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01. Salutació del conseller d’educació 01.Salutació del conseller d’educació

Em plau molt participar en aquesta 
publicació, editada per commemorar el 
XXV aniversari de l’Institut Badalona VII, 
especialment, perquè aquest centre públic 
ha estat –i és– singular en el món educatiu 
de Catalunya. Des de la seva creació,              
a mitjans dels anys 80, ha estat un centre 
innovador, amb un projecte de centre dirigit 
a l’experimentació de noves metodologies i 
recursos educatius. 

Aquesta posició capdavantera en el sistema 
educatiu de Catalunya, mantinguda durant 
anys amb el reconeixement com a centre 
experimentador del nou sistema educatiu, 
ha imprès a l’Institut Badalona VII un  
caràcter propi que ha perdurat malgrat el 
pas del temps i els canvis en el sistema 
educatiu. 

Una bona mostra d’aquesta identitat com 
a referent en el panorama educatiu català 

és el mateix nom de l’institut: pot semblar 
estrany que en un centre amb vint-i-cinc 
anys d’història ningú no hagi pensat de 
canviar-ne el nom, el qual s’identifica 
únicament amb el topònim de la ciutat 
i un fred ordinal. Algú podria pensar de 
posar-li el nom d’un personatge històric, 
d’un pedagog o pedagoga  innovador o 
d’algun accident geogràfic de la zona. No 
cal: el prestigi del centre ha convertit una 
denominació provisional, que es va atorgar 
al centre de manera rutinària en crear-se, 
en un signe d’identitat, de manera que ara 
ningú gosaria proposar el canvi d’aquest 
nom per cap altre.

Avui, quan s’han consolidat els canvis que 
van marcar el naixement del Badalona VII i 
s’ha avançat en un món canviant, l’Institut 
continua essent un referent de la ciutat.  
La celebració d’aquest aniversari és motiu 
de satisfacció per a tota la comunitat edu-

cativa, però també l’inici d’una nova etapa 
en la qual cal seguir treballant amb  
entusiasme i en la qual no faltaran les 
dificultats. 

Us animo, doncs, a seguir endavant amb la 
mateixa empenta i la mateixa il·lusió que en 
aquests primers 25 anys de la història del 
Badalona VII. 

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

     
     
     
     
     
     
   

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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L’any 1985 i des de l’impuls de diversos 
sectors de la ciutat vinculats amb el 
món de l’educació, va nèixer la iniciativa 
de posar en marxa noves fórmules per 
desenvolupar processos d’ensenyament i 
d’aprenentatge.

Durant els seus primers anys, l’Institut 
B-VII va ser un centre experimental de 
l’anomenada Reforma Educativa. Des del 
seu inici va fer incidència en la importància 
de la creativitat i del descobriment en 
l’aprenentatge escolar; es va atribuir a 
l’activitat de l’alumnat un paper decisiu en 
l’aprenentage i el professorat va passar a 
ser considerat un facilitador i orientador 
d’aquest procés.

Si bé amb els anys el nombre del  
professorat i d’alumnes ha crescut  
considerablement; s’han canviat les velles 
instal·lacions per un nou edifici i s’ha incor-

porat  una nova oferta formativa, la manera 
de fer d’aquest institut ha perdurat i aquest 
fet li ha permès obtenir diverses distincions, 
com ara el Premi a la Convivència Escolar 
del Departament d’Educació o el Premi 
Baldiri Reixac que atorga la Fundació  
Jaume I. I, als seus alumnes, els ha 
permès ser guardonats amb nombrosos 
premis pels seus treballs d’investigació. 
  
L’escola pública no és només un dret 
universal que garanteix l’escolarització 
fins als 16 anys, sinó també un bé públic 
que contribueix a fomentar la igualtat 
d’oportunitats, el civisme, la convivència i 
la solidaritat. 

Vull aprofitar l’ocasió per a felicitar als 
treballadors, ensenyants, pares, mares 
i alumnes de l’Institut Badalona VII que 
durant aquest quart de segle han treballat 
de valent per aconseguir aquests objectius 

i encoratjar-los a continuar-los amb il·lusió, 
des de la seva voluntat fundacional,  
per fer una millor escola i per a una  
Badalona millor.
 

Jordi Serra Isern
Alcalde de Badalona

02. Salutació de l’alcalde de Badalona

Jordi Serra Isern
Alcalde de Badalona

02. Salutació de l’alcalde de Badalona
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03. Presentació 03. Presentació 

Al llarg del curs 2010-2011 celebrarem el 25è 
aniversari de la creació de l’Institut Badalona VII.  
La comissió organitzadora dels actes de comme-
moració de l’aniversari va considerar que una bona 
manera d’explicar com va néixer, com s’ha anat 
construint i com és en l’actualitat el nostre institut 
podria ser a través dels testimonis de les persones 
que han participat i participen dia a dia en la vida del 
centre. Qui millor per explicar una història que els 
seus protagonistes? 

Aquest llibre reuneix els testimonis d’algunes  
persones que formen part dels 25  anys d’història 
de l’institut. La selecció no ha resultat una tasca 
senzilla: des de la seva creació són milers les perso-
nes que han estat vinculades al centre, d’una o altra 
manera. Hem procurat que en les següents pàgines 
estiguin representats els diferents moments de la 
història de l’institut i tots els sectors de la nostra 
comunitat educativa. Confiem que aquests records, 
vivències i experiències ens oferiran una visió rica i 
diversa del primer quart de segle de vida de l’institut. 

Un dels capítols del llibre descriu com és avui dia 
el nostre institut i un altre apartat està dedicat a tots 

aquells que actualment estudien o treballen al  
centre, els protagonistes del present i el futur del 
Badalona VII. Per mitjà d’una col·lecció d’imatges 
i de textos breus s’ha intentat construir un mo-
saic que ajudi a mostrar qui som i com som en 
l’actualitat. 

Des de la seva fundació l’any 1985 com a centre 
experimental de la reforma educativa, l’institut ha 
passat per diverses etapes i ha experimentat canvis 
importants (canvi d’edifici, plans d’estudi, plantilla 
de professorat, composició de l’alumnat, etc.) però 
sempre ha mantingut un  gran dinamisme i un ferm 
compromís amb la innovació i la millora dels resul-
tats educatius. Bona mostra d’això són els múltiples 
projectes i iniciatives que s’han desenvolupat i es 
desenvolupen actualment al centre, que impliquen 
la pràctica totalitat del claustre i de l’alumnat de totes 
les etapes.

Estem celebrant el nostre aniversari i ens podem 
felicitar per diversos motius, però se’n podria 
destacar sobretot un: gràcies al compromís i a la 
participació activa i positiva dels diferents sectors 
de la nostra comunitat educativa hem aconseguit, 

al llarg d’aquests 25 anys, crear un bon clima de 
convivència, treball i estudi a l’institut. 

Desitgem que tant aquest llibre com els actes 
commemoratius que s’organitzaran durant aquest 
curs  serveixin per rendir un petit homenatge a tots 
els professionals que amb el seu esforç, dedicació 
i il·lusió han treballat i treballen actualment a  l’Institut 
Badalona VII  amb l’objectiu comú d’oferir un servei 
educatiu públic de qualitat.

Finalment volem recordar des d’aquí tots els 
membres de la nostra comunitat educativa que han 
desaparegut al llarg d’aquests anys. A ells també 
està dedicat aquest llibre.

Badalona, setembre de 2010

     
     
     
     
     
     
   

L’equip directiu de l’Institut Badalona VII

Director:
José Ángel Hernández Santadaría

Cap d’estudis: 
Carme Duran Padrós

Secretària: 
Susana Arteaga Vázquez

Coordinador pedagògic: 
Josep Maria Soler Maylinch

Cap d’estudis adjunt: 
José Robledo Martín
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04. 25 anys, 25 històries04. 25 anys, 25 històries
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Emili Muñoz Martínez

La creació de l’IES Badalona VII va ser el 
resultat de la conjunció de les voluntats dels 
diferents sectors de la comunitat educativa 
de Badalona i de la complicitat de les dues 
administracions, el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Ajuntament de la ciutat. La iniciativa, però, 
va ser d’un reduït grup de professionals de 
l’educació que, aprofitant l’avinentesa que 
calia crear un nou institut per escolaritzar la 
població de 14 anys de Badalona, vàrem 
presentar el projecte de crear-lo com a  
centre experimental de la reforma educativa 
en el curs 1985-1986. En Josep Giralt, 
llavors director de l’Institut de BUP Pau  
Casals,  Maria Masip, en aquells moments 
inspectora de secundària, Josep Lluís 
Muñoz i Maria José Sada, professors del 
centre de FP La Pineda, i jo mateix, llavors 
director de l’Institut de BUP Isaac Albéniz, 
vàrem dissenyar el projecte al qual es van 
incorporar altres professors i professores 

procedents d’instituts d’ FP i de BUP de 
la ciutat. La iniciativa va rebre el suport  
de la junta de directors de zona, de la 
coordinadora de les AMPAS– llavors eren 
APAS– dels centres de secundària, i de 
l’Ajuntament de Badalona. Amb aquests 
avals  es va presentar el projecte a la 
Directora General Carme Laura Gil que,            
de manera immediata, va acollir la proposta.

Què ens movia  per endegar aquella  
iniciativa? Com a professionals de  
secundària, en els centres llavors separats 
d’FP i de BUP, partíem tots d’experiències 
innovadores per apaivagar els efectes que 
consideraven negatius de l’anterior sistema  
que segregava als 13 anys els adolescents 
entre la via professional, a la qual  es podia 
accedir sense el graduat de l’ EGB,  
i la via acadèmica per seguir estudis  
universitaris a través del BUP. Van ser, però, 
els centres i el professorat de l’antiga FP 

que va fer més innovacions en el sistema 
i on hi havia més inquietud reformadora. 
Les dades  espectaculars de fracàs i 
d’abandonament escolars en l’FP de primer 
grau eren la manifestació més extrema 
de la necessitat de canviar el sistema de 
l’educació secundària segregada. 

Durant els quatre cursos que vaig formar 
part del claustre, tres dels quals com a 
director, vaig viure l’experiència professional 
i personal més il·lusionant de la meva  
carrera. La llibertat d’innovació que 
gaudíem, els ideals que ens movien de 
promoció de l’alumnat per sobre de la 
selecció i l’esperit d’equip i de compromís 
professional del professorat van ser la clau 
de la nostra satisfacció, però sobretot,  
de la munió d’idees innovadores que vàrem 
generar, algunes de les quals han quallat 
en el sistema educatiu fins avui. Va ser un 
esforç útil.

     
     
     
     
     
     
   

Director de l’IES Badalona VII 
durant els tres primers cursos  
(període 1985-88).

Actualment treballa com a 
professor a l’Institut Enric  
Borràs de Badalona i és  
alcalde de Tiana.

Emili Muñoz Martínez
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- Hola Lídia, sóc el Roger Llovet.
- Hola Roger! Què tal?
- Bé, bé…eh, escolta, que aquest any fa
 25 anys de l’institut i m’han proposat que  
 et demani si podries escriure alguna cosa  
 del teu pas pel Badalona VII…
- 25 anys has dit??
- Sí noia, 25!
- Ostres, ostres…sí, sí, ho faré. Per l’Institut  
 i per tu ( hi ha mestres a qui no es pot    
 deixar d’estimar )
 
I aquí em teniu. Furgant en la memòria.  
25 anys i dos fills després d’aquell  
setembre de 1985. Cadascú de nosaltres 
té la seva pròpia capsa del B7 i un  
aniversari així es mereix obrir-la una mica. 
Si aixeco la tapa de la meva de seguida en 
surten caminades pel pont de l’autopista 
fins al Pompeu Fabra i La Pineda,  
nervis de primers dies de classe,  
fred a l’aula de pretecnologia,  

entrepans davant l’edifici del conservatori, 
un viatge mític a Benasc, els esquemes en 
DIN A3 d’Història de la Cultura,  
un berenar amb la classe a casa del Joan 
Carles Gallego, la participació de l’institut 
al concurs Dit i Fet de TV3, les bronques, 
segur que merescudes, de la Maria José 
Sada, un matí sense poder entrar perquè 
algú havia segellat amb silicona el pany, 
el trasllat a l’edifici nou, un altre viatge a 
Florència...

