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Editorial
Nova presidència

El Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, una entitat andre-
uenca que aquesta tardor ha complert 40 anys d’his-
tòria, comença una nova etapa des que el passat 27 
de setembre el nostre president històric, Jaume Seda i 
Mariné, en deixà la presidència després 26 anys. Com 
a nou president no puc sinó començar aquest escrit 
agraint al nostre company Jaume tots aquests anys 
de dedicació desinteressada i esperant que en un 
futur pugui tornar a col·laborar amb tots nosaltres.

Des de la fundació el 1982, sota el nom d’Arxiu Històric 
de Sant Andreu de Palomar, per iniciativa de Martí 
Pous i Serra (1910-1997), en Jaume ha estat sempre 
vinculat al CEII i a la seva junta, i en va assumir la presi-
dència el 1996 quan per motius d’edat el senyor Pous 
va haver-la de deixar. Des d’aquell moment, Jaume 
Seda i les desenes de persones que han anat passant 
per les diverses juntes que ha tingut el CEII al llarg 
dels anys, han fet créixer la nostra entitat gràcies, per 
exemple, a les rutes històriques, conferències, xerrades, 
taules rodones, exposicions, assessorament històric 
o publicacions com el Finestrelles, que al llarg dels 
anys ens ha permès conèixer mitjançant la publicació 
d’articles o monogràfics part de la història del nos-
tre poble, el qual, d’aquesta manera, ha esdevingut 
un dels antics pobles del pla de Barcelona que més 
estudis i publicacions han tingut. Un mèrit que cal 
destacar tenint en compte que no se’n conservaven 
gaires dades, atès que tant l’arxiu municipal de Sant 
Andreu, el 1870, com l’arxiu parroquial, el 1936, van 
ser cremats i destruïts totalment.

Però en aquest any de canvis no només hi ha hagut 
aquest comiat; també voldria recordar el nostre antic 
tresorer, Joaquim Pujol i Radigales, que ha estat també 
membre de junta durant els últims 25 anys i que ens 
ha ajudat i assessorat durant tot aquest temps en la 
difícil tasca burocràtica i en l’elaboració dels pressu-
postos, que tants mals de cap porten de vegades, per 
la paperassa constant que s’ha de generar i que el 
nostre company Joaquim, amb paciència i bona vo-
luntat, aconseguia dur a terme de manera majestuosa.

Com veieu, hi ha hagut canvis importants a la junta, 
però el Centre d’Estudis ha de seguir endavant i co-
mencem ara un nou projecte, amb el qual esperem 
estar a l’altura de les circumstàncies. Des del comen-
çament hem tingut el suport tant dels nostres socis 
—que van donar el vistiplau a la nova presidència— 
com del veïnat, partits polítics i altres entitats andre-
uenques, cosa que també volem agrair.

Des de principis d’octubre s’han anat celebrant diver-
sos actes, com l’ofrena floral a Ignasi Iglésias, la com-
memoració del centenari de l’Agrupació Fotogràfica 
Saint-Victor o la celebració dels 40 anys del CEII; així 
mateix, durant les festes de Sant Andreu hi ha hagut 
la ruta històrica pel Sant Andreu modernista i la pre-
sentació de la nostra preuada publicació, la revista 
Finestrelles, la qual va veure la llum per primer cop 
l’any 1989.

En aquesta nova etapa seguirem organitzant actes 
culturals, xerrades, taules rodones, exposicions, pu-
blicacions, assessoraments històrics, etcètera, però 
també volem començar noves activitats, promocionar 
el nostre arxiu fotogràfic, així com donar una empenta 
a la sala de consultes, per posar alguns exemples. La 
falta d’espai i el costos econòmics són un problema 
però estem treballant per tal de poder millorar-ho. Tal 
com els passa a moltes altres entitats, hem vist que 
tot i que fem molts actes, sovint la informació no ar-
riba a tothom, i això és una de les coses fonamentals 
que cal resoldre. L’any passat vam reeditar la revista 
Forat del Vent en format digital i vam obrir un nou 
web (ceiisantandreu.cat), però reconeixem que amb 
això no n’hi ha prou i estem treballant per trobar no-
ves formes de promoció. Necessitem la vostra ajuda 
i col·laboració, i per això us animo a fer-vos socis de 
l’entitat a tots aquells que encara no ho sou. Entre 
tots farem un Centre d’Estudis més gran. Que ningú 
aturi la cultura!

