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Etiquetes

El llenguatge humà és, en gran mesura, un seguit d’etiquetes 
que utilitzem per relacionar-nos amb el món i amb les altres per-
sones. Per exemple, posem una etiqueta determinada, diguem 
taula, a tots aquells objectes que tenen una sèrie de caracterís-
tiques i compleixen una determinada funció: tenir quatre potes 
i una superfície plana al damunt on deixar coses. De vegades, 
però, una mateixa definició, si ens hi fixem, podria servir, fins i 
tot en els objectes més banals, per diferents tipus de coses. La 
definició anterior, sense anar més lluny, podria ser d’una taula o 
d’un tamboret: puc fer servir un tamboret per deixar-hi els lli-
bres. Llavors hauríem de precisar encara més: mida, funció més 
precisa de l’objecte, etc.

Si etiquetar objectes d’allò més quotidians pot ser, en determi-
nats casos, problemàtic, què pot passar quan les etiquetes no es 
refereixen a objectes tangibles i concrets com taules, tamborets 
o cadires? Què passa quan volem posar etiquetes usant concep-
tes abstractes? És relativament senzill que ens posem d’acord 
amb l’etiqueta corresponent a objectes com els que hem esmen-
tat, però si parlem de llibertat, justícia, amistat o felicitat, ja és 
més difícil l’acord. Ningú no dubta, és clar, del valor de nocions 
abstractes com aquestes i de les realitats que etiqueten. Ara bé, 
cadascú pot entendre una cosa diferent de cadascuna d’aquestes 
etiquetes; cadascú pot etiquetar i, per tant, valorar, fets o realitats 
diferents amb la mateixa paraula. Som amics?, ens pot demanar 
algú. Jo li diria: depèn. Què vols dir quan dius amic? Posem tots 
dos l’etiqueta amistat a la mateixa realitat?

De vegades es diu, i cada vegada es diu més sovint, que l’objec-
tiu de l’escola hauria de ser que els nens i nenes siguin feliços. 
Qui voldria que els seus fills i filles no fossin feliços? Ningú, 
evidentment. Sota aquest acord unànime en l’ús de l’etiqueta fe-
licitat, però, s’amaguen tres qüestions difícilment resolubles i 
on l’acord ja no seria, ni de bon tros, unànime. D’entrada, quan 
s’afirma que l’objectiu de l’escola és la felicitat dels infants, què 
s’està afirmant? Primera dificultat. Que vagin contents a l’escola 
i esperin amb delit el final del cap de setmana per anar-hi dilluns 
a primera hora? Que s’ho passin bé a classe? Que estiguin con-
tents? Que estiguin entretinguts? O potser volem dir que l’objec-
tiu de l’educació és que l’alumnat sigui feliç de gran, en la seva 
vida adulta? Aquesta és, per exemple, la proposta de l’escola 
San Cristóbal de Castelló. La segona dificultat rau en el fet que 
cadascú pot definir la felicitat d’una manera diferent, per tant, 
es  podria posar la mateixa etiqueta a realitats diferents. Quan 
diem feliços, què volem dir? Satisfets, contents, entretinguts? O 
alguna cosa més profunda que és compatible amb l’avorriment 
o inclús amb la manca de ganes d’anar a escola? Fins i tot, no hi 
ha acord en l’origen de la felicitat: rau la possibilitat de ser feliç 
en l’actitud personal o depèn de les circumstàncies vitals? Si fos 
el primer cas, la felicitat sí seria ensenyable i, per tant, objecte de 
transmissió a l’escola; si fos el segon, no. I de les dues dificultats 
anteriors, en neix la tercera: si no ens podem posar d’acord amb 
què volem dir amb l’etiqueta felicitat i com s’assoleix, podem 
proposar com a objectiu de l’escola la felicitat dels nens i nenes?
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JÚLIA BONDIA
Exalumna

ARA FA DOS MESOS

Quan les portes es van obrir, ens vam amuntegar els 
uns damunt dels altres i encara em pregunto com 
vàrem poder entrar per la porta de l’institut Jaume 
Balmes. Ens van indicar que anéssim a la sala d’actes, 
on l’equip directiu ens donaria la benvinguda i, final-
ment, vam posar cara a la tutora i al cotutor. Després, 
ens van proposar fer unes activitats per conèixer als 
nous companys i companyes de classe. 

Jo estava una mica nerviosa pel fet de no saber què 
em trobaria i alhora il·lusionada per retrobar-me, des-
prés dels mesos d’estiu, amb algunes amigues i amics 
de la Tabor. Tot i que em feia vergonya que el meu 
pare m’acompanyés a l’autobús, el primer dia em va 
passar volant.

Aquest institut és molt gran, però el fet de canviar 
contínuament de classe fa que en pocs dies el cone-
guis tot. La nostra classe està en una planta, els la-

boratoris en una altra... ens passem tot el dia amunt 
i avall!

Un canvi que he notat és el fet de matinar, perquè 
aproximadament entro a classe a l’hora que abans 
m’aixecava per anar a l’escola. Però sí que es cert que 
ara tinc les tardes lliures per jugar, anar a les extraes-
colars i fer tots els deures que ens manen.

A diferència de l’escola, a les entrades i sortides les 
mares i els pares ja no ens acompanyen, però no ens 
sentim soles perquè en el nostre cas omplim mig au-
tobús.

Tot i que al principi va ser un canvi important, després 
d’un parell de mesos he agafat el ritme de les classes, 
he fet noves amistats i m’hi trobo molt a gust.