Aquests són alguns records però per 
sobre d’això hi ha la sensació, potent i que 
comprovo que no s’esborra, d’haver format 
part de quelcom especial. Suposo que té 
a veure amb la primera promoció, amb uns 
professors convençuts i convincents i amb 
un ambient barrejat com la vida mateixa. 
Amb els anys he agraït als meus pares el 
fet d’haver-se “atrevit” amb el B7. No va ser 
una decisió fàcil. Érem la primera promoció i 

la paraula “experimental” planava arreu.  
Al costat de les ganes, la il·lusió i el projecte 
també hi havia incertesa, indefinicions i 
pors legítimes. 25 anys després sembla 
que l’experiment ha reeixit i que continua 
funcionant. Per molts anys!

Lídia Heredia Soler

Alumna de la primera  
promoció d’ESO i batxillerat 

humanístic (1985-89).

És periodista i actualment 
treballa a TV3

Lídia Heredia Soler
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Artur Matamoros i Gimeno

Déu n’hi do com passa el temps! Sembla 
que va ser ahir quan els meus pares em 
feien dos petons, un entrepà i cent de les 
antigues pessetes per anar per primer cop 
a l’Institut. Baixava les escales de casa i al 
replà m’esperava el meu veí Salva,  
de fet acabava de viure una situació  
semblant a la meva, ja que com jo  
començàvem una nova etapa a les nostres 
vides.

La situació era bastant complexa, perquè 
on anàvem a estudiar encara no disposava 
d’un espai físic on desenvolupar la seva tas-
ca docent, així que ens vèiem en l’obligació 
d’estudiar a cavall entre els instituts La 
Pineda i Pompeu Fabra.

Va arribar un dia que els professors 
ens varen comunicar la notícia que ens 
traslladaríem al que seria el nostre centre, 
sincerament necessitàvem un espai fix on 

poguéssim fer la nostra, en què entre  
classe i classe no haguéssim que sortir 
al carrer i recórrer uns metres per canviar 
d’aula. Definitivament arribàvem a la nostra 
casa que, malgrat ser provisional, la vam 
estimar com a nostra.

Aquest nou espai de seguida el vàrem fer 
nostre, era un edifici que havia estat en el 
seu dia el Conservatori de Música de la  
ciutat, tenia el seu encant perquè 
l’arquitectura era diferent a la resta dels 
edificis del seu entorn, d’una manera el 
feia especial i nosaltres el vàrem fer més 
encara.

Aquest edifici comptava amb un soterrani, 
que no tenia cap ús destinat, per la qual 
cosa vam demanar a la direcció poder 
condicionar-lo i fer-lo servir com a espai de 
lleure i esbarjo, espai que finalment vàrem 
batejar com La Cova.

Aquest espai va tenir moltes vivències: va 
ser el taller per fer pràctiques d’audiovisuals, 
el de matar el temps a l’hora del pati, el de 
les nostres festes de Nadal o Carnaval,  
i perquè no dir-ho, el d’algun petó robat.

Vàrem marxar al cap dels tres anys.  
Ja teníem el que és a dia d’avui el nostre 
espai definitiu. Alguns el van estrenar, 
d’altres com jo no van arribar a fer-ho,  
però per circumstàncies de la vida, 
i de la tasca que desenvolupo per a 
l’administració, he tornat al Badalona VII per 
poder parlar amb els seus alumnes, mares i 
pares i equip docent.

Moltes felicitats pel vint-i-cinquè aniversari a 
tots i a totes, tant als que hi van ser,  
són i seran part a la història d’aquest Institut.
 

     
     
     
     
     
     
   

Alumne de la primera  
promoció d’ESO i batxillerat 
(1985-1988)

Actualment és Mosso 
d’Esquadra i treballa a l’Àrea 
Bàsica Policial de Badalona 
(Oficina de Relacions amb la 
Comunitat)

Artur Matamoros i Gimeno
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Estic molt contenta de formar part de la 
història del B7, ja que sóc de la primera 
promoció. A l’institut vaig fer grans amigues 
(que encara conservo), em vaig enamorar 
per primera vegada, vaig riure, vaig plorar, 
vaig gaudir, etc.  Vaja, tot el que toca viure 
quan una és adolescent.  
      
Just acabar el batxillerat administratiu  
amb dues assignatures penjades, em vaig 
posar a treballar en una gestoria.  
Al setembre de 1989 em van fer un  
contracte. A punt de fer els 18 anys ja 
tenia ganes de guanyar diners i no volia 
estudiar més. Així que vaig deixar el B7. Al 
cap de 2 anys, de la gestoria vaig passar 
a la primera gran superfície que van obrir 
a Badalona,  on  vaig estar 3 anys. En no 
fer-me fixa i tenir un any d’atur, vaig decidir 
tornar a l’institut per acabar el batxillerat i així 
tenir com a mínim uns estudis bàsics. Tot 
i tenir 22 anys, els meus companys/es de 

17 em van rebre molt bé i em vaig integrar 
perfectament al curs 1994-95. Tant, que 
vaig passar de treure “sufis” a “notables”. 

Sense tenir ganes de seguir estudiant, 
vaig voler aprofitar el moment i vaig fer la 
selectivitat. Em va anar força bé i vaig entrar 
a la primera opció que havia escollit : A.D.E. 
Vaig començar la facultat per aprofitar 
l’oportunitat que m’havia tocat, tenint  clar 
que no passaria del primer any. Però vaig 
anar aprovant totes les assignatures fins 
que em vaig diplomar al 2001. Al febrer 
de 2001 vaig entrar com a becària en una 
empresa pública per portar la tresoreria,  
i a dia d’avui encara estic allà. I espero 
seguir-hi per molt de temps.

L’institut no només és un lloc per anar a 
passar l’estona. Tot i que l’objectiu és  
estudiar, és molt important la relació  amb 
els companys/es i professors/es.  

No sabem mai qui ens pot ajudar el dia de 
demà. La vida dóna moltes voltes, tantes 
que ja han passat 25 anys !!!  

Felicitats a totes les persones que han 
format, formen i formaran part de l’institut  
Badalona VII.

Montse Pujol Tejedor

Alumna de la primera  
promoció d’ESO i de  

batxillerat

És diplomada en  
administració i direcció 

d’empreses i actualment  
treballa al Centre de  
Telecomunicacions i  

Tecnologies de la Informació 
de la Generalitat de  

Catalunya

Montse Pujol Tejedor



20  Institut Badalona VII, 25 anys Institut Badalona VII, 25 anys  21

Rafael Pujals Agustí

“25 i escaig”

Quan van sortir les llistes pel nou curs  
acadèmic de l’any 1985, una part 
dels alumnes de Badalona, que accedien 
per primera vegada al que els antics  
coneixíem com a BUP, eren assignats a 
l’IES Badalona VII. Tant alumnes com  
pares ens vam quedar ben estranyats; 
AQUEST INSTITUT NO EXISTIA! L’ambient 
d’inquietud es va apaivagar - o no –  
en una reunió informativa a la qual se’ns va 
convocar per a explicar-nos en què  
consistia el que fins aquell moment només 
era un projecte educatiu del que tan sols 
hi havia a Catalunya un centre pilot, a 
Sabadell, que l’havia posat en marxa.               
Es tractava del que es va anomenar  
la Reforma Educativa. Com a  
conseqüència d’aquella reunió, i davant 
dels dubtes, molts pares van demanar el 
canvi dels seus fills a algun altre dels  

centres badalonins d’ensenyament  
secundari tradicional. 

Un grup d’entusiastes ensenyants,  
encapçalats per l’Emili Muñoz, va demanar 
a  alguns dels pares que vam creure en la 
Reforma ajut per a materialitzar entre tots, 
tant a nivell teòric com físic, allò que fins 
aquell moment només era un projecte. Això 
va ser uns mesos abans que s’obrissin les 
portes de l’IES Badalona VII, d’aquí el “25 i 
escaig” de l’encapçalament d’aquest escrit. 

D’aquest grup en va sortir una junta  
provisional que es va transformar en  
definitiva quan va ser aprovada a la primera 
assemblea de pares que es va celebrar 
dins ja del curs acadèmic.

Vaig formar part de la junta de l’APA durant 
vuit anys, el temps que va durar el pas de 
les meves dues filles pel Badalona VII. Set 

anys de president i un de vocal. Penso 
que va ser un privilegi tant pels pares que 
ens vam trobar en aquesta circumstància 
com pels nostres fills. Va ser un goig veure 
com, a diferència del temps de ”la letra con 
sangre entra”, ells es delien per assistir a les 
classes, amb unes ganes i una il·lusió que 
es transformaven en neguit i mal humor  
el dia que per algun motiu no podien anar 
a l’”insti”.

Gràcies, Badalona VII.

     
     
     
     
     
     
   

Primer president de l’APA de 
l’IES Badalona VII   
(1985-1993)

És aparellador, actualment 
està jubilat i es dedica   
a la seva vocació: el dibuix  
i la pintura

Rafael Pujals Agustí
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La primavera de l’any 1986 en Josep Giralt, 
professor de Ciències del Badalona VII,
em va trucar per telèfon, buscaven una 
persona per impartir classes de  
matemàtiques. L’oferta era temptadora, 
havia sentit a parlar molt bé del B7,  
com ja se’l nomenava familiarment.  
La meva situació personal no era la més 
adient per a fer un canvi de centre, estava 
embarassada del meu segon fill que havia 
de néixer al juliol, i en tenia un altre que 
acabava de fer dos anys. Aquell any no vaig 
acceptar, però la primavera següent,  
quan em va tornar a trucar, li vaig dir que sí.

La meva vida professional ha estat des de 
llavors vinculada al B7 i me’n sento ben 
satisfeta. Entremig, onze anys de directora i 
quatre de cap d’estudis. El treball en equip, 
el que m’havia fet apostar pel centre la 
primavera del 87, va ser cabdal durant els 
anys en què vaig ser directora. No puc fer 

referència a aquells anys sinó és recordant 
a totes les persones que van formar part 
dels diferents equips de gestió, el darrer 
dels quals (2001-05) va estar constituït per 
l’Anna Babra, en José Ángel Hernández,  
en Jordi Mirats i la Marta de Javier.  
Moltes gràcies a tothom!!

Per acabar, una professora pot tenir fills al 
centre on treballa? Aquesta era la pregunta 
que jo em feia la primavera del 1995,  
essent directora del centre i a la vegada 
mare que havia de decidir on preinscrivia el 
seu fill gran. La decisió era complicada. Jo 
estava treballant per aconseguir que el   
Badalona VII es mantingués com a centre 
de referència i de qualitat a la ciutat, perquè 
el meu fill que vivia a la ciutat i estava       
cursant la primària en un centre adscrit 
al Badalona VII no podia venir al B7? En 
Guillem va venir al centre el mateix curs que 
es va implantar la Reforma a tots els centres 

de Catalunya; el primer any ben poques 
persones sabien que ell era el meu fill, ni 
tant sols ens saludàvem pels passadissos!! 
En Ferran, el segon, el que havia nascut 
el juliol del 86, també va venir dos anys     
després; el seu germà li va recomanar!!