+  JORDI PETIT I GIL 

PRESIDENT DEL CENTRE D’ESTUDIS IGNASI IGLÉSIAS
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El proppassat dissabte 26 de novembre el CEII va 
commemorar amb festa grossa els seus 40 anys de 
vida. El lloc triat va ser el teatre de la SCE La Lira. L’acte 
va comptar a primera hora amb la visita del Molt 
Honorable President de la Generalitat, Pere Aragonès 
i Garcia, que va ser obsequiat amb un exemplar del 
llibre Ignasi Iglésias. La vigència d’un mite oblidat. Amb 
els parlaments de benvinguda d’Enric Capdevila i 
Vallès, president de la SCE La Lira, i de Lucía Martín 
González, regidora del districte de Sant Andreu, s’inicià 
la commemoració. Tot seguit hi va haver una taula 
rodona sobre el passat, present i futur de la historio-
grafia local a càrrec de les historiadores i historiadors 
Mercè Tatjer i Mir, Queralt Solé i Barjau, Manel Martín 
Pascual i Jordi Sànchez i Ruiz. En finalitzar el debat es 
va fer un merescut homenatge a Martí Pous i Serrà 
(1910-1997), amb motiu del 25è aniversari de la seva 
mort, amb la participació de Lluís Pous i Llambí, el 
seu fill, el qual va fer un esbós biogràfic del pare, i de 
Meritxell Casadesús i Insa, que ens va oferir un resum 
humanístic del fundador i primer president del CEII.

Els joves del grup de teatre Silenci Absolut, de l’Ate-
neu Obrer de Sant Andreu de Palomar, dirigits per 

Núria Olivé, van interpretar un petit tast del seu es-
pectacle Ignasi Iglésias, reviu, amb una posada en 
escena magistral i emotiva.

El CEII va voler reconèixer la vàlua i els anys de de-
dicació esmerçats en la dinamització i l’impuls de 
projectes, de Jaume Seda i Mariné, president sortint, 
i de Joaquim Pujol Radigales, tresorer sortint, a qui es 
va obsequiar amb un petit bust d’Ignasi Iglésias en 
format holograma. Josep Santesmases i Ollé, presi-
dent de la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana, i Jordi Petit i Gil, nou president del 
CEII, van cloure l’acte amb uns breus parlaments.

L’Orfeó La Lira va ser l’encarregat de posar punt final 
a l’acte, amb la interpretació de tres peces corals, la 
darrera de les quals, emotiva i entranyable, va ser 
Enyorança, del músic Josep Cardona, amb arranja-
ment musical del director de la coral, Murat Khupov.

Finalment es va oferir un vermut als assistents.  

+  GALDRIC DE ROCABRUNA I PI

[ calaix de sastre ]

40 anys del CEII

Membres de la Junta Directiva actual i el soci del CEII Ernest Maragall i Mira; el president de la Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana, Josep Santesmases i Ollé; la presidenta del Consell Municipal del Districte  
de Sant Andreu, Montse Benedí i Altés, i el president del la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès i Garcia, a  
l’inici de l’acte commemoratiu del 40è aniversari del CEII. JORDI ESPLUGAS I ABÓS.
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El 9 d’octubre es va commemorar el 94è aniver-
sari de la mort d’Ignasi Iglésias i Pujadas, poeta i 
dramaturg andreuenc. L’acte va comptar amb la 
participació de Lluís Bonilla i Jordi Puigdollers, del 
grup de teatre L’Avançada del Casal Catòlic de Sant 
Andreu de Palomar, que van llegir textos i poesies 
de Ventura Gassol i d’Ignasi Iglésias. Pau Vinyes i 
Roig, en nom del CEII, va agrair al president sortint, 
Jaume Seda i Mariné, la tasca realitzada al llarg dels 
anys en la recuperació de la memòria d’Iglésias, i va 
donar la benvinguda al nou president, Jordi Petit i 
Gil. També es va reivindicar que retornin als teatres 
públics les obres d’Iglésias, autor actualment obli-