    

LUCA DE FILIPPO 
Exalumne

LA MEVA EXPERIÈNCIA 
A L’INSTITUT TERESA PÀMIES

La meva experiència en aquesta nova etapa és positi-
va, és a dir que m’agrada, però també és difícil. 

M’agraden els companys i els professors que són 
molt amables amb nosaltres; això sí, ens fan treballar 
molt i ens posen molts deures i molts exàmens. Això 
no m’agrada. A la Tabor no teníem tanta feina i tot era 
més fàcil.

També tinc moltes assignatures noves com biologia, 
tecnologia, filosofia, francès i un professor diferent 
per cada assignatura. Això costa una mica perquè tots 
volen les coses diferents i estic una mica atabalat i 
nerviós.

L’horari també em costa molt perquè m’he de llevar 
molt aviat al matí i tinc menys pati. Fem de 8.05 a 
14.35h. A la Tabor m’agradava més perquè tenia més 
temps per estar al pati amb els meus amics.

A l’institut tenim moltes extraescolars. Jo faig futbol i 
m’ho passo molt bé. Tenim moltes opcions, com par-

cour o vòlei. 

M´agrada la distribució i les instal·lacions del pati i 
dels espais, però no m’agrada com ho han distribuït 
ja que en un pati estan els de quart d’ESO, que no ens 
deixen mai jugar en aquell camp de futbol. Després hi 
ha un altre pati on juguem a futbol els del meu curs, 
però no hi ha porteries ja que es van trencar.

La veritat és que m’ho passava millor a la escola 
Tabor, ja que sempre podíem jugar a futbol amb els 
meus amics que des de fa anys ens coneixem. Són 
com la meva família.
 
Jo he tingut mala sort i no han pogut venir els meus 
amics a l’Institut. Els trobo molt a faltar i també a la 
meva germana, que segueix a la Tabor. La veritat és 
que m’està costant una mica conèixer gent nova. 

Per mi el millor seria que tots els de la Tabor anéssim 
tots junts al mateix institut, tot seria més fàcil i em 
sentiria com a casa. 



    

ABRIL FONTAN
Exalumna

MOLT BEN ACOLLIDA

Hola sóc l’Abril, exalumna de l’escola Tabor i alum-
na del Caterina Albert.

Per mi va ser difícil anar-me’n de l’escola perquè te-
nia molts bons amics i amigues, i moltes experiències 
viscudes, però tot i que ja he marxat, continuo tenint 
moltes amistats de l’escola i sempre trobem algun 
moment per veure’ns. És molt important no perdre el 
contacte.
 
Quan vaig entrar al Caterina Albert em vaig sentir 
molt ben acollida.

Els primers dies els/les mestres van organitzar dinà-
miques per conèixer-nos una mica millor, intentaven 
moure’ns de lloc per tal que ens coneguéssim, i ens 
relacionéssim amb la resta del grup.

Els companys i les companyes de la classe són molt 
macos, aprenem els uns del altres i ens ho passem 
molt bé a l’institut.

L’institut és més gran que l’escola, té dos edificis, un 

pati i un terrat. El terrat només s’utilitza 1r esta dalt 
de l’edifici nou. Hi ha moltes aules, laboratori, biblio-
teca... i som molts nois i noies.
 
Aquest curs fem l’educació física en anglès i, a més a 
més, també fem francès com a idioma estranger.
 
Si tens algun problema, els/les mestres des del primer 
moment t’intenten ajudar en tot el que poden, però tu 
has d’esforçar-te per solucionar-ho.
 
Això sí, un aspecte ben diferent a l’escola és que m’he 
d’aixecar a les 6:40 per arribar a l’hora, doncs entrem 
a les 8h, però de seguida m’he acostumat.

Ara que estem acabant el primer trimestre coneixerem 
les nostres padrines i padrins de 3r d’ESO, ens faran 
alguna visita a l’aula i compartirem experiències. Po-
drem comptar amb elles per qualsevol dubte o ajuda 
que tinguem, i segur que ens donaran bons consells.
Estic contenta d’haver escollit aquest institut, em sen-
to molt bé.



        

LUCA GARCÍA I MARIO HERNÁNDEZ
Exalumnes

ENS ESTEM ESFORÇANT

El nostre institut és el Fort Pius. Ens agrada molt i 
estem fent tot el possible per avançar, la veritat és que 
tots dos ens estem esforçant al màxim.

El Fort Pius té una forma molt peculiar: és rectangu-
lar. La nostra primera impressió va ser bona. L’institut 
és molt gran i bonic.

La primària i la secundària són molt diferents. A la 
secundària hi ha més exàmens, més deures, més as-
signatures i, per últim i no menys important, de fet 
el més important, les errades. I és que aquest institut 
té algunes errades o coses que no ens agraden gaire. 
Per exemple el menjar de l’institut no és gaire bo, en 
canvi a la Tabor està boníssim!!!

L’organització de l’institut podria millorar, els patis 
no estan ben distribuïts i a sobre totes les pilotes estan 
desinflades. El que menys ens agrada de l’institut és 

l’horari. És una mica estrany, si que és veritat que hi 
ha algunes dies que sortim aviat però dos tardes anem 
a l’institut fins les 17:15 i això fa que molta gent no 
pugui fer extraescolars. Les extraescolars que hi ha 
al Fort Pius no ens agraden, no hi ha futbol i l’única 
“guai” és voleï però només és per noies. L’institut ens 
agrada, tot i les seves errades.

L’institut ens va bé. Tenim algunes assignatures no-
ves i d’altres com a la primària. Les assignatures són 
biologia, art visual i plàstica, català, música, castellà, 
anglès, religió o valors, i les optatives francès o aco-
llida digital.

