat
republicana i que va es va trun
car en acabar la Guerra Civil.
Per presentar la mostra, el Barra
das va acollir el testimoni de dos ex
perts. D’una banda, l’historiador Joan
Camós, que va parlar de la nova es
cola republicana a L’H. “Es promovia
una escola gratuïta, laica, integradora,
que fomentés la llibertat i els drets
individuals. Mestres com Miquel Romeu, Francesc Paradell, Antonio Ocaña o Maria Artigal van treballar aquí
pels nous ideals”, va dir.
Camós va recordar les dificultats
que existien a L’H per fer arribar l’e
ducació a tothom. “La ciutat havia
patit una gran allau migratòria. Les
escoles només cobrien un 25% dels
nens. Es van construir noves escoles,
com Can Bori, arribant al 50% de les
necessitats”.
D’altra banda, la segona convida
da, Maria Comas, va estudiar en una
escola republicana a Santa Eulàlia,
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El Hospital General de
L’H reduce las listas
de espera de cirugía
En diciembre de 2006 el hospital
tenía 2.645 pacientes en lista de
espera pendientes de operación
mientras que en la misma fecha
de 2004 eran 4.476. Además, el
número de usuarios que debe
esperar más de seis meses para
operarse ha bajado en el mismo
periodo de 1.815 a 567.

El Ayuntamiento ha
decretado el cierre de
dos bares musicales
El Ayuntamiento ha ordenado ce
rrar los locales Pascana y Agapito,
ubicados en la av. de Josep Tarra
dellas y la carretera del Mig, por
incumplir las ordenanzas munici
pales. Los bares de ocio nocturno
se han cerrado de forma cautelar
por seis meses. Ya habían sido
sancionados con anterioridad.
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El Hospital de Bellvitge
llega a los 1.000
trasplantes de hígado
Maria Comas, en primer pla, durant la seva intervenció al Centre Cultural Barradas

amb la mestra Maria Artigal. Des
prés també va ser mestra i, malgrat
exercir la seva professió durant el
franquisme, va saber transmetre allò
que havia après durant la República.
En una xerrada molt emotiva, Comas
va recordar la seva mestra: “Ens feia

vibrar. Sentíem l’escola com a nos
tra”. Pel que fa al model pedagògic
explica que “el funcionament era democràtic. Se’ns estimulava a llegir
diaris. La història de Catalunya tenia
un lloc important, les matemàtiques
s’estudiaven amb raonament lògic,

vam crear la nostra biblioteca. Fèiem
excursions relacionades amb allò que
estudiàvem: a Montjuïc a buscar fòs
sils; al camp d’aviació del Prat; a una
fàbrica de vidre; a Sitges per veure les
catifes de flors. Era una forma d’ense
nyament atractiva i agradable”. # n . t.

La Unidad de Trasplantes Hepá
ticos del Hospital de Bellvitge ha
realizado el trasplante número
1.000. Este hospital ha sido pionero en este tipo de interven
ciones. El primer trasplante se
hizo en 1984. Cada año se reali
zan unos 60 trasplantes con una
supervivencia del 90%.