dat. Els parlaments van ser closos per la presidenta 
del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, 
Montse Benedí i Altés, i la regidora del districte, Lucía 
Martín González. L’acte va ser conduït per Lourdes 
Pinyol i Selva, vocal del CEII. El punt final el va posar 
l’orfeó l’Eco de Catalunya amb la interpretació mu-
sicada de dues poesies d’Iglésias i d’Els segadors. 
Des del @ ceii_santandreu volem donar les gràci-
es a totes les entitats, tècnics i persones que fan 
possible que la memòria d’Ignasi Iglésias i Pujadas 
segueixi ben viva.

+ REDACCIÓ

L’Excel·lent acollida per part del Centre Cultural i 
L’Esbarjo de Sant Pol de Mar amb motiu de la posada 
en escena de L’home de palla, d’Ignasi Iglésias, a càrrec 
de la companyia L’Avançada del Casal Catòlic de Sant 
Andreu de Palomar. El dramaturg i poeta andreuenc 
estiuejava a Sant Pol de Mar, i en aquesta població 
es va inspirar per escriure La barca nova, utilitzant el 
llenguatge mariner dels seus pescadors. Des del CEII 
volem agrair l’acollida, així com la tasca de preservació 
de la memòria d’Iglésias per part dels santpolencs.

+ REDACCIÓ
Carrer d’Ignasi Iglésias, Sant Pol de Mar.  
JORDI ESPLUGAS I ABÓS.

Visita a Sant Pol de Mar

Homenatge a Ignasi Iglésias

Lourdes Pinyol i Selva en un moment de l’acte. JORDI ESPLUGAS I ABÓS.
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[ calaix de sastre ]

D’esquerra a dreta: Jordi Petit i Gil, president del CEII; Manuel  
A. Raigada, fotògraf homenatjat, i Pau Vinyes i Roig, 
vicepresident segon del CEII. JORDI ESPLUGAS I ABÓS.

D’esquerra a dreta: Pau Vinyes i Roig, Alba Vendrell Torres, 
José Manuel Torres Martínez, Xavier de la Cruz i Sala i Andreu 
Carrascal Simon. JORDI ESPLUGAS I ABÓS.

L’AFSV va ser la primera entitat fotogràfica de 
Sant Andreu de Palomar i de Catalunya. Entre 
els seus associats trobem fotògrafs de renom, 
com Antoni Arissa, Lluís Batlle, Andreu Pinyol 
o Josep Girabal. Fou pionera en l’organització 
de sortides fotogràfiques i organitzadora de 
premis i certàmens. Finalitzà com a entitat 
arran del triomf dels franquistes, acusada de 
ser una associació catalanista i republicana.

L’entitat va ser fundada el novembre de 
1922, i arran del centenari d’aquesta efe-
mèride, el CEII va organitzar una taula ro-
dona al voltant de l’art de la fotografia i la 
seva història, el proppassat dimecres 16 de 
novembre, a les 19 hores, a l’auditori de la 
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra. A l’acte 
hi van intervenir Alba Vendrell Torres, histori-
adora de l’art; Andreu Carrascal Simon, fotò-
graf i arxiver en cap del COAC; José Manuel 
Torres Martínez, fotògraf i historiador de la 
fotografia; Xavier de la Cruz i Sala, fotògraf 
i historiador de la fotografia.

Després de la taula rodona s’homenatjà el fo-
tògraf Manuel A. Raigada, nascut a la Bañeza 
i resident a Sant Andreu de Palomar, per la 
seva dilatada carrera dedicada al món de 
la fotografia i a la seva divulgació. Raigada, 
fotògraf de professió, va ser fundador del 
Grup Fotogràfic Nièpce de Saint-Victor.