La Tabor ha estat la nostra llar durant molts anys i els 
nostres companys eren com a germans/es per a nosal-
tres i ha estat molt dur per a tots la separació i trobem 
a faltar molt a la nostra “família” i a la nostra llar: la 
meravellosa Tabor.



    

CANVI 
DE 

MOBILIARI

El passat mes de setembre l’escola va rebre nou 
mobiliari per als grups de P3, P4 i 6è. Què ha 
comportat aquest canvi en el dia a dia de les clas-
ses? Ha canviat la forma de treballar a l’aula? 
Estan més a gust els nens i les nenes? La Natàlia, 
la Núria, la Gemma i l’Àlex ens ho expliquen.



    

A la comunitat de petits, aquest curs 2021-2022 
l‘hem iniciat amb l’estrena de mobiliari nou a P3 i 
P4. Aquest tipus de mobiliari i la seva distribució a 
l’aula ens ha permès introduir alguns canvis en el pro-
cés d’ensenyament-aprenentatge; a més, així podem 
tenir espais més delimitats que ajuden als infants a 
organitzar-se i a agrupar-se segons els seus interessos 
i motivacions. En aquests espais busquem oferir i pro-
moure relacions, buscant estratègies que els facilitin 
les converses de manera espontània.

L’espai dels contes és un del racons de l’aula preferits 
pels infants, els permet autonomia per triar el llibre 
que més els agrada i creen un clima de companyonia i 
interès per a iniciar-se en el procés d’aprendre a llegir.
El component estètic (mobles, catifes, coixins, cor-

tines…) associat als espais creats a l’aula proporcio-
nen contextos gratificants i de gaudi, que estimulen la 
creativitat i les relacions socials entre iguals. A l’hora 
ofereixen un ambient més acollidor que fomenta el 
benestar dels infants.

També acostem els nens i nenes al món natural pro-
porcionant-los materials naturals (petxines, pedres, 
fulles, pinyes, plantes ….), reciclats (rotlles de cartró, 
taps de suro.) i de fusta, que guardem en cistelles de 
vímet i caixes de fusta de color neutre que ofereixen 
una sensació agradable.

Tots i totes, infants i mestres, estem encantats amb 
aquest aire nou per a la nostra escola!!

Natàlia Vallhonrat, Núria Canela i Gemma Albi 
Mestres 



    

Enguany hem iniciat el nou curs 2021-22 amb una 
sorpresa: a sisè hem estrenat nou mobiliari!!!
Ha estat un goig començar el curs amb taules, cadires, 
grades, sofàs i prestatgeries per estrenar.

Tot aquest mobiliari es ha permès actualitzar el dis-
seny de l’aula i a la vegada la nostra forma de fer 
classe.

Hem pogut ampliar horitzons podent fer diferents 
distribucions per treballar en grup, plegar i replegar 
taules per aconseguir espais diàfans i amplis per tal 
de dur a terme activitats compartides, com ara assem-
blees, converses en grup, dramatitzacions o role-pla-
yings, tot aprofitant les grades i els sofàs per guanyar 
en comoditat i aportar caliu a l’ambient d’aula.

Els alumnes van rebre el nou mobiliari amb una gran 
sorpresa i il·lusió. Des de el primer dia l’han valorat i 
gaudit molt i l’han aprofitat al màxim.

El fet que les cadires tinguin rodes ha afavorit la seva 
mobilitat i facilitat per desplaçar-se en moments pun-
tuals. Son cadires més ergonòmiques i ja han recorre-
gut un munt de quilòmetres!!

Al cap i a la fi, estem tots plegats molt contents de 
comptar amb aquest nou mobiliari i sobretot que els 
alumnes puguin gaudir-ne en el seu darrer any d’es-
cola. De ben segur, serà un reclam més per tal de tenir 
un millor i feliç final d’etapa!

Àlex Garcia 
Mestre 



    

CONSELL 
ESCOLAR

El passat 24 de novembre es van celebrar les 
eleccions al Consell Escolar. Us presentem les 
persones que durant aquest mandat represen-
taran les famílies en el màxim òrgan de govern 
de l’escola. Els volem donar les gràcies per ha-
ver-se presentat i felicitacions per haver estat 

escollides. Sort i encerts!



    

Soy Liliana Jiménez nacida en Co-
lombia, hace 12 años resido en Espa-
ña. Madre de Zabdiel López de P5A y 
Sara López de 2°B. Miembro del Con-
sell Escolar y también participo en la 
comisión de Menjador.

Hola! Soc Cristina Gallego, 
mare de l’Isard de P4A. És el 
primer curs que estem a l’es-
cola però estem encantats de 
formar-ne part. Des del pri-
mer dia hem rebut una càlida 
acollida tant per part del per-
sonal del centre com de les 
famílies i ja ens sentim com 
a casa. Formar part del Con-
sell Escolar és una manera 
d’agraïr-ho, col·laborant en 
la participació amb empenta 
i il·lusió per tal que a l’esco-
la tothom hi estigui bé i tots 
els projectes es puguin tirar 
endavant. 

Anaïs Garcia Balmaña, mare de 
l’escola des del curs 2012-2013. 
Actualment tinc a l’Eudald cur-
sant P4 i a la Isona 1r d’ESO. Sóc 
llicenciada en psicologia i treballo 
a l’ONCE.

Em dic Ruth Pichardo. Soc de la Re-
pública Dominicana. Mare de la Paula 
(2nA) i de l’Enzo (P5B). Estic al Con-
sell Escolar i participo en les comis-
sions de Menjador i Inclusiva de l’AFA 
Tabor.