Iolanda Guevara Casanova

Professora de matemàtiques 
a l’Institut Badalona VII des 

del curs 1987-88.

Cap d’estudis  
(anys 1990-1994) i directora 

durant el període 1994-2005.
 

En l’actualitat continua com a 
professora al centre, coordina 

el pràcticum del Màster de 
formació de professorat i 

imparteix classes a la UPC i 
a la UPF en els màsters de 

formació del professorat de 
matemàtiques. 

Iolanda Guevara Casanova
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Família López Garcia

Jordi López Bertrand 
L’any 1987 el meu fill gran, Jordi, va passar de 
l’escola Jungfrau a l’institut B7. Va ser el curs 
abans del canvi de l’edifici provisional que ocupa-
ven des de feia tres anys, al que ara coneixem. 
Una colla de mestres i famílies il·lusionades provi-
nents de les escoles del CEPEC, van apostar per 
aquells aires nous que bufaven en l’ensenyament 
dins la nostra ciutat. L’any 1990 va entrar-hi el 
segon fill, Toni i el 93 la petita, Roser. Va ser llavors 
quan jo, que havia format part de l’AMPA de la 
Jungfrau, em vaig implicar a la del B7. Una de les 
tasques que més recordo va ser la que en dèiem 
de convivència. Difícil per ella mateixa, mirava de 
solucionar els problemes dels alumnes conflictius 
amb els seus pares, absentisme, comunicació 
amb les famílies, etc. Vam participar activament 
en la celebració dels 10 anys de l’institut. Moltes 
bones estones amb els altres membres de l’AMPA 
i, com no, els tradicionals sopars de final de curs. 
Sens dubte, uns bons temps per recordar. 

Jordi López Garcia 
Recordo significativament que els alumnes de la 
tercera promoció encara vam passar tot un curs 

sencer a l’entranyable edifici antic, just darrera de 
Correus, on hi havia l’estany en el qual s’hi feien 
les temudes “novatades” (amb més pa que format-
ge). Va ser tot un esdeveniment estrenar un edifici 
amb tals equipaments i dimensions com l’actual. 
En aquell moment va ser emocionant no cursar ni 
BUP ni FP i ser protagonista d’un projecte experi-
mental que creia en una manera diferent de fer les 
coses. Recordo uns professors que s’implicaven 
amb valentia per transformar el sistema educatiu 
i recordo també la interessant barreja d’alumnes 
procedents de barris molt diferents. Penso que hi 
havia una certa eufòria que amb el temps es va 
anar desinflant. El moment educatiu actual neces-
sitaria una empenta d’il·lusió com aquella.

Toni López Garcia
Després de fer 8è venia allò de l’institut. Recordo 
un 3r i un 4t d’ESO plàcids i divertits seguits d’un 
batxillerat científic que a dia d’avui hagués estat 
humanístic. Aquí ja vaig haver de treballar una mica 
més i es va acabar allò d’escollir les variables més 
fàcils o d’estudiar només el dia abans dels  
exàmens. D’entre els molts records, hi ha 
els amics, els futbolins a l’Agustí, el metro de 

cada dia, les peripècies al voltant del treball 
d’investigació, un extraescolar de balls de saló 
i també l’empremta d’alguns mestres. Recordo 
Muntaner, Luque, Prior, Cano, Checa, Hurtado, 
Barber i Armengol. I amb ells Salinger, Gaarder, 
Carpentier, Golding, Sagarra, de Rojas, Monzó, 
Gauss, Muguruza,...

Roser López Garcia 
Gairebé cada dia mentre treballo em venen 
records d’aquells anys al B-VII.  Actualment 
treballo de professora de Dibuix. En tinc un bon 
record i suposo que per això m’agrada la meva 
feina i estar envoltada d’adolescents, recordant 
com van ser i com s’ho feien aquells professors 
per transmetre’ns les ganes d’aprendre. Perquè 
crec, que el que en vaig treure de l’institut, són 
uns anys de fort estudi, de desig d’aprendre. 
Recordo sobretot que gràcies a alguns crèdits 
variables (d’aquells temps, on cada any el sistema 
s’adaptava) com linòleum, història del cinema 
o l’apassionant assignatura d’estètica, em van 
mostrar l’oportunitat d’escollir més endavant Belles 
Arts, desconeguda per a mi si no hagués pogut 
estudiar aquest ventall de noves assignatures. 

     
     
     
     
     
     
   

Jordi López Bertrand 
Membre de la junta de 
l’AMPA (1993-1997)
Actualment està jubilat i 
exerceix d’avi. És voluntari  
de Unesco-Catalunya i fa  
formació per a immigrants.

Jordi López Garcia 
Exalumne (Promoció 1991)
Actualment es dedica als 
espectacles musicals per a 
públic familiar amb el grup 
“La tresca i la verdesca”.

Família López Garcia

Toni López Garcia
Exalumne (Promoció 1994)
Actualment es dedica als 
espectacles musicals per  
a públic familiar amb el  
grup “La tresca i la  
verdesca”.

Roser López Garcia 
Exalumna (Promoció 1997)
Actualment és pintora i  
professora d’educació visual 
i plàstica en un institut.
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Vaig arribar al Badalona VII el setembre de 
1989. Recordo perfectament que el primer 
que vaig fer en conèixer el meu destí va ser 
una instància per demanar un canvi de  
centre; m’havien dit que el B-VII s’anticipava 
al que es coneixia com a “reforma” i a mi 
allò em va semblar tan estrany com el nom 
de l’institut. La instància no va prosperar 
i vaig passar aquell primer any “circulant” 
entre el primer nivell de concreció i el 
tercer, mirant de distribuir correctament els 
objectius en les columnes de conceptes 
i procediments i forçant la imaginació i els 
recursos per dissenyar un crèdit variable 
que feia falta. 

El curs va passar volant i m’hi vaig trobar 
bé; i m’hi he seguit trobant tots els anys  
que he format part d’aquest institut.  
Se’m fa difícil resumir tot aquest temps  
en quatre ratlles; hi hauria d’encabir 
pràcticament tota la meva experiència 

professional, els amics que hi he fet i el 
descobriment d’una ciutat que per a mi era 
poca cosa més que allò de “que bonita es 
Badalona en invierno y en verano...” que 
cantava el Serrat.  

Tot això entre acampades i caminades 
de tutoria, rutes en bicicleta pel Delta, 
alguna nit del lloro vigilant les habitacions 
d’alumnes de primer molt sorollosos,  
una tancada contra la guerra, algunes 
esquiades, molts túnels de la por,  
unes quantes actuacions de Tirants i  
Carmesines, el passeig d’un drac, el 
rebombori de l’institut sota el domini del 
Carnestoltes i una bona colla de Sant Jordis 
obrint-se pas pels passadissos entre versos 
i notes musicals.

Feliç 25è aniversari!!

Helena Hurtado Mestre

Professora de llengua 
catalana i literatura a l’IES 

Badalona VII entre els anys 
1989 i 2008.

Actualment treballa a  
l’Institut Can Planas de  

Barberà del Vallès

Helena Hurtado Mestre
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Germans Marco Viñas

Marta Marco Viñas
Ja fa molts anys de l’època d’estudis 
a l’Institut B7, però realment, quan faig 
memòria, no puc parlar d’una anècdota 
concreta, o un record precís, simplement 
em vénen a la memòria un seguit de 
persones i una època molt concreta on 
tots començàvem a créixer, començàvem 
a traçar els nostres camins i encara ara 
mantinc contacte amb persones que vaig 
conèixer gràcies al B7. 

Recordo especialment la barreja de gent 
que cursava batxillerats amb diferents 
especialitats i, en algunes assignatures 
aquestes persones ens trobàvem i 
compartíem les nostres experiències. 
Recordo especialment la classe d’història 
de la cultura on vaig conèixer a gent del 
Batxillerat musical amb qui actualment hem 
treballat junts en un projecte educatiu que 
suma música i teatre. Aquelles classes 

eren molt divertides i a la vegada molt 
enriquidores. 

Recordo que va ser en aquest Institut on 
vaig començar a pensar què volia fer a 
la vida, recordo converses amb diferents 
professors que t’orientaven i t’escoltaven. 
Però el record més bonic és com ja he dit 
la gent que hi vaig conèixer i la consciència 
de fer-se gran i començar a pensar en els 
camins, a triar i les decisions a prendre, en 
poques paraules, recordo el sentiment de 
fer-se gran. 

Carles Marco Viñas 
La meva experiència en l’institut B7 va ser 
magnífica. Segur, i sense cap dubte una de 
les millors èpoques de la meva vida, i com 
estudiant molt millor que la universitat. 

Jo vaig ser de les primeres generacions B7, 
mira si és així que els meus primers mesos 

en l’institut van ser a la instal·lació vella 
on ara hi ha un conservatori al costat del 
museu de Badalona. Tinc records, molts 
records, que a mesura que passa el temps 
no s’obliden, tot el contrari. Vaig conèixer 
molta gent, i molts d’ells encara són dins la 
meva vida; coneguts que s’han convertit en 
amics, i amics que segueixen estan aquí. 
Amb ells van ser moltes hores de compartir 
classes, trapelleries, malifetes, i un molt bon 
aprenentatge. 

Em passa com a la Marta, no puc explicar 
un sol fet concret, ja que tinc molts records, 
tots bons i que segurament m’han servit per 
encarar la meva vida de la millor forma  
possible. Una cosa és segura, mireu si en 
tinc un bon record que el que volia quan 
em despertava cada matí era anar a  
l’ institut. Inoblidable!!!!

     
     
     
     
     
     
   

Marta Marco Viñas 
Alumna d’ESO i batxillerat 
de lletres (1990-94)

És actriu i actualment 
treballa en teatre i televisió

Carles Marco Viñas
Alumne d’ESO i batxillerat 
de ciències (1988-90)

Jugador de bàsquet 
professional. Recentment 
retirat com a jugador en actiu,  
continua vinculat al món del 
bàsquet.

Germans Marco Viñas
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Badalona és, ha estat i serà un referent 
en la meva vida personal i professional.    
Treballar a Badalona, i molt especialment 
col·laborar amb el Badalona VII, 
m’ha permès fer bons amics i conèixer 
molta gent que val la pena. 

El Badalona VII és un centre viu, 
sempre disposat a prendre iniciatives 
agosarades i a la vegada realistes, i a 
dur-les a terme amb entusiasme i 
professionalitat.

Des que va entendre la reforma educativa 
que proposava la LOGSE, com una 
oportunitat de canvi per millorar i va decidir 
oferir-se a ser-ne un centre experimental, 
no ha perdut l’empenta i la il·lusió per 
millorar dia a dia la formació del joves. 
I no interpreteu aquestes paraules com un 
elogi formal dit per quedar bé; ho afirmo  
amb sinceritat i contundència, des del 

convenciment que em dóna haver-ho viscut 
dia rere dia sobretot aquests darrers anys.

Com a responsable del projecte RAP 
en el centre, on he vist per part del 
professorat una molt intensa, personal i 
afectuosa dedicació als alumnes amb més 
dificultats d’aprenentatge, com a membre 
del Consell Escolar on s’esmerçaven els 
esforços que calguessin, orientats a la 
millora de la formació de l’alumnat, 
com a secretària del Consell Escolar 
Municipal, que sempre ha tingut el suport 
del Badalona VII a l’hora de tirar endavant 
les iniciatives que proposava, i no sols 
d’aquest organisme sinó també des del 
Departament d’Educació quan es 
demanava la implicació en les Jornades 
d’orientació Acadèmica, en el  Programa 
de Transició al Treball... i en tantíssimes 
altres activitats.

És ben cert, que de l’arbre de 
l’ensenyament a Badalona sempre hi ha 
hagut algú del vostre centre sacsejant-ne 
les fulles.