L’acte fou conduït per l’historiador i vicepresi-
dent segon del CEII Pau Vinyes i Roig. Hi van 
assistir unes vuitanta persones

+ GALDRIC DE ROCABRUNA I PI

100 anys de l’Agrupació Fotogràfica Saint-Victor  
de Sant Andreu de Palomar
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El diumenge 20 de novembre diversos membres 
del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias vam visitar 
l’església de Santa Eulàlia de Vilapicina, situada 
al barri del Turó de la Peira. Sota el guiatge de 
l’historiador i arqueòleg Francesc Xavier Solé, vam 
poder gaudir d’una magnífica explicació sobre el 
temple actual, que data del 1782. Tot i que ara es 
veu un temple del segle xviii, en Francesc Xavier 
ens en va mostrar l’interior, on vam poder veure 
la part més antiga que se’n conserva i les restes 
romanes que encara es poden admirar. La primera 
capella documentada datava del 991, i s’hi van fer 
dues grans reformes el 1562 i el 1637. Una visita 
molt interessant, que esperem repetir algun dia.

+ REDACCIÓ

Visita guiada per l’església de Santa Eulàlia de Vilapicina

Assistents a l’itinerari. El tercer per l’esquerra, Francesc 
Xavier Solé, guia del recorregut històric. 
MARIA DELS ÀNGELS HERNÁNDEZ I PUIG.

El proppassat 20 de desembre, amb una assistència prou nom-
brosa de públic,  es va presentar el Llibre de Finestrelles núm. 13:  
125 anys annexionats. Perspectiva històrica de les annexions dels 
pobles i barris del Pla de Barcelona, a l’auditori del Centre Cultural 
Els Catalanistes. L’acte va anar a càrrec de Pau Vinyes i Roig, 
coordinador de l’obra; Manel Martín Pascual, historiador i vice-
president primer del CEII; i de Jordi Petit i Gil, president del CEII. 
Vinyes, feu una glosa del projecte del llibre i un agraïment als 
coautors i coautores, els quals eren els representants dels dife-
rents centres d’estudis locals de Barcelona que hi han col·laborat. 
Martín, feu una breu i encertada sinopsi de les annexions dels 
pobles del pla a la ciutat de Barcelona, i Petit, ens aproximà als 
motius i fets de l’annexió andreuenca. El cantautor del Grup de 
Folk Jaume Arnella i París ens oferí un fragment del Romanço 
de Sant Martí de Provençals. El llibre ha rebut el suport econò-
mic del Districte de Sant Andreu i l’Institut Ramon Muntaner. 
En finalitzar l’acte els assistents pogueren gaudir d’una copa 
de cava, gentilesa de Llop Roig. Llibres i Cultura.

+ REDACCIÓ
Moment de la presentació del Llibre  
de Finestrelles núm. 13.  
JORDI ESPLUGAS I ABÓS.

Presentació del llibre de Finestrelles  
“125 anys annexionats”
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Florència Ventura,  
andreuenca de naixement  
i vídua de Josep Benet

[ l’entrevista ]

Amb 100 anys ben duts i amb una lucidesa formidable, Florència Ventura i Monteys 
ens va rebre a casa seva, al carrer de Calvet de Sant Gervasi de Cassoles, el proppassat 
13 d’octubre, per tal de conversar sobre el Sant Andreu de Palomar de la seva infantesa 
i joventut, i per descomptat, del seu marit, l’advocat i historiador Josep Benet i Morell 
(1920-2008). Florència Ventura va néixer el 7 de maig de 1922, filla de Joaquima 
Monteys i Bofill i del metge Joan Ventura i Riera.

Pau Vinyes: quins records teniu de Sant Andreu 
de Palomar?