    

Vicepresidenta
Em dic Larraitz, sóc mare de dos nens, de P3 i de P5. Estic a l’AFA per repre-
sentar les famílies associades i donar veu als seus neguits o suggeriments. Tot 
perquè els nostres infants tinguin l’experiència més enriquidora possible a 
l’escola i al mateix temps, per reforçar la comunitat de la Tabor, formada tant 
per les famílies, com pel personal docent i no docent de l’escola, ja que tots for-
mem part del petit micromón on viuen i es desenvolupen els nostres fills i filles.

Secretària
Yolanda Pardo, mare d’un alumne de P5. Vaig engrescar-me a formar part 
de l’AFA perquè vaig veure que hi faltaven mans. Vaig pensar que podia 
aportar-hi el meu granet de sorra i fer equip. El meu fill i la resta d’alumnes 
de l’escola necessiten la nostra implicació. Tots som Tabor!

Tresorer
Sóc el Jordi Moliner, pare del Biel de 3r i el Martí de P5. Ja fa uns anys que sóc 
a l’AFA, tant com a vicepresident, després de president, i ara com a tresorer, 
per tal de fer un trasllat pausat i amb la màxima informació possible pels nous 
membres de la junta. Soc part activa de l’AFA, perquè crec que tots podem do-
nar punts de vista, aportar noves idees, ajudar a que la nostra escola sigui millor 
i els nostres fills tinguin una bona educació.

Presidenta
Sóc la Maika, mare d’un nen de P5. Estic aquí perquè m’agrada el món de 
l’educació i sobretot perquè formant part de l’AFA aprens moltíssim, prens 
perspectiva. És gratificant trobar-te amb altres persones amb un objectiu comú: 
contribuir a una educació de qualitat, justa i més humanitzada. Volem que els 
infants puguin créixer i desenvolupar-se de manera feliç, sentint que formen 
part d’una comunitat. Segur que serà un camí molt enriquidor... T’apuntes?

NOVA JUNTA AFA



    

Sumem forces, 
fem comunitat!

Aquest lema, el nostre, resumeix l’esperit de la nova junta i l’objectiu 
que ens guia. Si bé el context actual no ens ho posa gens fàcil, una de les 

nostres línies prioritàries és fomentar la participació de les famílies a 
l’escola, al mateix temps que intentem apropar l’escola (direcció, mes-
tres, etc.) a les famílies. I és que aquest és i ha de ser un camí d’anada i 

tornada, que ens enriqueixi a tots. 

Fer comunitat sense poder organitzar dins el centre escolar festes, con-
ferències, jornades de portes obertes, actes solidaris, etc. és un repte. 
Tot arribarà… Mentrestant, què ens queda? Fer pinya , carregar les 
bateries, vetllar pel bon funcionament de les extraescolars i del servei 

que ens ofereix Servitabor, ser més creatius que mai i, sobretot, posar-hi 
ganes. La passada festa de la Castanyada és un bon exemple de com 

certs entrebancs causats per la COVID es poden convertir en oportuni-
tats per continuar fent trobades divertides allà on es pot, fent allò que 

podem. I va ser un èxit!

Què ens motiva? Potenciar l’interès de les famílies per les activitats que 
es fan a l’escola, perquè sabem que aquestes connexions es tradueixen 

en més èxit educatiu pels nostres infants; establir nous mecanismes 
d’acollida a l’alumnat nouvingut i incorporacions tardanes per tal de 
generar més sentiments de pertinença i vincle, i ser una AFA el més 

oberta i transparent possible. I mentre la Comissió de Festes organitza 
el pròxim concurs de postals de Nadal, unes altres comissions continuen 
treballant per fer realitat aquesta Finestra de la Tabor i per impulsar, 
entre d’altres projectes, el nou web de l’AFA, la iniciativa Famílies pa-

drines i el programa Tabor, posa’t guapa. 

Us n’anirem informant.



    

BARCELONA 
DECIDIM

COM, QUÈ I PER QUÈ

El tercer trimestre del curs passat la nostra escola 
va participar amb dues propostes als Pressupos-
tos participatius de Barcelona, coneguts també 
com a Barcelona.Decidim. Una vegada fetes les 
votacions populars, el resultat va ser decebedor 
per a la Tabor: tot i tenir un bon nombre de vots, 
cap de les dues propostes va ser seleccionada per 
ser sufragada i duta a terme. 

HÉCTOR LÓPEZ
Pare



    

La qüestió que vull plantejar no és una crítica a un sis-
tema de votació que selecciona propostes amb menys 
vots, com va succeir amb la proposta de millora dels 
patis que la Tabor va presentar junt amb altres escoles 
del barri. Al final, cada districte tenia una quantitat 
determinada de diners assignada que no podia su-
perar-se. Aquest va ser el motiu pel qual el projecte 
de millora dels patis no 
va ser seleccionat mal-
grat tenir més vots que 
d’altres. Però, com deia, 
aquesta qüestió, la del 
com, no és la qüestió im-
portant.

El Barcelona.Decidim es 
planteja com la possibi-
litat que els ciutadans o 
entitats presentin, en un 
primer moment, una pro-
posta d’inversió d’unes 
determinades caracterís-
tiques i degudament jus-
tificada i, després d’un 
seguit de filtres (interns 
i també públics), al final 
del procés, els ciutadans triïn, d’entre tots els projec-
tes que es presenten, aquells que creguin més conve-
nients pel barri, pel districte o per la ciutat. És, per 
tant, com diu la normativa que els regula, “un ins-
trument de democràcia directa, a través del qual la 
ciutadania podrà presentar, definir, prioritzar i escollir 
determinats projectes d’inversió de districte [...]”.