Tot això em porta a estar fermament 
convençuda que les persones que han 
format part de la comunitat educativa del 
centre, han tingut una gran sort i a 
demanar-vos a tots als que ara hi esteu i 
als que hi vindran que no defalliu en la 
noble tasca de formar en coneixements i en 
valors els ciutadans i les ciutadanes 
que la nostra societat necessita. 
Però, de fet, no calia que us ho demanés. 
Com que us conec prou, sé que ho fareu i 
que ho fareu molt bé.

Elvira Macià Serra

Membre del Consell Escolar  
del centre en qualitat de  

representant municipal (anys 
2000-2008). Responsable del 

Projecte de Recerca Activa 
Professionalitzadora (RAP) en 

l’Institut Badalona VII.

Actualment segueix treballant 
en el Departament d’Educació 
de l’Ajuntament de Badalona a 
temps parcial, i col·labora amb 

la Fundació Ateneu de Sant 
Roc d’aquesta ciutat, impartint 
classes de llengua a persones 

nouvingudes.   

Elvira Macià Serra
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Maria Ojuel Solsona

En primer lloc, agraeixo a la comissió del 
25è aniversari de l’institut Badalona VII i al 
seu director, José Ángel Hernández, que 
m’hagin confiat aquesta ressenya. Vaig 
arribar al Badalona VII l’any 1991, en obtenir 
plaça provisional com a professora de 
ciències socials a les oposicions i després 
d’una breu experiència docent, i aviat em 
vaig adonar que havia anat a parar a un ins-
titut diferent. Si bé a una part de la plantilla, 
com a mi, ens havia “tocat” aquella desti-
nació, una altra part dels docents s’havia 
acollit voluntàriament a aquest centre pilot 
de la reforma educativa, un institut inno-
vador i allunyat de les jerarquies distants 
d’altres centres. Al B-VII tothom podia, més 
enllà de la seva categoria laboral, demostrar 
la seva vàlua assumint responsabilitats que 
en altres llocs només estaven reservades a 
persones amb una certa antiguitat docent. 
Amb la perspectiva del temps puc afirmar 
que vaig tenir sort de poder-m’hi quedar du-

rant catorze anys. Em va proporcionar es-
tabilitat laboral i vaig aprendre més del que 
podria haver après en qualsevol altre lloc. 
Sens dubte, el que sóc com a professora 
li dec al B-VII. Al departament de ciències 
socials vaig poder conèixer grans docents 
i millors persones, com Pilar Gallissà, Lluís 
Martínez, Francesc Mas, Jordi Mayol, Pere 
Montaner, Glòria Repollès, Carmen Salas 
i Glòria Servent, amb els quals hi ha hagut 
una relació duradora. Formar part de l’equip 
de gestió del centre, sent-ne directora 
Iolanda Guevara, em va aportar un bagatge 
que m’ha estat molt útil. Igualment recordo 
com un repte important haver assumit la 
primera promoció d’alumnes de primer 
d’ESO, juntament amb grans professionals 
procedents de l’educació primària. Si els 
records dels companys són notables, 
encara ho són més els dels alumnes. 
Igual que nosaltres els professors, amb el 
temps, som capaços d’oblidar les trifulgues 

amb alumnes poc dòcils, també ells i elles 
saben oblidar els nostres errors o si algun 
dia no vàrem estar a l’alçada. Trobar-se un 
exalumne i saber què se n’ha fet ens omple 
l’ego com a docents, perquè ens sentim 
d’alguna manera partícips de com li ha anat 
a la vida i ens reconforta pensar que tal 
vegada una mínima part de la nostra actitud 
vital li ha pogut deixar alguna empremta.

     
     
     
     
     
     
   

Professora de ciències 
socials a l’institut  durant el 
període 1991-2005

Actualment treballa com a 
tècnica docent al 
Departament d’Educació

Maria Ojuel Solsona
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Del nostre pas pel Badalona VII recordem 
sobretot l’experiència del Batxillerat Musical, 
englobat primer dins del Batxillerat Artístic 
i després dins l’Humanístic, i que anava 
adreçat a alumnes que simultàniament 
estudiaven música. La particularitat d’aquest 
batxillerat era que als alumnes se’ls 
computaven com a matèries comunes les 
assignatures que cursaven al Conservatori. 
El seu currículum es completava amb altres 
matèries de tipus musical, tant teòriques 
com pràctiques.

Com que a tot Catalunya el Batxillerat  
Musical només s’ofertava a tres centres,  
al Badalona VII hi van confluir alumnes  
badalonins i altres vinguts de fora  
(Barcelona, Solsona, Mataró, les Illes...). 
Això feia que el Badalona VII tingués una 
vida musical poc corrent, per la gran  
quantitat d’alumnat músic que s’hi concen-
trava i per l’oferta d’assignatures musicals 

que es podien cursar. Durant aquells anys 
es va fer habitual veure alumnes anant amb 
els seus instruments amunt i avall, i 
 escoltar-los quan estudiaven. Tot aquest 
alumnat participava als concerts que es 
van convertir en una tradició: el de Nadal, 
més clàssic, i el de Carnestoltes, per 
ballar (amb arranjaments fets a mida de les 
veus i instruments que teníem cada any, 
de vegades amb combinacions ben poc 
habituals). Avui dia encara seguim parlant 
dels “arranjaments B7”... I la coral de 
batxillerat, on la majoria sabien llegir música, 
causava sensació a les trobades de corals 
de secundària!

Tota aquesta vida musical implicava 
també l’ESO, que en aquells anys tot just 
començava. L’alumnat d’aquesta etapa 
també participava activament, interpretant 
les peces apreses a Cant Coral i a Conjunt 
Instrumental, és a dir: fent música.  

Com enyorem ara els instruments Orff que 
teníem al B7...

El Batxillerat Musical va durar més de deu 
anys. Del centenar llarg d’alumnes que el 
van cursar, molts són ara professionals 
competents de la interpretació o de 
l’ensenyament musical. Voldríem pensar 
que el seu pas pel Badalona VII els va  
ajudar d’alguna manera en el seu camí.

Mercè Cano · Josep Maria Mayol 

Mercè Cano Nogué
Professora de Música  a l’IES Badalona VII 

entre els anys 1990 i 2000.

Actualment és catedràtica de Música a l’IES 
Joanot Martorell d’Esplugues de Llobregat, 

directora del Cor La Fontana (Barcelona) i 
autora de llibres de text.

Josep Maria Mayol Puentes
Professor de Música  a l’IES Badalona VII 

durant el període  1994-2001

Actualment està en excedència. És professor 
de l’Aula de Música Tradicional i Popular. Fa 

arranjaments, composicions i  
enregistraments, i és autor de llibres de text.

Mercè Cano · Josep Maria Mayol



36  Institut Badalona VII, 25 anys Institut Badalona VII, 25 anys  37

Adrià Rotger Dunyó 

Un any més al B7

Els serveis territorials em van deixar escollir 
entre una vacant a Canovelles o dues 
substitucions per tot el curs de mitja jornada 
al B7, Badalona Set en deien.  No vaig tenir 
cap dubte: disset anys després de finalitzar 
el batxillerat tornaria al meu institut.

El primer dia vaig arribar un pèl d’hora i em 
van dir que tornés al cap d’una horeta, però 
l’Agustín estava tancat, feia temps em van 
aclarir després. Ara s’esmorza al forn. 

Quan vaig tornar ja hi havia bastants pro-
fessors, en Quim Seriol, professor meu de 
la Jungfrau, i la Rosa Maria Sadurní em van 
venir a rebre. Estaven contents  que formés 
part de l’equip. Vam repassar quants 
professors quedaven dels que jo vaig tenir 
i no eren gaires: la Marta de Javier, en 
Fernando Cuesta i la Montse Juliana. Els 

vaig deixar una estona per anar a secretaria 
i quan vaig tornar la conversa dels meus 
exprofessors, ara companys, havia derivat 
cap al tema de la jubilació...

Vaig fer tard a la xerrada pels professors 
nous, en part perquè em vaig entretenir 
parlant amb coneguts i també perquè no 
m’hi considerava del tot nou. I quan vaig 
tenir temps vaig voltar sol per l’edifici. La 
sala d’actes, on havia recitat Ferrater per 
Sant Jordi, on havia fet de lloro en una 
plena pel viatge a esquiar de quart, on vam 
fer la festa de comiat de l’institut amb unes 
llicències avui impensables,... Vaig seguir 
per la sala dels delegats, però no hi era. 
Havien ampliat la sala de professors, i allà 
on en Francesc Saló ens instruïa sobre la 
reunionitis ara hi havia les prestatgeries dels 
professors. Vaig acabar la ruta al 
departament de Matemàtiques, compartit 
amb el de Ciències, i em va fer gràcia 

treballar al mateix lloc que els meus tutors, 
la Gemma Coll i en Xavier Martí, de qui en 
tinc un gran record.

Al cap de quinze dies començaven les 
classes. Faria tres classes a quart, dues a 
segon i un segon de batxillerat. Els alumnes 
no diferien gaire dels que havia tingut a 
altres instituts, però d’aquests en coneixia 
els referents de ciutat i d’alguns la família. 
Passats dos anys, i deixades enrere les 
afonies i els mals humors, conservo records 
bons d’aquells nois, i en especial del viatge 
de fi de curs a Berlín, amb els quarts, 
acompanyats de la Rosa, en Jorge i l’Anna.

Si bé ben aviat vaig veure que aquell B7 
era molt diferent al que jo vaig anar, també 
és cert que conserva encara un aire de la 
innovació i entusiasme, de resultat desigual, 
que jo vaig viure.

     
     
     
     
     
     
   

Alumne de l’IES Badalona VII 
(període 1989-1993)

Professor de matemàtiques a 
l’institut durant el curs 
2007-08

Actualment és professor 
de matemàtiques a l’Institut 
d’Argentona

Adrià Rotger Dunyó 
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Sóc mestre, i des de l’any 1970 fins el 
1996 la meva vida professional ha estat 
estretament lligada a l’escola Artur Martorell. 
Allí m’ha tocat fer tots els papers de l’auca 
però, sobretot, he impartit matemàtiques i 
ciències experimentals a l’antiga EGB.

Quan el 1996 s’elimina l’EGB i 
s’implanta l’ESO, em trobo que després 
d’haver-me dedicat molts anys a alumnes 
entre 11 i 14 anys, ara me’ls canvien de lloc 
i em veig obligat a replantejar-me la 
vida professional.

Però, com diu la dita, quan es tanca 
una porta se n’obren d’altres. 
La nova porta va venir en forma d’una 
trucada de la direcció del B-VII demanant-
me si estaria disposat a col·laborar amb 
ells, tot aportant la meva experiència en 
aquestes edats, per implantar el primer 
cicle d’ESO.

Vaig fer el pas endavant. Mentre els pares 
es preocupaven pel que passaria als seus 
fills  a l’institut, “tant petits ells!”; jo em 
preocupava per com m’aniria l’adaptació al 
passar d’una escola quasi familiar, on ho 
tenia tot apamat, a un macro-institut, amb 
una dinàmica necesàriament diferent.

I va passar el que havia de passar: res.

És cert que em va venir de nou trobar-me 
amb un claustre tan nombrós, on ens van 
presentar una organització molt àmplia i 
complexa però lògica. Calia signar la nostra 
assistència a totes les classes, les aules 
havien de romandre tancades quan no hi 
havia docència, el compliment de l’horari a 
cop de timbre havia de ser rigorós...

Cal remarcar però, que l’acolliment que vaig 
tenir per part de la direcció, la coordinació i 
el departament va ser encomiable.