Florència Ventura: Tota la meva infantesa, l’escola 
i la joventut... fins que em vaig casar, vaig viure a 
Sant Andreu. Vaig anar a parvulari a l’escola de Doña 
Sofia, i no en tinc massa bons records. Doña Sofia 
tenia fama d’autoritària. No hi volia anar i el pare 
m’hi duia quasi arrossegant-me. Després vaig ser 
escolaritzada a les monges de la Sagrada Família, 
al carrer d’Agustí i Milà.

PV: Vau fer el batxillerat?

FV: Vaig aprovar l’examen d’ingrés de batxillerat per 
l’Institut Balmes. Allà vaig tenir de professor de lite-
ratura en [Guillermo] Díaz Plaja, un reconegut editor 
barceloní. També vaig estudiar la carrera de piano, i 
em vaig preparar per ser professora de piano.

PV: Sou filla d’un prestigiós metge andreuenc...

FV: Sí, en Joan Ventura i Riera. En finalitzar la carrera 
de Medicina va estar de metge de camarot en un 
vaixell de la companyia Transmediterránea. Després 
es va establir a Sant Andreu, on va exercir durant 
força anys. Vam viure a l’edifici conegut com de 

l’ascensor, al carrer de les Monges amb Sòcrates. Era 
conegut amb aquest nom per ser el primer edifici 
de Sant Andreu a tenir ascensor.

PV: Vau estar involucrada en alguna entitat?

FV: Anàvem a la cooperativa L’Andreuenca, ja que 
era a tocar de casa. Després vaig ser assídua de les 
estrenes teatrals, moltes de les quals eren de l’Ignasi 
Iglésias. D’altra banda, passejàvem força sovint per 
la vora del rec.

PV: Com vau conèixer en Josep (Benet)?

FV: El vaig conèixer a través d’una amiga comuna, la 
Mercè Grau i Mauri. La Mercè era per a mi com una 
amiga protectora. Després d’un festeig llarg, d’uns 
cinc anys i mig, ens vam casar a Montserrat. Ens va 
costar trobar habitatge per viure-hi, però finalment 
vam trobar un pis en un edifici de nova construcció, 
al carrer d’en Calvet, on visc actualment.

PV: Vau tenir recança de deixar Sant Andreu?

FV: En Josep era advocat i per guanyar-se la vida 
havia d’anar a Barcelona... i jo el vaig seguir.
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PV: Encara hi anem, a Barcelona...

FV: [riu] Tot i això, anava sovint a Sant Andreu a visitar 
els pares, familiars i amics. El contacte no l’he perdut 
mai i sempre que he pogut hi he tornat.

PV: Heu estat sempre un suport per a en Josep...

FV: Almenys ho he intentat.

PV: En Josep era un activista cultural i polític 
reconegut. Vau arribar a patir per ell, sobretot 
en els anys del franquisme?

FV: I tant! Més d’un cop l’he hagut d’anar a cercar a 
la via Laietana [la presó de la Comissaria Superior de 
la Policia espanyola]. En Josep, un cop, hi va passar 
més d'una nit retingut pel temible comissari Creix.

PV: Moltes gràcies. Hem estat encantats de po-
der-vos entrevistar i gaudir d’una bona estona 
xerrant de Sant Andreu de Palomar.

+ PAU VINYES I ROIG, ENTREVISTADOR

+ JORDI OLIVA I LLORENS, FOTOGRAFIES
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L’any 2020 l’Ajuntament de Barcelona va prendre la 
decisió de posar el nom  d’un vial a Teresa Boronat 
i Fabra a tocar del carrer de Víctor Colomer, can-
tonada amb el passeig de Torras i Bages, amb la 
voluntat de dignificar el nom d’una dona nascuda 
a Sant Andreu de Palomar, que va tenir un paper 
rellevant en la cultura catalana de la primera mei-
tat del segle xx.