D’entrada sembla una molt bona pensada fer partici-
par els ciutadans en aquesta mena de decisions i en 
part ho és: un procés tal és una manera de fer peda-
gogia de la democràcia, fomentant la participació de 
la ciutadania en la presa de decisions col·lectiva. Ara 
bé, quina mena de pedagogia s’està fent? Quina idea 
de democràcia sembla que s’està fomentant? I, també, 
la forma en què s’organitza la votació, és adequada?

Si bé és cert que en la primera fase del procés els ciu-
tadans tenim l’oportunitat de participar en els debats 
inicials sobre els diferents propostes, la major part de 
nosaltres no hi participem, o bé per manca de temps o 

bé per manca d’informació; és pràcticament impossi-
ble participar en totes les presentacions i debats sobre 
les diferents propostes. El cas és que si hi hem parti-
cipat en el Barcelona.Decidim, ho hem fet en la fase 
final de la votació per a la selecció de les propostes. 
Llavors, sota quins criteris decidim quina o quines 
són les millors propostes? Si desconeixem la motiva-

ció i la necessitat de tots 
els projectes, molt proba-
blement acabarem votant 
aquelles propostes que 
ens afectin directament a 
nosaltres (la meva escola, 
el meu carrer). És aquest 
un criteri adequat per de-
cidir en què es gasta el 
pressupost municipal? El 
problema d’aquest criteri 
és que es perd la visió de 
conjunt, de ciutat. Sobre-
tot perquè han de com-
petir pels vots projectes 
que no són comparables. 
En el cas del districte de 
l’Eixample, per exemple, 
les propostes de la Tabor 
havien de competir amb 

projectes com la construcció de carrils bici a la plaça 
Catalunya o l’ampliació de la xarxa d’eixos verds a 
l’Esquerra de l’Eixample. Aquestes dues propostes, 
especialment la primera, són més un projecte que pot 
tenir incidència a tota la ciutat o, com a mínim, a gran 
part d’un districte. La reforma de la cuina d’una es-
cola ha hagut de competir amb un projecte que poten-
cialment pot arrossegar desenes de milers de vots de 
tota la ciutat, com és la construcció de carrils bicis al 
centre de Barcelona.

A més, un altre problema de reduir la participació a 
una votació final per triar les propostes és que estem 
assimilant la democràcia a l’aplicació mecànica de la 
regla de la majoria, regla que es fa servir per pren-
dre una decisió, en el cas que no hi hagi acord previ 
sobre la qüestió a decidir. Però l’aplicació de regla 
de la majoria (la proposta, o propostes, amb major 
suport, “guanyen”) no té perquè ser necessàriament 
democràtica, si no va precedida per un debat en què 
es posin de manifest pros i contres de cadascuna de 



    

les propostes, possibilitant, així, una presa de decisió 
informada i racional, o sigui, amb criteri.

Si prescindim del debat i ens limitem a votar, estem 
manifestant només la nostra preferència, amb un crite-
ri basat exclusivament en el fet que tal o qual proposta 
em beneficia directament (la meva escola, el meu ca-
rrer). És clar que llavors haurem de concloure que les 
propostes seleccionades, és a dir, les que tenen més 
suport, són les millors pel barri, pel districte o per la 
ciutat. És cert això? Realment les propostes guanya-
dores (amb més vots) són les que més poden benefi-
ciar al barri o al districte? No necessàriament. Per dos 
motius: d’entrada, hi havia propostes no equiparables 
en termes d’impacte, com hem comentat, i sotmetre a 
votació projectes tan dispars pot tenir l’efecte pervers 
d’amagar les propostes que afectin un grup reduït de 
ciutadans (la cuina d’una escola). A més, el nombre 
de vots també pot dependre de l’habilitat per orga-
nitzar-se i atraure votants d’un determinat col·lectiu. 

Ens podem imaginar, per exemple, el cas d’una entitat 
que té la sort de tenir entre els seus membres algú que 
es dedica al màrqueting i al disseny gràfic, i poden 
dissenyar una campanya de difusió i captació de vots 
molt més efectiva que una altra entitat que no disposi 
de mitjans per fer una campanya així. Seria possible, 
doncs, que el resultat de la votació depengués, encara 
que fos només parcialment, de factors que no tenen 
cap relació amb la bondat o utilitat de la proposta, 
sinó de qüestions atzaroses i totalment alienes al pro-
jecte en si.

Per aquests motius, tot i les bondats d’un procés par-
ticipatiu com aquest, potser caldria valorar els possi-
bles efectes perversos que pugui tenir el mecanisme 
de decisió; també, i especialment, quina pedagogia 
de la democràcia traspua en aquest procés, donat que 
sembla promoure una idea de la democràcia molt es-
treta, basada en la simple agregació de preferències 
personals.



 

 Jorge Méndez
Pare

EL DÍA DE MUERTOS
LA VIDA COMIENZA SIEMPRE LLORANDO 

Y ASÍ LLORANDO SE ACABA.

El día de muertos es una tradición mexicana que se 
celebra el día 1 y 2 de noviembre para honrar a los 
muertos. Para entender sus orígenes viajemos hasta 
la Mesoamérica de hace miles de años donde pueblos 
originarios organizaban fiestas para guiar a los muer-
tos en su recorrido al Mictlán, el inframwundo de la 
mitología mexica.

El mensaje central de estas conmemoraciones era la 
creencia de que sus almas acaban por regresar al mun-
do de los vivos.

