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Celebració
Dissabte 21 d’abril de 2018

de 10.00 a 13.00 h

Portes obertes de l’escola
Benvinguda i parlaments

Espectacle infantil 
Xocolatada

Dissabte 21 d’abril de 2018
Us hi esperem!



H I S TÒ R I A

La història de Guinbó comença 
l’any 1968, quan unes famílies 
del barri de la Bordeta —d’aquí 
el nom de guarderia  infantil 
Bordeta (Guinbó)— van prendre 
la iniciativa, d’una manera 
privada i sense afany de lucre, 
de crear una llar d’infants. Van 
establir-la al segon pis de la 
parròquia vella de Sant Medir, ja 
que es va cedir l’espai per iniciar 
aquest projecte durant el curs 
1969-1970.

Vàries famílies participaven en el 
funcionament i hi havia col·laboracions 
amb l’associació de veïns. El grup 
d’infants creixia i l’espai es va quedar 
petit, així que es va decidir llogar uns 
baixos al carrer de la Constitució, a 
tocar del local d’abans. Va tenir molt 
bona acollida i les places es van omplir 
ràpidament. S’oferia horari de matins, 
partit i de mitja pensió. Va arribar 
el moment de legalitzar-la formant 
una cooperativa de treballadors i 
treballadores en el funcionament de la 
qual hi havia una forta participació dels 
pares i les mares.  Aquí vam estar dos 
cursos, el 1970-1971 i el 1971-1972.

Va ser a l’ inici del curs 2010-2011 
que es va inaugurar el nou edifici, al 
mateix carrer d’Olzinelles, 73, del qual 
ocupem la planta baixa i el primer 
pis, mentre que a la resta està ubicat 
el Servei Educatiu de Sants-Montjuïc 
(l’EAP, CREDAC i CRP). Aquesta 
vegada l’escola va ser dissenyada 
com a tal. I Continua sent un espai 
per als infants, on reben cures i 
atencions i es cultiven les emocions.

Després ens van traslladar al carrer d’Olzinelles, 
30, on hi havia un local social, i es tractava d’una 
casa espaiosa, d’estil modernista, i en un principi 
vam ocupar el segon pis, però no vam trigar gaire 
a poder utilitzar-la tota.  Hi havia terrasses, molt de 
sol, llars de foc i força espai. Vam estar des del curs 
1972-1973 fins a l’any 2007. Durant aquest llarg 
període han passat uns fets cabdals per a l’escola.  
L’ any 1973 es va crear la Coordinadora d’Escoles 
Bressol i es van produir reivindicacions per 
aconseguir ser uns centres públics i de qualitat.  
L’any 1976 es va fer una tancada d’una setmana 
en diferents centres educatius, entre els quals hi 
havia Guinbó, i que va aplegar docents, famílies i 
infants en el marc d’aquestes reivindicacions. Un 
any més tard es va crear el Patronat de Guarderies 
Municipals. Van continuar les reivindicacions fins 
que el 1983 Guinbó es va integrar al Patronat i 
va passar a ser un centre públic; i el 1994 es van 
incorporar les escoles bressol a l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona, i es va aplegar així tot 
l’ensenyament municipal de la ciutat. 

El següent canvi es va produir a causa de 
problemes estructurals de l’edifici, que va obligar 
Guinbó des de l’ any 2007 fins al 2010 a compartir 
espai amb l’Escola Pau, propera al nostre centre, 
en uns barracons provisionals, mentre es  
construïa la nova escola. 
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El 2018 l’escola  bressol Guinbó celebra el 50è aniversari 
dedicada a acompanyar la petita infància en el  creixement  

i l’educació, i on els infants aprenen a viure i conviure.

PER QUÈ VOLEM CELEBRAR EL 50è ANIVERSARI 

Fa 50 anys la iniciativa de tenir una escoleta va sorgir de pares i mares, homes i 
dones amb inquietuds i necessitats, amb un desig comú, que amb il·lusió i empenta 
van anar fent camí. 

Ara són avis, famílies que han continuat al barri que portaven els seus fills i filles a 
Guinbó, i tornen a recollir els seus nets.

Després de 50 anys, l’escola continua sent un 
reflex de la societat en què vivim, coneixe-
dora de la importància de continuar deixant 
una empremta, de defensar el que hem anat 
construint mestres, educadores, professionals 
de l’educació, institucions... De transmetre i 
defensar el nostre projecte i més en el mo-
ment social i històric que estem vivint. I ens fa 
il·lusió celebrar-ho. 