Era el primer any que s’implantava 1r 
d’ESO als instituts, i crec que l’experiència 
aportada tant per mi, com pels altres 
mestres incorporats el mateix curs, va ser 
prou valorada pels companys i, confio, que 
també fos útil.

Gràcies per permetre’m seguir ajudant els 
nois i noies entre 11 i 14 anys a créixer. 
Una edat en què cal conviure amb els 
grans per acabar-se de fer  gran. Una edat 
rica en contrastos. Una edat moguda, però 
molt maca...

Ricard Rodon i Carreras

Professor de ciències 
experimentals i matemàtiques 
al primer cicle d’ESO durant el 

període 1996-2002.

Actualment és professor de 
ciències experimentals a l’institut 

La Llauna de Badalona.   

Ricard Rodon i Carreras
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Roger Hoyos García

Octubre de 1991, estació de Badalona: Via 
2, tren amb destinació Mataró amb parada 
a totes les estacions... IES B7, dos dies 
després: la duresa d’un material és la 
resistència que ofereix a ser ratllat o 
penetrat per un altre... IES B7, 
una setmana més tard: senyo, no 
entenem el que ens explica el Roger. 
Sí, el nou de tecno...

Aquesta, més o menys, va ser la meva 
entrada al B7 i, excloent classes particulars 
i alguna substitució en una acadèmia, 
també el meu primer contacte amb la funció 
docent. Era l’època d’en Jeroni Moya a la 
direcció i recordo que vaig ser molt ben 
acollit. De seguida, però, em vaig adonar 
que l’ensenyament no podia consistir en 
repetir, des de l’altra banda, allò que havia 
viscut com a estudiant. Els temps, però 
també els joves i el sistema educatiu, 
havien canviat. Per sort!

Recordo el B7 com un centre especial. 
Un centre formador de docents –llavors era 
un  CERE (Centre d’Experimentació de la 
Reforma Educativa) — on vaig aprendre, 
per immersió, els principis de la LOGSE, la 
reforma. Van ser cinc anys molt intensos i 
els companys i companyes em van 
transmetre molt aviat, l’interès per la renova-
ció pedagògica i la innovació didàctica.

Però no tot era pedagogia. També vaig 
aprendre que hi havia altres aspectes 
prou importants com la coordinació, la 
gestió de centre i la convivència entre tot 
el personal... En aquest sentit recordo molt 
especialment els meus dies com a tutor 
d’aprenentatge i com a coordinador de 
batxillerat. Però un dels records que encara 
ara tinc molt viu és la coral de profes i les 
bones estones que passàvem preparant, 
a les hores de pati, el concert de Nadal de 
cada curs.

Vull aprofitar aquest aniversari per saludar 
a tothom, docents, PAS i alumnat amb qui 
vaig compartir aquells cinc anys i per 
transmetre al centre els meus millors 
desitjos pels propers cursos.

     
     
     
     
     
     
   

Professor de tecnologia a 
l’IES Badalona VII durant el 
període 1991-1996

Actualment és professor de 
tecnologia i director a l’Institut 
Manuel Vázquez Montalbán 
de Sant Adrià de Besòs

Roger Hoyos García
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La meva relació amb l’institut es va iniciar 
l’any 2001, quan la meva filla gran, Anna 
Caralt, va començar els seus estudis d’ESO 
al B-VII. En aquells moments, el canvi 
de l’escola a l’institut, va representar per 
nosaltres un període d’incertesa. Crec que 
són moltes les famílies que s’han trobat en 
el mateix dilema: l’hem encertat en l’elecció 
de l’institut?

He de dir que, en el nostre cas, tant els 
pares com els fills, vam estar d’acord en 
la decisió que vam prendre. També vull 
dir que no ens hem penedit d’haver-la pres.
Haver tingut dos fills a l’institut, 9 anys entre 
tots dos, ens ha donat una visió àmplia de 
la vida de l’institut, tot i que cadascun l’ha 
viscut de diferent manera i explica la 
història com li ha anat. 

Al 2004 vaig començar a col·laborar amb 
l’AMPA de l’institut. Crec que és important 

que els pares col·laborem amb l’institut. 
Tot i ser conscient que és l’administració 
educativa qui ha de dotar als centres dels 
mitjans necessaris, la nostra aportació ha 
millorat sensiblement les instal·lacions del 
centre, com per exemple la biblioteca, 
la instal·lació de canons a diferents aules 
o més recentment, la reforma de la sala 
d’actes.

L’any 2005 vaig ser nomenat President 
de l’AMPA. Sembla molt pompós, però 
ja sabeu com són aquestes coses, algú 
ho ha de fer. Vaig estrenar “presidència” 
amb la també estrena com a director de 
l’institut d’en José Ángel. He de dir que la 
col·laboració entre tots dos va ser absoluta. 
El mateix que amb la Susana i la Carme, 
secretaria i cap d’estudis respectivament.

També vaig representar en aquest període 
l’AMPA en el Consell Escolar. M’agradaria 

comentar l’excel·lent organització d’aquest, 
el nivell de discussió dels temes tractats, 
alguns de vegades prou importants, 
com el Reglament de Règim Intern i la 
qualitat de la informació que rebíem els 
pares representats en el Consell. A qui, 
sinó als pares ha d’informar preferentment 
l’institut? 

En aquest temps he tractat a bona part 
del personal docent i també no docent del 
centre, tan sigui perquè han estat 
professors dels meus fills, per les sessions 
del Consell Escolar o pels viatges i sobretot 
l’intercanvi amb els grecs. I vull dir amb 
tota sinceritat, que molt majoritàriament el 
tracte amb tots ells ha estat molt agradable. 
M’agrada  especialment saludar-los quan 
ens trobem a qualsevol lloc. Que prengui 
nota el Departament.

Antoni Caralt Muñoz

Membre de l’AMPA de 
l’institut durant el període 
2004-2008. President de 
l’AMPA durant el període 

2005-2008.

És mestre d’educació  
especial a l’Escola Llevant de 

Badalona.

Antoni Caralt Muñoz
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Rosa Maria Prellezo García

com l’aprenent de l’artesà, però que no han 
perdut vigència ni eficàcia, i que compartim 
també amb companys i alumnes en el 
moment actual. 

A l’Institut el racó del 3r pis reservat al 
Departament de Ciències de la Naturalesa 
ofereix a vol d’ocell una plàcida vista de 
l’entorn més immediat i proporciona  també 
una bona perspectiva per mirar endins. 
Les experiències adquirides, submergits 
en altres realitats, són punts de referència 
estimables per posar en valor la realitat 
present. En un punt equidistant entre el 
Mediterrani i els turons més meridionals de 
la Serralada Litoral, l’Institut Badalona VII, 
mar i muntanya, és una comunitat diversa i 
plural, per això precisament, complexa i rica 
en contrastos i colors.  

Als 25, superada amb escreix la majoria 
d’edat, és humà mirar enrera i contemplar 
la feina feta amb melangia, però és sobretot 
un bon moment per afermar compromisos, 

expressar desigs, i agafar impuls per tirar 
endavant.

L’Escola ha de tenir un paper protagonista 
en la tasca d’apropar infants i adolescents 
a la cultura. Cultura en el sentit més ampli, 
aportant coneixements humanístics, 
científics i tecnològics, i també valors ètics. 
La cultura no pot ser una raresa o un luxe 
reservat a uns pocs, entre altres raons  
perquè és l’antídot necessari per a  
contrarestar la unidimensionalitat del  
pensament únic i el camí per a conformar 
persones capaces, lliures, i en el bon 
sentit de la paraula, bones. Al nostre centre 
aquest és un compromís motivador que ens 
convoca a tots, a l’alumnat a les famílies i 
als professionals. 
En el capítol dels desigs, en formularé 
només un, que l’Escola pugui recuperar 
l’estabilitat necessària per desenvolupar la 
seva activitat educadora lluny de viratges 
bruscos i sense nord que llastren la nostra 
feina. I és que després de donar-hi moltes 

voltes i d’invertir un temps preciós teoritzant 
i discutint mètodes i procediments, com 
ha dit recentment un il·lustre membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans “una classe és 
bona si és bona, sigui magistral o no”

Des d’aquest racó enlairat i lluminós sota 
teulada, a voltes buit, quiet i silenciós, o ple 
del xivarri adolescent, us deixo el meu regal 
d’aniversari, un pensament apassionat del 
Dr. Estalella, fundador de l’Institut-Escola.

“El secret de l’èxit radica en posar  l’ànima 
en l’empresa. Cal procedir sempre posant 
la vida en la tasca: treballem a l’hora de 
treballar, amb tota l’energia; juguem a l’hora 
de jugar, amb tota l’efusió; descansem 
plenament a l’hora del lleure.”

Reivindicant  la importància de la nostra 
tasca us desitjo i em desitjo 
Feliç 25è aniversari!

     
     
     
     
     
     
   

Els aniversaris, si ho són de debò, i el 
25è hem convingut que ho és, amaguen 
una dualitat, l’alegria de la festa no acaba 
d’espolsar del tot la nostàlgia. Tenim ten-
dència a mirar enrera, i fent retrospectiva, 
busquem el contrapunt entre l’abans i l’ara. 
Per a alguns dels professors i professores 
que integrem la plantilla actual de l’Institut, 
l’abans va anar creixent i es va fer realitat 
en altres barris de Badalona i fins i tot més 
lluny; i ha continuat progressant des de 
fa ja alguns anys aquí, transportant-nos a 
l’ara.  És l’atzar moltes vegades qui mou 
les nostres vides, i va ser per atzar que 
vam obtenir l’actual destinació a l’Institut 
Badalona VII, on hem continuat exercint la 
docència a peu d’obra, aplicant uns princi-
pis pedagògics fonamentats en l’esforç per-
sonal, l’autoexigència, el respecte a l’altre, 
l’entusiasme i el sentit de la responsabilitat,  
i creient fermament que és a l’Escola on 
es gesta l’autèntica igualtat d’oportunitats. 
Principis i creences que vam rebre dels 
nostres propis mestres i professors, gairebé 

Professora del 
departament de 
ciències de la 
naturalesa de l’institut 
des del curs 
2004-2005

Rosa Maria Prellezo García
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Bona part de la meva experiència   
professional  l’he passat a l’Institut Badalona 
VII, en els seus espais, amb la llum dels 
seus finestrals, acompanyat pel anima dels 
seus habitants: els alumnes i els meus 
companys de feina. Encara que el meu ofici 
és el de ensenyar , per mi ha estat força 
important el que he après,  conscient que la 
reflexió i el que fem han d’ anar de la mà. 

Quan era estudiant de secundària mirava 
de lluny els records infantils d’ A. Machado  
“Una tarde parda y fria de invierno ...truena 
el maestro ... y todo un coro infantil va  
cantando la lección: mil veces ciento, cien 
mil; mil veces mil, un millón”.  

Ara quan penso en la realitat més recent  
puc constatar que des de fa vint  anys 
disposem d’un model d’educació integrador 
que actua com factor determinant en la 
vertebració de la nostra societat, 

però crec  que hem passat d’un model 
autoritari d’ensenyament, a un model 
acomodatici en què no es valora 
suficientment  la cultura de l’aprenentatge i 
el treball. En la meva opinió  la 
necessària universalització i garanties 
d’igualtat d’oportunitats no pot ser 
incompatible amb el reconeixement de                 
l’esforç, el talent i els resultats. L’equitat  
no pot tancar la porta  als processos de 
qualitat. 

En la meva experiència  he constatat que, 
quan els alumnes assumeixen 
responsabilitats  i aprenen  des de la seva 
experiència, estan més motivats i s’adonen 
que darrera del que estudien hi ha coses  
que donen sentit al seu aprenentatge. La 
“autoritas” de l’ensenyant neix del 
coneixement, del reconeixement, 
i de la capacitat per generar empatia.
Un professor que es guanya el respecte 

dels seus alumnes està en millors 
condicions de gestionar l’aula.