El Día de Muertos mexicano es el resultado de una 
mezcla de dos culturas, de tradiciones precolombinas 
y católicas. Algunas de las tradiciones que envuelven 
al Día de Muertos no son exclusivas de México; algu-
nas también se pueden encontrar en lugares de Bolivia, 
Perú, Colombia o parte de Centroamérica, entre otros. 
Sin embargo en México se nacionalizó, se convirtió 
en un símbolo del país y un motivo para tener una es-
trecha relación con nuestros seres queridos fallecidos.



 

La Catrina
Esta calaca tan elegante y glamurosa fue creada por 
el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada 
y bautizada con este nombre por el pintor, también 
mexicano, Diego Rivera. Actualmente es uno de los 
iconos más representativos a nivel mundial de nuestra 
cultura.

Es importante aclarar que la celebración del Día de 
Muertos no es un culto a la muerte; también a l@s 
mexican@s nos asusta y nos da miedo morir.

LA CELEBRACIÓN NO ES TRISTE, 
ES DICHOSA

En pueblos mágicos como Janitzio y Tzintzuntzan, la 
celebración en los cementerios se te mete en la piel 
al ver cientos de velas que nos alumbran, el olor y el 
color de la flor de cempasúchil que marca el camino 
de las almas hacia los altares, los olores de la comida, 
la música, el calor de las fogatas y el tequila que no 
faltan para aguantar una velada dichosa al lado de la 
tumba.

Nuestro altar de muertos y nuestro ritual:
Es momento de compartir lo que en nuestra familia 
pasa la noche del día 1 de noviembre.

Cada año el diseño de nuestro altar es diferente, cada 
año compramos paquetes y más paquetes de papel 
de seda para cubrir el altar, hacer bolitas para deco-
rar o hacer las flores de cempasúchil. Cuidamos muy 
bien todas aquellas artesanías mexicanas que decoran 
nuestro altar. Este año echamos de menos a nuestra 
Catrina de barro de unos 40 cm de altura y la cual 
nos acompañó durante más de 10 años, siendo la rei-
na del altar. Creemos que ya estaba cansada de salir 
sólo una vez al año de su caja donde la guardábamos, 
por lo que el año pasado, su último año, una simpáti-
ca vela prendió una esquina del altar y se propagó el 
fuego rápidamente. La reacción fue instantánea y tiré 
al suelo el altar para apagar el fuego. Muchas cosas 
pudimos recuperar, pero nuestra Catrina en trocitos 
decidió estar.

Este año los alebrijes estuvieron presentes en nuestro 
altar. Los alebrijes son guías espirituales y cada uno:  
es único.

Con muchas semanas de anticipación hacemos las 
flores de papel, conseguimos las cajas de cartón, 
montamos las cajas de acuerdo al diseño, forramos, 
preparamos la zona donde pondremos el altar (cada 
año puede estar en diferentes zonas del salón o en el 
comedor dependiendo del tamaño del altar), desem-



 

SI TU ME ENCANTAS, YO SIEMPRE VIVO Y NUNCA MUERO



 

polvamos las artesanías y un día antes del día especial 
decoramos el altar.

Todos nuestros seres queridos que ya no están en 
este mundo, son recordados y son invitados a nuestra 
fiesta. Las ofrendas que nunca faltan son siempre la 
comida, los dulces o la bebida favorita de alguno de 
ell@s. Una vez que las ofrendas ya están en su sitio, 
toca el momento más importante.

Apagamos todas las luces y el silencio ya se apodera a 
nuestro alrededor, ponemos la canción de “La Lloro-
na” en versión Náhuatl, prendemos las velas y a partir 
de ahí las lágrimas desde el interior de nuestro cora-
zón aparecen.

Este día también es un día muy especial para mi mujer 
y para mí, ya que una madrugada del 1 de noviembre 
de 1999 nos conocimos en Tzintzuntzan, en el cemen-
terio que se encuentra a la derecha entrando al pueblo, 
rodeados de toda esa  magia que desprende el pueblo 
mexicano.

¿Qué otra cosa es tradicional el día de muertos?

Las calaveritas de azúcar:
Es un dulce hecho de azúcar y con forma de cráneo 
con bonitos decorados,   también los hacen de choco-
late. ¡Pueden escribir tu nombre en la frente del crá-
neo!

El pan de muerto:
Es una pieza de pan dulce que rinde homenaje a los 
muertos con piezas en forma de hueso.

Calaverita literaria:
Es un relato breve humorístico escrito en verso, lleno 
de ironía y humor satírico. Es una crítica social a los 
errores y vicios de una persona, ya sea un amigo, una 
maestra, un deportista, una empresa o un político. Se 
ridiculiza todo aquello que, por lo general, es respeta-
do, siendo la ironía el elemento de donde proviene lo 
cómico. Es algo así:

Un día Teodoro iba corriendo para la Tabor
y se encontró en la acera una flaca calavera.

-¿Qué te pasa amiga calaca?-
La calavera entristecida lloraba desconsola-
da.

-Lo que pasa es que no tengo bocata para al-
morzar
y mi mamá La Catrina sólo me puso higos 
para merendar.-

Teodoro se burlaba y la calavera se molesta-
ba. 
Y por chistoso y risueño al cementerio se lo 
llevaba.

La mariposa Monarca.
El estado de Michoacán es uno de los estados con la 
mayor riqueza indígena del país, con lugares especta-
culares, pueblos mágicos, con hermosas artesanías y 
fabricación de las guitarras más famosas del país, con 
sus tradiciones Purépechas y su lengua natal prehis-

 



 

pánica que aún conservan. La naturaleza les ha ben-
decido y cada año reciben a La Mariposa Monarca 
que viaja miles de kilómetros desde el norte de Es-
tados Unidos y Canadá coincidiendo con El Día de 
Muertos.

