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*El vol d'aquesta nena, imatge del Centenari, simbolitza els valors de l'educació en llibertat.



“On son les nostres escoles públiques?” 

Crit d'atenció de Josep Puig i Cadafalch, 
recollit en el text de presentació del 

Pressupost extraordinari de Cultura de 1908,
primer antecedent de la Comissió de 1916.

Barcelona 1916, la revolució pedagògica. Una commemoració amb voluntat de futur

La Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona va idear i impulsar un programa 
concebut per resoldre el problema d'escolarització de les classes populars a Barcelona. Les 
futures escoles havien de ser “palaus per a la infància”, “edificis públics que embellissin la 
ciutat”.  Arquitectura i pedagogia de la mà (els espais també eduquen). Ètica i estètica. La 
planificació escolar i la planificació urbanística conjuntades per assolir uns objectius socials. 
Escoles “noves” en el seu plantejament pedagògic, on alumnat i professorat visquessin de 
manera compartida, amb il·lusió i responsabilitat, el meravellós món de l'educació, del procés 
d'ampliació dels coneixements i del creixement personal i humà.  

La commemoració té com a objectiu redescobrir els valors d'aquella pràctica educativa 
històrica, ara, des de la nostra perspectiva, carregada de futur, i animar les institucions 
responsables i tota la comunitat educativa a fer del reconeixement una eina per posar-se al dia 
i seguir avançant.   

La commemoració és una iniciativa impulsada i organitzada per l'Ajuntament de Barcelona i 
l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, a qui correspon institucionalment. Es planteja 
com una commemoració oberta a tota la comunitat educativa, a la participació i al suport 
institucional, i a tota la ciutadania.

• Dissabte 8 d'octubre de 2016
Jornada de treball i debat: “Preservar el llegat històric”
 • Lloc: Escola Pere Vila (passeig de Lluís Companys, 18, Barcelona).
 • Hora: de 9.00 a 14.15 h.
 
-9.00 - 9.30 h. Arribada dels assistents i inscripcions a les visites guiades, a càrrec de Marc Cuixart 
Goday, prevista a les 16.00 h.

-9.30 - 10.00 h. Presidència, obertura, marc de la jornada. Modera: Marina Subirats, catedràtica 

emèrita de sociologia de la UAB, exregidora d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona.

-10.00 - 11.00 h. Taula rodona: “100 anys després: encarar el futur de la mà de Manuel Ainaud i 

Josep Goday”. Amb Joan-Francesc Ainaud, historiador de l'art i nét de Manuel Ainaud, i Marc 

Cuixart Goday, arquitecte i nét de Josep Goday.

-11.00 - 11.15 h. Pausa

-11.15 - 12.30 h. Sessió central: “La Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona: 1908-

1916-1938”. Amb Rosa Toran, historiadora, i Joan Soler, president de la Societat d'Història de 

l'Educació dels Països de Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.

-12.30  - 12.45 h. Pausa

-12.45 - 14.15 h. Taula rodona: “1939-1979, Resistència i represa: d'Artur Martorell a la 

Concentració de Granollers”. Amb Cèlia Cañellas, historiadora, Pilar Benajam (Fundació Artur 

Martorell - Associació de Mestres Rosa Sensat) i Carles Senpau (CEPEPC).

• Dissabte 15 d'octubre de 2016
Jornada de treball i debat: “Futur: repensem l'escola”
 • Lloc: Escola Ramon Llull (avinguda Diagonal, 275. Barcelona, entrada per c/Consell de Cent).
 • Hora: de 9.00 a 14.00 h.
 

-9.00 - 9.30 h. Arribada dels assistents i inscripcions a les visites guiades, a càrrec de Marc Cuixart 

Goday, prevista a les 16.00 h.

-9.30 - 10.00 h. Presidència, obertura, marc de la jornada. Modera: Eulàlia Vintró, catedràtica de 

Filologia Grega i extinent d'Alcalde i regidora de Benestar Social i Educació de l'Ajuntament de 

Barcelona.

-10.00 - 11.00 h. Taula rodona: “Ramon Llull té futur? Els clàssics, les humanitats i les arts”. Amb 

Joan Santanach, comissari de l'Any Llull, i Carles Duarte, director general de la Institució Cultural del 

CIC.

-11.00 - 11.15 h. Pausa

-11.15 - 13.00 h. Taula Rodona: “Repensar l'escola: passat i futur”

Mercè Garcès (Escola Àngel Baixeres), Marta Ponti (Institut Menéndez Pelayo) i Àngels Ollé 

(Associació d'Exalumnes i Amics del Patronat Escolar de l'Ajuntament de Barcelona), en representació 

de la Xarxa d'Escoles Històriques de la ciutat i amb Genís Roca, expert en estratègia digital.

• Dimecres 5 d'octubre de 2016
Inauguració dels actes de commemoració del centenari de la creació de la Comissió de Cultura 
de l'Ajuntament de Barcelona.

• Lloc: Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona (plaça de Sant Jaume, 1)
• Hora: 17.30 h.
• Presideix: Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, acompanyada de la tinenta d'alcaldia de Drets 
Socials i presidenta de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, Laia Ortiz. 

- Conferència: “Barcelona 1916, una voluntat educadora carregada de futur”, a càrrec de Joan 
Manuel del Pozo, professor de filosofia, síndic de la UdG, exconseller d'Educació i Universitats de la 
Generalitat de Catalunya.

- Cloenda, a càrrec de Miquel Àngel Essomba, comissionat d'Educació i Universitats de l'Ajuntament 
de Barcelona. Declaració institucional: “Barcelona: Horitzó 2030”.

Inscripcions a les visites guiades a l'Escola Pere Vila (dissabte 8 d'octubre) i a l'Escola Ramon Llull (dissabte 15 d'octubre), a càrrec de 

Marc Cuixart Goday, arquitecte i nét de Josep Goday, previstes a les 16.00 h.

Pere Torrent, “Peret” imatge institucional del Centenari

Jordi Carrió, Comissari honorífic i impulsor dels actes del Centenari
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