Teresa Boronat és un bon exemple d’aquelles perso-
nes que van ser profetes fora de casa seva. En l’àm-
bit de la cultura catalana, malauradament, podríem 
afegir uns quants noms a aquesta llista. Ballarina, 
coreògrafa, productora d’espectacles, professora 
de dansa, cantant i actriu, tocava el violí, i als anys 
vint i trenta del segle passat trepitjava escenaris de 
tot el món, mentre que als nostres només hi actuà 
puntualment. Va rebre una formació molt sòlida, 
amb mestres com Joan Llongueras, de l’Institut 
Català de Rítmica, la ballarina Pauleta Pàmies, amb 
qui va aprendre ballet i dansa espanyola, o el mestre 
Coronas. A l’Escola Municipal de Música va apren-
dre violí amb Agustí Torelló i a l’Escola Catalana 
d’Art Dramàtic va estudiar interpretació amb Adrià 
Gual. Les seves aptituds la van fer destacar i aviat 
es va convertir en la primera ballarina del Liceu, 
fins que Paul Léon, que era director general de 
Belles Arts de França, la va descobrir i li va proposar 

d’ingressar al Teatre de l’Òpera de París. La capital 
francesa, que en aquell moment era una de les 
principals capitals de la creació i l’avantguarda, li 
va permetre desenvolupar una carrera destacable, 
fundar la seva pròpia companyia de dansa i entrar 
en contacte amb els intel·lectuals, artistes i músics 
del moment.

Més enllà dels èxits assolits, però, hem de valorar 
els seus esforços per crear una dansa clàssica ca-
talana, que reverenciés la tradició però incorporés 
la tècnica de la dansa clàssica. Seguint l’exemple 
del tomb que els Ballets Russos havien produït 
en la dansa, concebent muntatges de dansa amb 
escenografies i figurins dels més destacats artistes 
d’avantguarda, Teresa Boronat es va proposar portar 
la dansa catalana al màxim nivell. Malauradament, 
com en tants altres àmbits de la cultura catalana, la 
Guerra Civil i el franquisme es van encarregar de po-
sar fi a aquestes iniciatives. Tot i així, ella mai no va 
deixar de coreografiar i ballar músiques catalanes.

Els detalls sobre els orígens i la carrera de Teresa 
Boronat els podeu consultar a les referències que 
us deixem, on podreu estirar els fils de les fonts 
que s’hi mencionen; sempre és un plaer anar des-
cobrint històries.

[ el personatge històric ]

Teresa Boronat,  
dansa clàssica catalana i 
carrers amb noms de dona
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Teresa Boronat entre 1910 i 1920. ANTONI ESPLUGAS I PUIG / ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA.
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Molts caps i pocs barrets

En donar nom a un carrer, Teresa Boronat s’afegia 
al conjunt de dones que apareixen al nomenclà-
tor de Sant Andreu de Palomar. No farem cap es-
pòiler si diem que en són ben poques, entre elles: 
Concepción Arenal, M. Roca i Baltà, Isabel Ribó, Elisa 
García Sáez, Peronella, Estefania de Requesens, o 
les santes Coloma i Marta. I és que es calcula que, 
en general, a les poblacions hi ha aproximadament 
un 8% de carrers i espais amb noms de dona, i que 
aquestes acostumen a ser sobretot marededéus, 
santes i alguna reina. El Nomenclàtor de Catalunya 
indica que als municipis catalans actualment només 
hi ha 71 carrers amb nom de dona i els estudis posen 
de manifest que aquests carrers són més curts, més 
petits i més desconeguts per a la població.

És per això que els darrers anys s’estan fent esforços 
per incorporar noms de dona als nous espais. De fet, 
a Barcelona Teresa Boronat hi va entrar junt amb les 
activistes Consol Casals i Genover (mirador al Park 
Güell), Isabel Domínguez Paniagua (jardins al Bon 
Pastor), Emília Llorca i Martín (carrer a la Barceloneta) 
i Conxa Pérez Collado (plaça a l’Eixample), així com la 

infermera Irena Sendler (carrer a Sant Martí). Aquest 
2022 la Ponència del Nomenclàtor ha aprovat nou 
noms per a carrers i ha acordat feminitzar altres es-
pais, com, per exemple, la placeta de les Àvies i els 
Avis de Nou Barris o el parc de les Treballadores i els 
Treballadors de la Maquinista. Així mateix, ha acordat 
el nom d’una altra andreuenca llargament reivindi-
cada pel Centre d’Estudis Ignasi Iglésias, l’activista 
republicana i catalanista Francesca Vergés i Escofet, 
per a la plaça entre els carrers Gran de Sant Andreu, 
Residència Eiximenis i Valentí Iglésias.