A continuación nuestra recomendación para ver en 
familia y conocer un poco más sobre nuestra fiesta 
nacional:

Mariposa Monarca: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=KEmcfYfSubU

Día de muertos. La fiesta entre dos mundos: https://
www.youtube.com/watch?v=SSi-bAHViaI

Coco: https://www.youtube.com/watch?v=awzWdt-
CezDo

Hasta los Huesos. Cortometraje: https://www.youtu-
be.com/watch?v=6Jaox1nnMc0&t=61s
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ARTUR BANDANA
Les Entrebèsties

GUIRIGALL A L’AULA 
DE MÚSICA

Feia temps que no sabíem res del nostre estimat Ban-
dana. On devia ser, ens preguntàvem. Perquè volíem 
que tornés a l’escola a investigar, a veure si descobria 
algun altre dels seus habitants secrets. Però no hi ha-
via manera de trobar-lo. Vam mirar per tot arreu: 
els tuguris del seu barri on va a fer tallats de cafè 
dolent i llet freda, pistes d’atletisme desballestades 
on practica amb la seva perxa... però res! Un bon 
dia, quan ja havíem donat per fet que al Bandana se 
l’havia engolit la terra, va aparèixer sobtadament a 
la nostra redacció. Quina sorpresa, Bandana! No es-
tava per orgues aquell dia: només venia a demanar 
si teníem algun encàrrec per ell. “M’avorreixo”, ens 
va dir com a explicació. Li vam demanar que tornés 
a la Tabor i uns dies després ens va enviar l’entre-
bèstia que ara us oferim en exclusiva.



 

Torna a ser de nit. Torna a fer fred, un fred que se’t 
fica als ossos. No sé com m’ho faig, però sempre que 
he d’anar a la Tabor, fot un fred que pela! I això que 
avui m’he abrigat força: jersei nadalenc de color ver-
mell i verd, amb un ren fúcsia al pit i un follet taron-
ja a l’esquena; barret borsalino amb forats i farcit de 
palla perquè no hi passi l’aire; pantalons de tactel de 
quan les Olimpíades; i un abric de ma iaia, de pell 
d’astracan esfilagarsada però que abriga que és un 
gust. Sembla un conjunt estrany, però faig patxoca i 
no passo (gaire) fred. 

Gairebé tota la roba que duc és una herència del tiet 
Papitu, de Castellfollit de la Roca, on m’hi estat els 
últims mesos. Havia de practicar amb la meva perxa 
plegable portàtil i no podia fer-ho al club: feia temps 
que no pagava la quota i un dia em vaig trobar les 
meves coses en una bossa d’escombraries a l’entrada. 
Que no, que no podia entrar. Ni un sol dia més. Què 
hi farem... El cas és que me’n vaig anar cap a Castell-
follit i allà, amb el Papitu, m’he passat els dies perxa 
amunt, perxa avall, des del poble a Olot, i d’Olot a 
Santa Pau, i així, perxa amunt, perxa avall, he mi-
llorat molt la meva tècnica. Que bona falta em feia! 
Ara que he de tornar a entrar a la Tabor, i no em vull 
estimbar de nou, tots aquests mesos de pràctiques em 
faran servei.

Nit. Fred. Com deia. Davant de la Tabor, al carrer 
Cartagena. Preparo la perxa. Camino enrere per aga-
far impuls. Enlairo la perxa i faig un esprint, salto i... 
PUM! He tirat a terra un patinet i el pobre noi que el 
conduïa! Perdó, perdó, que no t’he vist! El noi torna 
a pujar al patinet i es perd Provença enllà. Tornem-hi. 
Impuls, carrera, salt i ja soc dins. Al pati de baix. Pico 
la porta:

—Hola? Que hi ha algú?

Res. Torno a picar, una mica més fort.

—Hola!!?? Podeu obrir, si us plau!!??

Veig que s’acosta el Taborí. Obre la porta.

—Home, Artur! Quan de temps! Què hi fas per aquí!?

—Hola, hola! Mira, vinc de visita a investigar.

—Ah, molt bé! I què busques?

—Doncs no ho sé, la veritat; vinc a veure si hi ha més 
pobladors secrets a la Tabor.

I mentre deia això, de sobte, una música molt dolça 
ens arriba de l’altra banda del pati.

—I això? —vaig fer jo encuriosit.

—La música? Ah, potser has triat un bon moment per 
tornar a l’escola! Tenim nous companys!

—De debò?? On??

—A l’aula de música! Però vés amb compte, que són 
un munt, i si s’esveren es muntarà un sidral de cal 
déu!

Ai, ai, ai, que ja comencem amb les coses rares... No 
gosava preguntar.

—Artur, què tens? T’has posat pàl·lid...

—N-no, no, tranquil, no passa res... —vaig respondre 
fent el cor fort. —Però qui hi ha allà??

—Bé, millor que ho descobreixis tu mateix —va dir 
el Taborí com dissimulant. —L’aula de música està 
seguint aquest passadís —va concretar, mentre sen-
yalava al seu darrera.

—Gràcies, Taborí! Me n’hi vaig. Fins després!

https://youtu.be/1JYjcwW9MmM


 

—Adéu, Artur!