Vull agrair als meus companys la sensació 
que sempre he tingut d’estar aixoplugat 
per un treball col·lectiu que m’ha permès fer 
la meva feina amb il·lusió i m’agradaria dir 
als alumnes que ells sempre han estat
al centre de les meves motivacions 
professionals.

Rafael Lamuedra Zafra

Professor  de tecnologia a 
l’institut des de l’any 1996.

 
Actualment és cap de 

departament i coordinador 
del projecte d’innovació 

educativa d’energies 
alternatives i medi ambient.

Rafael Lamuedra Zafra



48  Institut Badalona VII, 25 anys Institut Badalona VII, 25 anys  49

Josep Tormo Torres

Al llarg de 25 anys, s’ha construït la identitat 
del que avui és el Badalona VII: Una oferta 
pública i de qualitat, però també un munt de 
bons records i satisfaccions. 
Tots, professorat, alumnat i també pares i 
mares, hem estat durant uns anys, 
compartint aquesta gran aventura 
d’aprendre, i ara és moment de 
retrobar-nos per reviure les experiències 
compartides. 

Coincideixo amb molts companys de 
professió, que la millor de les satisfaccions 
és quan, de tant en tant, ens anem 
retrobant amb exalumnes, que ens fan 
partícips d’allò que estan fent després 
d’haver deixat el B7, sigui treballar o seguir 
estudiant. Manifesten així que la nostra 
relació va ser també contacte humà, no tan 
sols professionalitat. A més d’ensenyar, 
els vàrem acompanyar, i tot sovint mimar. 

Dels 25 anys d’història del B7, jo 
m’incorporo en aquests darrers set anys, 
on a més de la docència, he tingut el goig 
de participar en projectes de suport, com 
per exemple la coordinació informàtica. 
En aquells moments en què m’hi vaig 
ocupar, la coordinació informàtica consistia 
bàsicament en fer funcionar els ordinadors 
i la xarxa. Entre tots els implicats, ho vàrem 
aconseguir. Vam viure moments difícils, 
de molta feina, de problemes, però també 
d’èxits. És ara, amb la perspectiva del 
temps i amb la generositat de la memòria, 
que ho recordem tot amb plaer i afecte per 
tots aquells, professorat i alumnat, que ens 
acompanyaren.

     
     
     
     
     
     
   

Professor del departament 
d’informàtica a l’institut des 
de setembre de 2003. 

Josep Tormo Torres
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Recordo el primer dia al B7, quan   
començava  un curs de com programar els 
crèdits en els cicles formatius. Desprès de 
dinar, i en mig d’una classe, em vaig adonar 
que portava una taca groga a la camisa. 
Vaig pensar que potser a baix, en aquella 
finestra de vidre que et trobaves a l’entrada, 
tindrien pols de talc o qualsevol tipus  
de producte per eliminar la meva  
indiscreta taca.

Vaig  preguntar a una noia que estava 
llegint un llibre si tindria sisplau algun tipus 
de producte per treure o dissimular la taca. 
Ella em va mirar, vaig pensar que potser 
acabava de dir una bajanada i que la noia 
estava pensant una manera educada 
d’engegar-me. Però quan estava a punt de 
girar cua i fugir, em va sorprendre amb la 
seva resposta: “no, no tenim cap producte, 
però si fem pols amb un guix potser farà  
el mateix efecte secant que la pols 
de talc”. 

Sincerament, no sé si m’ho vaig creure, 
però ella em va posar el guix esmicolat, 
i jo vaig marxar amb una nova taca, ben 
blanca.  Cal dir que la taca original... no va 
marxar!!

Si explico aquesta anècdota és perquè en 
aquell moment, i malgrat el fracàs amb la 
taca, vaig pensar que aquella noia era una 
persona amb recursos, atenta i entranyable, 
i què voleu que us digui, em va fer sentir 
bé.  De tornada a l’aula, el sol començava 
a baixar i la llum entrava al passadís del 
primer pis per una renglera de finestres, 
omplint l’espai amb una llum càlida.  
El passadís resultava fins i tot acollidor,  
el silenci impressionava... 

Més tard vaig demanar el Badalona VII en el 
meu concurs de trasllat. Tenia un bon  
record d’aquest centre. Sovint són les  
petites coses les que fan decidir les 
importants. 

Han passat tretze anys des d’aquell dia. I 
han passat molt de pressa. Diuen que això 
passa quan et sents al teu lloc, quan hi 
estàs a gust, quan tot va per on ha d’anar...  
En el meu cas he de dir que és veritat. 

De vegades ensenyem als nostres alumnes 
coses que d’entrada no entenen gaire, però 
tot pren sentit quan, desprès d’uns anys, 
te’ls trobés al lloc més inesperat. Recordo 
que un d’ells em va comentar  “profe, ara 
entenc el que fèiem i m’ha servit per trobar 
feina”. Jo vaig pensar que no només havia 
trobat feina, havia trobat un lloc a la societat 
i, en definitiva, a la vida. 

És un plaer i un privilegi poder compartir 
aquestes anècdotes amb tots vosaltres,            
com a mostra de totes les que al llarg 
d’aquests 25 anys s’han anat produint. 
Va per tots vosaltres: alumnes, pares, 
companys, organismes públics i empreses 
privades. Moltes felicitats!!!  I gràcies per fer 
possible el  B7.

Alicia Navarro Renedo

Professora del departament 
d’administratiu des del 

curs 1997-98. 

Alicia Navarro Renedo
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Runjie Zhou

Em dic Runjie Zhou i vaig  néixer a Xina. 
Vaig estudiar el cicle de grau mitjà de gestió 
administrativa durant el curs 2007-2008. 
Ara estic cursant el cicle de grau superior 
d’administració i finances.

El Badalona VII per a mi és un molt bon 
institut, tant pel que fa a  l’ensenyament 
com al sistema d’organització. Estudiar aquí 
em va fer la sensació de viure com en una 
gran família. Les classes eren interessants 
i atractives, els mestres em van ensenyar 
moltes coses. 

El temps passa de pressa i trobo a faltar els 
amics, els companys i els professors que 
em tractaven amb atenció i m’ajudaven. 

Recordo que al principi no podia relacionar-
me bé amb els companys de la classe per 
la barrera de l’ idioma.  No tenia amics i em 
sentia molt sola. Si vas a viure a un país 

diferent, on es parlen idiomes diferents al 
teu, és inevitable que hi hagi dificultats en 
la comunicació. Més tard , gràcies a l’ajuda 
dels professors i els companys, vaig anar 
millorant els meus coneixements de  
l’ idioma i vaig anar fent nous amics. 

Realment estic molt agraïda pel temps de 
felicitat que he passat a l’institut. Guardo 
molt bons records del Badalona VII.

     
     
     
     
     
     
   

Alumna del cicle formatiu de 
grau mitjà de gestió  
administrativa (curs 2007-08)

Actualment estudia el CFGS 
d’administració i finances

Runjie Zhou
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El número 7 me acompaña a lo largo de 
mi vida. En el internado tuve el 47. En la 
residencia en Barcelona, el 17. 
Me casé un 27.7.76. Y aterricé en 
el IES B7. 

Ha sido una especie de talismán con el que 
he conformado un tesoro donde he 
acumulado preciadas joyas. Muchas son 
las que guardo de mi paso por el B7. 
Dias de trabajo intenso, convivencias con 
compañeros y alumnos, y cómo no, con un 
montón de anécdotas. Os relataré algunas :

Considerada profesora seria y estricta, 
aunque cercana y dialogante cuando la 
ocasión lo requiere, lo que no sabian mis 
alumnos es que, bajo esa actitud seria, he 
reído “por dentro” en muchas ocasiones. 
Una vez bajando por la escalera un grupo 
de alumnos subían corriendo y gritando. 
Uno de ellos me vió y dió la voz de alarma: 

¡¡atención, la Marisol por la banda izquier-
da!!  Todos callaron y se quedaron quietos. 
Cuando acabé de pasar volvieron a correr y 
a gritar como si “la Marisol” no existiera. 
Me reí muchísimo.

O aquella musiquilla de “Indiana Jones” 
que cantaban a mi paso. Un dia que debia 
estar un poco más seria, oí a un alumno 
que decía: “la Indiana Jones está un poco 
tonta hoy”. (Quizás el alumno tenía razón. 
También los profesores tenemos dias 
malos).

A mis Zipi y Zape. Estaban en clases distin-
tas, y era tutora de Zipi. Un dia se cambia-
ron de clase para ver si me daba cuenta. 
Al entrar todos comenzaron a reir sin parar. 
Siendo  “Zipi=Zape” delegado, le conminé 
que me dijera que pasaba o de lo contrario 
le castigaría. “Marisol es que soy Zape, no 
Zipi” No me percaté del cambio, pero a 

partir de aquel dia supe reconocerlos sin 
ninguna duda.

Estas son perlas que forman parte de mi 
tesoro personal, que han sido capaces de 
alegrarme la difícil tarea de instruir y educar 
a todos los alumnos/as que han pasado 
por mis manos. Espero ser también una 
parte entrañable de sus vidas, pues 
siempre he procurado dar lo mejor de mi 
misma.

A todos con los que he formado la familia 
del B7 os envío mi cariño y mis mejores 
recuerdos.

Marisol Ezquerro Ezquerro

Professora del departament 
de matemàtiques i tutora 
d’ESO durant el període 

1997-2009

Actualment treballa a l’Institut 
Pompeu Fabra de Badalona

Marisol Ezquerro Ezquerro
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Germans Marco Robas

Nerea Marco Robas
Em dic Nerea Marco Robas i sóc la pubilla 
de la meva família. Com a bona germana 
gran sempre m’ha tocat aplanar el camí 
dels meus germans. D’aquesta manera 
vaig ser la primera en arribar al B7 el curs 
2000-2001.

Com que no puc resumir en quatre línies sis 
cursos d’institut, explicaré una anècdota de 
la millor etapa que vaig viure al B7, 
batxillerat. Tot comença un dia mentre 
esperàvem que arribés el professor i jo es-
tava a classe amb el meu xicot i els amics. 
De cop i volta va entrar un dels meus 
germans bessons i va començar a dir la 
famosa frase de “cuñaooo”. Va ser molt gra-
ciós perquè tots els amics reien del marrec 
de segon d’ESO que s’estava rient d’un noi 
de primer de batxillerat. Des d’aquell dia la 
meva parella va viure 
atemorida pels bessons.

Daniel Marco Robas 
Em dic Daniel Marco i sóc el bessó que va 
riure del xicot de la meva germana gran.
Aquell dia caminava pel passadís i no vaig 
poder resistir la temptació d’envair la classe 
de la meva germana. Des d’aquell dia no 
vaig tornar a veure el meu “cunyat” per 
l’institut, jajaja. 

Bé, jo també vull explicar una anècdota 
d’aquell mateix curs. Jo i el meu germà 
bessó sempre hem anat a classes 
diferents, una sort pels professors ja que 
mai ens distingien. Un dia vam decidir 
comprovar fins a quin punt érem capaços 
d’enganyar-los fent un “cambiazo”. Jo vaig 
anar a la classe del meu germà amb la 
professora Marisol Ezquerro. Per tot arreu 
s’escapaven riures fins que desprès de 10 
minuts de classe, la professora va 
preguntar què passava al delegat, el 
Guillem Marco. Tota la classe va esclatar 

a riure mentre jo m’aixecava i li explicava 
que el que passava era que jo era el Dani, 
que l’havíem enganyada. Tot seguit em vaig 
dirigir a la meva classe real, on es trobava 
el Guille.