Nomenclàtor femení

Si us interessa localitzar aquestes dones als carrers 
dels vostres pobles i ciutats, podeu navegar pel 
Nomenclàtor de Catalunya de carrers amb noms 
de dona (http://carrersdones.icgc.cat/) o consultar la 
web de la iniciativa Geochicas (https://geochicasosm. 
github.io/), que està geolocalitzant carrers i espais amb 
noms femenins a tot el món. Sobre Teresa Boronat 
trobareu més informació a la Viquipèdia, a la web de 
l’Institut del Teatre i al Finestrelles número 12.

+ MERITXELL CASADESÚS I INSA

Carrer de Teresa Boronat, a Sant Andreu de Palomar. MERITXELL CASADESÚS I INSA.
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El Grup Taller d’Història i Patrimoni Torre de la Sagrera 
està instal·lat a l’equipament que s’inaugurà a la Festa 
Major de la Sagrera el 26 de novembre de 2017, 
l’antic habitatge familiar de la Família Rusca Arpí, 
dels darrers anys del segle xix, que després ha tingut 
diversos usos, fins i tot de magatzem, i compta al 
soterrani amb un refugi de la Guerra Civil, construït 
el 1938, que aviat serà visitable. L’edifici és a prop 
de la Vil·la Romana de la Sagrera i al seu davant s’ha 
excavat una necròpolis, també d’època romana.

Durant els primers mesos de funcionament de 
l’equipament, l’any 2018, va sorgir un grup de veïns 
inquiets, molts totalment aliens fins aleshores al 

món de la història, que van començar a aplegar 
i filmar testimonis orals del passat de la Sagrera. 
Aquesta tasca, que va donar molt bons resultats, 
va tenir continuïtat amb alguna xerrada, visita al 
barri o participació en congressos o simposis.

Tot i que la pandèmia declarada el 2020 ha estat 
un entrebanc, les activitats van continuar, amb la 
forma que permetien les mesures, i avui una quin-
zena de persones col·laboren al grup recuperant la 
memòria local i divulgant-la al públic.

+ JOAN PALLARÈS-PERSONAT

Grup Taller d’Història i 
Patrimoni Torre de la Sagrera

Edifici Torre de la Sagrera, seu del grup. FONS GRUP TALLER D’HISTÒRIA I PATRIMONI TORRE DE LA SAGRERA.
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Martí Pous i Serra, primer president del CEII, es va distingir en la 
divulgació del passat de Sant Andreu de Palomar i de Barcelona i va 
animar els joves a continuar la tasca de recerca de la nostra cultura 
i la nostra història. En memòria seva, i amb l’objectiu d’impulsar el 
compromís amb la creativitat i la recerca de l’alumnat de segon de 
Batxillerat, el CEII convoca anualment el Premi Juvenil Martí Pous i 
Serra, amb les bases següents:

Bases per a la convocatòria del

22è Premi Juvenil  
Martí Pous i Serra

La parròquia de Sant Andreu de Palomar des del carrer Malats. CUYÀS / FONS FAMÍLIA VINYES-ROIG.
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1.  Hi pot participar tot l’alumnat que cursa 2n de 
Batxillerat als centres educatius de la ciutat  
de Barcelona. Les obres que s’hi presentin han 
de ser fruit del treball de recerca individual o 
en grup que els estudiants duen a terme durant 
el curs 2022-2023.

2.  La temàtica dels treballs que es presenten a 
aquest premi haurà de centrar-se en l’àmbit de 
les Humanitats i de les Ciències Socials, sobre el 
territori de la ciutat de Barcelona.