Seguint el so de la música, vaig a 
buscar l’aula d’on surt. De mica 
en mica perdo la por. Res no 
pot ser gaire amenaçador si fa 
aquesta música tan bonica. O 

sí..? Arribo davant l’aula. La 
por- ta està entreoberta. Surt 
un fil de l l u m i s’escola la mateixa 
música meravello- sa. Obro 
la porta. Molt poquet. M i r o . 
Una cosa digna de veu- r e ’s , 
us ho ben asseguro: un 
munt d’ukeleles ben or-
denadets en tres rengle-
res, amb posat ben se-
riós, tots tocant una cançó 
deliciosa. Trec el nas per la 
porta i de sobte s’atura la música.

—Coi, quin ensurt! —diu un dels 
ukeleles. A aquestes alçades res no 
em sorprèn, però el cas és que acabo de 
sentir parlar un ukelele.

Ukelele: Hola??

Artur Bandana: Hola, hola... Perdona, però no m’es-
perava trobar-me això. Qui sou vosaltres??

U: Els ukeleles de la Tabor!

AB: I què hi feu aquí?

U: Doncs una cosa molt, molt important: ensenyem 
música als nens i nenes! Però no cridis tant, que des-
pertaràs els altres!

AB: Els altres??? És que hi ha algú més aquí?

Malauradament ho vaig dir cridant: no em tocava 
la camisa al coll. Qui més hi poder haver? Ho vaig 
descobrir de seguida: en un tres i no res, un munt de 
triangles, maraques, caixes xineses i xilòfons van co-
mençar a picar, colpejar i bastonejar. Ah, i les flautes 
udolaven! Quin rebombori! L’aula de música era un 
guirigall, amb tot d’instruments sonant a l’hora i par-

lant i xisclant els uns amb els altres. De sobte, un xilò-
fon amb unes patilles peludes que feien por, m’etziba:

Xilòfon: Nano, i tu qui ets?

AB: Soc en Bandana... —vaig respondre insegur; em 
va costar recordar el meu nom.

X: I què hi fas aquí? Busques brega? Perquè si és el 
que busques, la trobaràs!

AB: N-no, no, només investigo i faig entrevistes, no 
vull problemes, jo!

X: Entrevistes? I parles amb aquests pallussos cre-
guts dels ukeleles? Però tu hi ets tot, xato?

Entre les patilles, el to de veu i la mirada furi-
bunda, poc em va faltar per fer-m’ho a sobre.

AB: No... vull dir... sí! Només treballo, tu!

X: Em sembla que et falta un bull!
Traient forces de flaquesa, em vaig atrevir a 

demanar-li:

AB: I per què no hi hauria de parlar?
X: Doncs perquè els ukeleles aquests es pensen que 
són els reis del mambo! I acaben d’arribar! Aquí, qui 
tallà el bacallà és un servidor i la seva colla!

I la seva colla feia feredat: tot de xilòfons malpar-
lats i esquerps, caixes xineses amb bíceps de gimnàs, 
maraques amenaçadores, triangles de mirada freda i 
flautes tatuades. Calia seguir-los la corda si volia sor-
tir viu d’allà.

AB: Però per què no feu música plegats i a veure si 
us enteneu??

X: Música plegats? Música amb aquests estirats d’es-
cola privada? Ni parlar-ne! Si només saben tocar 
cançons carques!!

U: Això no és veritat! —va respondre l’ukelele. —El 
que passa és que no ens doneu la partitura!

X: Ha ha ha! Quina partitura?? El punk es toca amb 
les tripes! Ni partitura, ni director, ni batuta! Només 
necessitem la sang calenta!

https://youtu.be/1JYjcwW9MmM
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Mentre deixava anar el seu discurs, la seva colla no 
parava de xisclar i d’animar-lo, i dirigint-se a ells amb 
la veu gutural, va cridar:

X: Nanos, fem la nostra!

De cop i volta, xilòfons, caixes xineses, triangles i 
flautes van començar a fer la seva. Demencial. Una 
follia. Els ukeleles s’estiraven de les cordes, impo-
tents.

U: Però què no ho veus, Artur?? Amb aquests no hi ha 
manera! —va dir l’ukelele desesperat.

Jo no sabia on ficar-me. Què podia fer? Allò sembla-
va un conflicte digne de les Nacions Unides. Quan 
“la colla” va acabar de tocar la cançó i els ukeleles de 
plorar, vaig suggerir:

AB: Escolteu-me un moment, si us plau! I si feu una 
cançó que us agradi a tots?

X: Impossible!

U: Absurd!
AB: Com que no? I si jo us ensenyo una que us 
pugui agradar a tots?

Silenci. Sembla que ho rumien.

X: Digues, què proposes?

Vaig estar una estona ensenyant-los una cançó 
nova. Em va costar déu i ajut, i després d’alguna 
batussa, alguna corda trencada i els udols d’una 
flauta rebel, els vaig poder convèncer i es van 
deixar ensenyar, tots plegats, la cançó. 

I si algun dia passegeu pels volts de la Tabor de 
matinada, potser podreu sentir tots els instruments de 
l’aula de música fent la mateixa cançó; hi haureu de 
parar molta atenció, perquè la fan fluixeta per no des-
pertar els veïns, però si aconseguiu sentir-la ja veureu 
que és un goig!

 

 

https://youtu.be/qbmWs6Jf5dc
https://youtu.be/YTusIcK3HM8


CONSELL DE REDACCIÓ Héctor López i Josep Maria de Llobet. DISSENY Josep Maria de 
Llobet. CORRECCIÓ DE TEXTS Héctor López AGRAÏMENTS Volem fer un agraïment especial a 
totes les persones que han participat en l’elaboració dels continguts d’aquest novè número de La 
Finestra. COBERTA  Entrada principal de l’escola amb la participació dels alumnes de 4rt A.