Guillem Marco Robas 
Em dic Guillem Marco i sóc el bessó que 
es va canviar de classe amb el meu germà, 
el Dani. Quan ell va entrar a quatre potes ja 
portàvem 15 minuts de classe. No va 
costar gaire canviar de lloc mentre la 
professora Lídia de socials escrivia a la 
pissarra. Jo vaig marxar cap a classe amb 
la Marisol i el Dani va quedar-se a la seva 
classe. Crec que aquella professora mai no 
va saber què havia passat a l’aula

     
     
     
     
     
     
   

Nerea Marco Robas 
Alumna d’ESO 
(2000-2004) i batxillerat 
científic (2004-2006)

És diplomada en 
fisioteràpia i actualment 
estudia osteopatia

Daniel Marco Robas
Alumne d’ESO 
(2003-2007)  i batxillerat 
científic (2007-2009).

Actualment és 
estudiant de l’INEFC de la 
Universitat de Barcelona.

Germans Marco Robas

Guillem Marco Robas 
Alumne d’ESO (2003-
2007) i batxillerat científic 
(2007-2009).

Actualment és 
estudiant de medicina a la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona.
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de caire més tradicional. Però aleshores no es 
realitzaven proves diagnòstiques per comparar 
resultats acadèmics i recollir evidències, ens 
haguessin estat  molt útils! Totes les nostres 
pretensions, sense un contrast, bastien una 
cadira ben coixa, amb molt discurs voluntariós, 
però globalment amb poc fonament investigador. 
Tanmateix, pel camí de l’encert i de l’error, amb 
un claustre compromès amb la pròpia formació, 
amb la paciència del personal no docent, amb 
la col·laboració de les famílies, amb la força re-
novadora dels joves que hi han vingut a estudiar, 
l’institut ha anat fent camí i amb vint-i-cinc anys 
d’història al seu haver, ja pot dir que ha tancat la 
seva etapa fundacional. Segons el meu parer, 
és amb l’experiència acumulada durant aquests 
primers vint-i-cinc anys que el B7 pot ser un 
referent de convivència i cultura a la ciutat, de 
la mateixa manera que ho són altres instituts en 
altres barris. 

Us invito a celebrar aquest vint-i-cinquè aniversari 
amb alegria per tot el que hem construït conjun-
tament, amb l’ esperança de mantenir-nos ferms 
a l’ hora d’afrontar els nous reptes futurs i amb 
sentit comú, molt de sentit comú.

La majoria de vegades, quan dic a unes perso-
nes que acabo de conèixer que treballo en un 
institut, que faig de mestra, la cara els canvia a 
poema: obren els ulls, aixequen les celles, ex-
halen aire i la pregunta no es fa esperar : Quants 
anys tenen els teus alumnes? Em compadeixen: 
Ui, són unes edats molt difícils! Uf, els instituts! 
Sort que teniu unes bones vacances. D’un temps 
ençà  i  de manera espontània em veig trencant 
el patró catastrofista de la conversa. Els explico 
un detall del pati perquè comprenguin que  els 
instituts també poden ser espais de civilitat i el 
B7 n’és un. A la paret obaga, al costat de la porta 
d’entrada tenim un pàrquing de bicicletes; cada 
matí quan entro  n’hi veig una dotzena llarga d’ 
aparcades. Ja fa uns quants cursos que no he 
sentit a parlar de cap incident , de cap sostracció 
de peces. Però també els asseguro que per 
mantenir la pau i el respecte en els espais pú-
blics d’educació cal estar molt amatent, que cal 
guanyar-s’ho cada dia, que en última instància no 
pot dependre d’unes poques persones  perquè 
ningú és súperman i que és un èxit de tots, no 
només de la direcció i dels professors, sinó de 
les famílies i de la immensa majoria d’alumnes 
que han  interioritzat un respecte pels altres i pel 

que és dels altres. Treballo en un lloc decent, els 
dic. Aquesta és la paraula que em surt i us puc 
assegurar que fa el seu efecte; així de simple.

Vaig tornar al B7 el curs 2003-2004, però hi 
havia estat abans, quan feia poc que s’havia 
inaugurat l’edifici: durant els cursos 1989-90 
i 1990-91. D’aquella època el que més se’m 
fa present és la il·lusió, l’ímpetu d’una colla de 
docents, la majoria joves, alguns molt joves – a 
voltes petulants i inexperts. També la tensió entre 
els desitjos d’un imaginari idealitzat i algunes 
decebedores evidències quotidianes; i molts 
debats, extenuants debats com aquell que ens 
portà a discutir si calia o no permetre que els 
alumnes fumessin en determinats espais del 
centre. Quins temps! 

Sóc persona observadora i em criden l’atenció 
els detalls, jo diria que els detalls em parlen. En 
aquell 1989, el meu primer any al B7, vaig par-
ticipar en una important discussió al claustre. A 
l’edifici fundacional, on avui hi ha el Conservatori 
Municipal, les aules sempre havien restat ober-
tes, quan es va fer el trasllat, es va continuar amb 
aquesta pràctica, fins que una onada de petits 

furts va trasbalsar el centre i per la via raonable 
de la vigilància i la conscienciació no hi havia 
manera de treure’n l’entrellat. Per altra banda, 
calia donar una resposta o compensar d’alguna 
manera les noies i els nois que s’havien quedat 
sense calculadora, sense ròtrings  o sense 
moneder (encara no hi havia mòbils!). Uns eren 
partidaris d’instal·lar panys i tancar les aules a les 
hores d’esbarjo i altres, de continuar amb les au-
les obertes. Finalment, es va acabar  tancant les 
portes. Però el debat va ser encès i vam haver 
de parlar d’educació, més que de metodologies, 
dels límits de la confiança i de les possibilitats de 
la bona voluntat en un  context determinat; tot 
plegat, una bona ferida a l’ideal. I així els que vo-
líem donar lliçons anàvem aprenent, que és una 
bona manera d’estar obert a la vida, amb actitud 
de comprendre i de rectificar.

Volíem ser un model de centre innovador, un 
dels millors del país i experimentar noves formes 
d’ensenyar. Avui, des de la distància encara em 
pregunto dues coses: si l’ambició desmesurada 
no acabà anorreant molts dels nostres afanys i 
si calia menystenir o mirar amb certa displicència 
altres centres de la ciutat on seguien mètodes  

Montserrat Juliana Ricart

Professora del 
departament de llengua 

catalana de l’Institut 
Badalona VII 

Montserrat Juliana Ricart
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Antoni Romero Juncosa Antoni Romero Juncosa

Hi ha una època de la nostra vida en què 
es defineix la personalitat que ens 
acompanyarà sempre més. I és curiós, 
perquè en aquell moment no en som gens 
conscients. 

El pas de la infància a la maduresa és un 
moment decisiu: cada petit detall que ens 
envolta és una possible influència, cada 
persona, cada situació que vivim deixa 
petjada dins nostre. L’institut representa 
aquest pas, una fase de transició que em-
marca un moment clau del nostre 
creixement personal.

De tant en tant, m’agrada fer un cop d’ull 
enrere, repassar els anys que vaig passar 
al BVII. Té alguna cosa, potser l’encant 
d’aquells records en què som capaços 
de reconèixer un canvi. És com fullejar les 
pàgines d’un diari escrit dia a dia. I, 
començant per primer, passo cursos i, 

quan arribo al batxillerat, torno a mirar-me 
aquell principi, i hi veig moltes diferències, 
veig moments molt importants, veig 
creixement, veig ferides que s’obren, i com 
es tanquen. Hi veig unió i amistat, veig 
errors i molt d’aprenentatge, veig complicitat 
i esforços, i també moments de gaudi 
inoblidables. Penso en tot això i desitjo que 
aquest cap meu mai no em prengui cap 
d’aquestes imatges que guardo amb tanta 
tendresa. No voldria oblidar cap amic, 
ni el seu riure i els nostres dubtes; tampoc 
voldria perdre cap professor, ni el tros d’ell 
–gran o petit- que m’ha donat amb el pas 
del temps; no voldria perdre les sortides, els 
Sant Jordis ni els Carnavals; i molt menys 
perdre els viatges, ni els seus moments 
divertits, poètics o de foto. I, no, tampoc 
vull oblidar cap mal moment, cap dificultat 
ni cap errada, perquè sense ells tampoc 
hauria estat igual. 

Al BVII es va fer qui sóc ara. I entre les 
parets on m’han passat mil coses he 
conviscut amb gent diferent i, així, he après 
més que lliçons tretes de llibres: he après 
sobre la vida. Viure i tot el que comporta. I 
m’agrada, i m’emociona pensar com aquest 
centre ha anat evolucionant també al meu 
costat. 

El meu institut és part de la meva vida. 
Per mi, BVII és sinònim de vida.

     
     
     
     
     
     
   

Alumne d’ESO (2003-2007) 
i de Batxillerat Humanístic 
(2007-2009)

Actualment estudia Traducció 
i Interpretació a la Universitat 
Autònoma de Barcelona
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05. L’Institut Badalona VII, avui05. L’Institut Badalona VII, avui
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L’Institut Badalona VII, avui

L’IES Badalona VII es va crear l’any 1985 a 
instància de diversos sectors de la ciutat 
relacionats amb l’ensenyament. Inicialment 
el centre es va ubicar a les instal·lacions del 
Conservatori de Badalona i l’any 1989 es 
va traslladar a l’edifici actual. L’institut està 
ubicat al carrer Ausiàs Marc, al districte 7 
de Badalona, a una distància relativament 
curta del centre de la ciutat i ben comunicat 
mitjançant transport públic (metro, 
autobusos). 

Durant els seus primers deu anys 
d’existència, l’institut va ser un centre 
d’experimentació de l’anomenada Reforma 
educativa amb la implementació dels 
estudis de l’ESO, el batxillerat LOGSE 
i els mòduls de formació professional, 
precursors dels actuals cicles formatius. 
Durant molts anys en les instal·lacions del 
centre també s’han impartit classes del Pla 
de transició al treball (programa de garantia 

social, ara anomenats PQPI). L’any 1990 el 
Departament d’Ensenyament va nomenar 
l’institut Centre experimental de règim 
especial. L’any 2000, una vegada 
generalitzada la Reforma, el Badalona 
VII és constituït Centre singular amb pla 
estratègic. A partir d’aquest moment s’inicia 
un procés de renovació i estabilització de la 
plantilla, amb la progressiva incorporació de 
professorat que accedeix a una destinació 
definitiva en el centre mitjançant concurs de 
trasllat ordinari.

Actualment el centre disposa d’un claustre 
de professorat estable. La majoria dels 
professors tenen destinació definitiva a 
l’institut i bona part dels que no la tenen 
(professorat en comissió de serveis, atenció 
a la diversitat, interins) hi porta molts anys 
treballant. El mateix podem dir del personal 
d’administració i serveis. Considerem que 
aquest aspecte és un reflex del bon clima 

existent al centre, amb uns professionals 
amb experiència, col·laboradors i amb 
l’objectiu comú d’oferir un servei educatiu 
de qualitat. 

     
     
     
     
     
     
   

L’Institut Badalona VII, avui
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La major part de l’alumnat que cursa estudis 
d’ESO al centre prové de les nostres 
escoles adscrites: Gitanjali, Jungfrau, 
Llorens i Artigas, Mercè Rodoreda, Progrés i 
Ventós Mir. Amb aquestes escoles  
mantenim una estreta relació, amb una 
coordinació escola-institut que va molt 
més enllà del traspàs d’informació sobre 
l’alumnat que es matricula a primer d’ESO. 
Es realitzen reunions periòdiques entre 
el professorat de l’institut i les escoles 
(membres dels equips directius, tutors de 1r 
d’ESO i  tutors de 6è) per coordinar  
diversos temes relacionats amb 
l’aprenentatge i els hàbits de l’alumnat i per 
realitzar el traspàs d’informació. 
Els alumnes de les escoles participen en 
diverses activitats i projectes que es 
desenvolupen a l’institut (visites guiades, 
projecte de biblioteca, tallers de les 
jornades d’energies alternatives i medi 
ambient). 