3.   Els treballs s’hauran de lliurar al CEII entre els dies 
1 de febrer i 12 de març de 2023, seguint dues 
vies possibles:

 a)   Per iniciativa individual dels o les alumnes 
autors o autores.

 b)   A proposta dels centres educatius on cursen 
2n de Batxillerat.

4. Documentació que cal presentar1: 
 a)   Treball de recerca en un sol fitxer i en format 

PDF2. 
 b)   Fitxa resum del contingut del treball en format 

PDF, amb una extensió màxima d’una pàgina 
DIN A4, segons model adjunt.

 c)   Fitxa de participació en format PDF on consta-
ran les dades de contacte del centre educatiu, 
l’alumnat, i el professorat que ha tutoritzat la 
recerca, segons model adjunt.

5.   Aquesta documentació s’ha de lliurar dins de les 
dates que consten a l’apartat 3, a l’adreça elec-
trònica del CEII: ceii.santandreu@gmail.com

6. Els treballs s’han de presentar en llengua catalana.

7.  El CEII premiarà un únic treball dels presentats 
amb la quantitat de 300 € i la publicació del tre-
ball, completa o en versió abreujada, en qualsevol 
del mitjans del CEII (revista digital Forat del Vent, 
web o revista Finestrelles). El destinatari del premi 
serà l’alumne o alumna autor del treball. Segons el 
criteri del Jurat, es podrà atorgar també un accès-
sit, premiat amb 150 € i una publicació abreujada 
en qualsevol dels mitjans del CEII. Les quantitats 

1  També podreu trobar aquesta documentació al web del CEII: https://ceiisantandreu.cat/

2  Si el treball conté annexos multimèdia s’han d’adjuntar en formats estàndard.

econòmiques esmentades estan subjectes a les 
retencions fiscals que determini la legislació vigent.

8.  L’autor o autora del treball premiat, el centre 
educatiu en el qual cursa els estudis de segon 
de Batxillerat i el tutor o tutora del treball rebran 
un diploma de reconeixement atorgat pel CEII.

9.  El premi es podrà declarar desert si el Jurat con-
sidera que cap dels treballs presentats no asso-
leix la qualitat suficient, segons el que s’indica a 
l’apartat 10.

10.   El CEII designarà un Jurat, que estarà format per 
personalitats relacionades amb el món universi-
tari i/o de l’ensenyament i per membres del CEII. 
A l’hora de concedir el premi, el Jurat tindrà en 
compte els aspectes següents:

 •  El tema triat i la seva originalitat.
 •  La metodologia i el rigor emprats.
 •   La utilització, consulta i interpretació de fonts 

primàries orals o escrites.
 •   La qualitat lingüística i la presentació formal.
 •   L’adequació dels objectius proposats als mitjans 

de què disposen els autors.
 •   La interdisciplinarietat entre camps diferents de 

coneixement.
 •   La profunditat i significació dels resultats 

obtinguts.

11.  La publicació del veredicte i el lliurament de pre-
mis tindran lloc en un acte públic previst per l’abril 
del 2023. La data, hora i lloc s’anunciaran amb 
antelació suficient.

12. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

13.  En cas que el treball premiat sigui publicat o difós 
en altres mitjans aliens al CEII, caldrà que hi consti 
que ha estat objecte del 22è Premi Juvenil Martí 
Pous i Serra.

14.  La presentació de treballs a aquesta convocatòria 
pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

+ SANT ANDREU DE PALOMAR, SETEMBRE DEL 2022



L’AUCA DEL CENTENARI, DE L’ANNEXIÓ DEL POBLE DE SANT ANDREU DE PALOMAR  
A LA CIUTAT DE BARCELONA
Arran dels actes de commemoració del centenari de l’annexió del poble de Sant Andreu de Palomar a la ciutat de Barcelona 
(1897-1997), la Comissió Sant Andreu Poble va editar una auca il·lustrada. Els textos van ser a càrrec de Joan Pallarès-Personat, 
amb la col·laboració de Pau Vinyes i Roig i Meritxell Massana i Garbaccio. 