Actualment el nostre centre té assignades 
tres línies d’ESO. L’alumnat es distribueix 
en grups-classe heterogenis i, segons els 
recursos disponibles, s’arbitren diferents 
mesures organitzatives per  atendre la 
diversitat d’interessos, motivacions i 
necessitats de l’alumnat:

· Grups de ràtio reduïda (22-23 alumnes  
 per classe) a 1r i 2n d’ESO.
· Desdoblament d’una hora setmanal  
 amb agrupaments de 15 alumnes com 
 a màxim en determinades matèries  
 (ciències de la naturalesa, anglès i 
 tecnologia)
· Desdoblament o agrupaments flexibles  
 en les matèries instrumentals (català,  
 castellà i matemàtiques).
· Matèries optatives de reforç, iniciació o  
 ampliació.
· Itineraris de matèries optatives 
  específiques a 4t d’ESO, amb diferents  

  orientacions (batxillerat, cicles   
 formatius i món laboral).
· Plans individualitzats per a l’alumnat amb  
 necessitats educatives específiques.
· Aula d’acollida per a nouvinguts.
· Unitat de Suport a l’Educació Especial  
 per atendre de manera específica  un  
 grup reduït d’alumnes amb un important  
 retard d’aprenentatge.
· Atenció psicopedagògica personalitzada  
 (psicòleg del centre).         
                                               
A tots els nivells de l’ESO s’organitzen 
reunions de pares a l’inici de cada curs i a 
final de curs en acabar 2n i 4t d’ESO.

ESOESO



68  Institut Badalona VII, 25 anys Institut Badalona VII, 25 anys  69

Batxillerat

L’institut compta actualment amb dues 
línies de batxillerat i ofereix les modalitats 
de  ciències i tecnologia i d’humanitats i 
ciències socials, amb múltiples itineraris 
possibles que l’alumne/a tria en funció dels 
estudis superiors que pensi cursar.
L’alumnat de batxillerat prové en bona part 
dels que finalitzen 4t d’ESO al centre i es 
completa amb alumnes provinents d’altres 
instituts i de centres privats concertats 
de la ciutat. 

Des de les tutories de batxillerat s’ofereix 
orientació a nivell escolar, acadèmic i 
professional i fluïdesa de comunicació amb 
la família. Les activitats d’orientació estan 
programades en el pla d’acció tutorial de 
l’etapa.

A més de participar de manera habitual 
en les Jornades científiques d’ensenyament 
secundari de Badalona, la qualitat dels 

treballs realitzats pels nostres alumnes ha 
estat reconeguda amb l’obtenció de 
nombrosos premis: premis CIRIT, premi 
UAB, premi APAC-John MacDowell, primer 
premi del concurs “Contes de ciència”, 
primer premi del concurs “Investiga la 
investigació”, etc. 

     
     
     
     
     
     
   

Batxillerat
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Al nostre institut s’imparteixen cicles 
formatius de les famílies administrativa 
(CFGM de gestió administrativa i CFGS 
d’administració i finances) i informàtica 
(CFGM de sistemes microinformàtics i 
xarxes). La major part de l’alumnat d’FP 
del centre procedeix d’altres instituts de la 
ciutat i de poblacions properes (Sant Adrià 
de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, 
poblacions del Maresme).

Cal destacar la relació que manté l’institut 
amb les empreses del nostre entorn. 
L’alumnat de cicles formatius realitza el 
mòdul de formació en centres de treball 
(FCT) fent pràctiques en empreses  
privades i en institucions públiques de 
Badalona i d’altres poblacions properes. 
Gràcies a la tasca que es porta a terme 
des de la coordinació i els tutors de l’FCT 
, la positiva rebuda i col·laboració de les 
empreses i la dedicació i responsabilitat 

de l’alumnat, hem aconseguit consolidar 
aquesta vinculació amb el món empre-
sarial. 

Per propiciar que els professors i  
professores de formació professional del 
nostre institut puguin tenir contacte amb 
la realitat empresarial i actualitzin la seva 
metodologia per adequar-la a les noves 
demandes formatives i laborals, al llarg 
dels darrers cursos aquest professorat ha 
participat en diverses activitats formatives                       
( formació en centre sobre  programari 
de comptabilitat, facturació i nòmines, 
estades formatives en l’empresa IKEA, 
certificació CISCO Systems, formació per 
a la implantació dels nous cicles formatius 
de la família informàtica, etc.)

Cicles formatiusCicles formatius
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Participació de l’alumnat

Un dels trets característics de l’institut és el 
foment de la participació activa de l’alumnat 
en la vida del centre. Aquesta participació 
s’incentiva i organitza a través del  consell 
de delegats i delegades. 

El consell de delegats, coordinat i 
dinamitzat per un professor, està format 
pels representants de l’alumnat de tots els 
grups d’ESO, batxillerat i cicles formatius 
del centre. Els seus objectius principals són 
facilitar la comunicació entre els alumnes 
dels diferents nivells i els òrgans de govern 
del centre i fomentar els valors democràtics 
i la participació activa de l’alumnat en les 
activitats que es desenvolupen a l’institut.

El coordinador i els alumnes membres del 
consell de delegats col·laboren i participen 
en l’organització i realització de nombroses 
activitats: informació a l’alumnat de 6è 
curs de les escoles de primària, activitats 

d’acollida del nou alumnat, festes 
tradicionals (castanyada, Nadal, Sant Jordi), 
tallers de les jornades d’energies 
alternatives, organització dels tallers 
extraescolars, edició trimestral de la revista 
de l’institut, etc.
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Al llarg d’aquests 25 anys l’institut s’ha 
caracteritzat pel seu dinamisme i 
compromís amb la investigació i innovació 
educativa. Són nombroses les activitats i 
iniciatives  vinculades amb aquest 
caràcter innovador que s’han desenvolu-
pat al centre: Pla estratègic 2000-2004, 
participació en la xarxa de competències 
bàsiques, projecte “Parlar i escriure per 
aprendre”, participació en un programa 
Comenius sobre avaluació educativa amb 
centres de secundària d’altres països 
d’Europa, centre seleccionat com a 
mostra en diversos estudis (PISA, SITES, 
pilotatge de les proves de competències 
bàsiques, UNED, etc.).

Els diversos projectes engegats al llarg 
dels darrers cursos, la majoria d’ells 
actualment en marxa i recollits en el 
projecte de direcció 2008-2012, són 
també una bona mostra d’això: biblioteca 

escolar “puntedu”, projecte d’innovació 
d’energies alternatives i medi ambient, 
integració en la xarxa d’escoles verdes, 
programa Comenius d’intercanvi en 
llengua anglesa amb un centre de 
secundària de Grècia, projecte Art-TIC 
de música, Òpera a secundària, Pla 
català d’esport a l’escola, Pla de millora 
2006-09,  Parelles lingüístiques, Ràdio a 
l’escola, Parlament a les aules, Programa 
“Salut i escola”, centre formador del 
pràcticum del nou màster del 
professorat, etc.

El centre ha estat guardonat amb diverses 
distincions com el Premi a la Convivència 
Escolar del Departament d’Educació o el 
Premi Baldiri i Reixac que atorga la 
Fundació Jaume I. 

Projectes del centreProjectes del centre
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Utilització didàctica de les noves tecnologies

Al Badalona VII hem apostat de manera 
decidida per potenciar la utilització didàctica 
de les noves tecnologies. En aquest sentit, 
al llarg dels darrers anys s’ha realitzat una 
important inversió econòmica per dotar les 
aules del centre d’equipaments TIC 
(ordinadors, pissarres digitals,  
connectivitat a internet). Aquesta inversió ha 
anat acompanyada d’un pla de formació del 
professorat que ha permès l’organització 
de diverses activitats de formació en centre 
(assessorament  “Ús de les TIC des de 
totes les àrees” i tallers monogràfics sobre 
mitjans audiovisuals, pissarra digital, ràdio 
a l’escola, socials i TIC, blocs, intranet, 
Moodle i gestió de l’aula 1x1).  

El curs 2009-10 el nostre centre es va 
incorporar al projecte eduCAT1x1, en la 
modalitat de coexistència. Això va permetre 
que tot l’alumnat de 2n ESO pogués 
treballar, de manera gratuïta, amb llibres 

digitals en sis de les matèries que cursaven. 
De cara al curs 2010-11 està prevista la 
plena incorporació al projecte.
Això possibilitarà que al llarg dels propers 
anys tots els alumnes d’ESO del centre 
disposin d’un ordinador portàtil com a eina 
de treball  i la substitució dels llibres de text 
tradicionals per llibres i continguts digitals.
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Al nostre centre sempre ha existit una 
excel·lent relació i col·laboració amb 
l’associació de mares i pares d’alumnes. 
Aquesta col·laboració es materialitza en 
les importants contribucions que l’AMPA 
realitza a l’institut. La seva participació en 
la vida del centre és molt valuosa, 
ja que organitzen i subvencionen múltiples 
activitats  i projectes adreçats a l’alumnat 
(activitats culturals i extraescolars, 
manteniment de la biblioteca, ajudes per 
a la millora de les instal·lacions del centre, 
agenda escolar i carpeta de l’alumnat, 
etc.) i les famílies (xerrades, conferències, 
mercat de reciclatge de llibres de text).

També existeix una fluida relació amb la 
resta de centres educatius públics de la 
ciutat (escoles i instituts), relació que es 
concreta mitjançant la participació en els 
grups de treball de directors i de 
coordinació primària-secundària 

organitzats pel CRP de Badalona. Amb els 
instituts La Llauna i La Pineda coordinem 
part de les activitats informatives que es 
realitzen durant el període de preinscripció 
amb les famílies i l’alumnat de 6è de 
primària de les escoles de la nostra zona.

Pel que fa a les relacions amb les entitats 
i institucions de l’entorn, mantenim una 
bona col·laboració amb un nombre 
important d’elles. En el cas de 
l’Ajuntament de Badalona, existeix una 
intensa relació amb diverses regidories 
(Educació, Medi ambient, Convivència i 
ciutadania) i en múltiples projectes 
(Jornades d’energies alternatives i medi 
ambient, Jornades d’orientació acadè-
mica sobre CFGS i universitats, projecte 
“UPC-Baetulo XXI”, agenda escolar del 
medi ambient, Pla d’acollida de persones 
nouvingudes a la ciutat). També cedim 
les nostres instal·lacions durant el mes de 

juliol per a la realització del Casal d’estiu 
de la dona, organitzat per la 
Regidoria de la Dona. Amb l’Escola del 
Mar i l’Escola de Natura participem en 
diverses activitats (tallers, Jornades 
científiques d’ensenyament secundari, 
treballs de recerca). Altres entitats amb les 
quals col·laborem són el Centre de 
Normalització Lingüística de Badalona 
i Sant Adrià (cessió d’aules per impartir 
cursos de català per adults en horari de 
tarda),  el Consell Esportiu del Barcelonès 
Nord (Pla Català d’Esport a l’Escola, 
participació en trobades esportives) i el 
Club Natació Badalona (activitats de rem 
i vela). Per altra banda, en les nostres 
instal·lacions es realitzen activitats de 
formació obertes al professorat d’altres 
centres. 

José Ángel Hernández Santadaría
Director de l’Institut Badalona VII

Relació amb les famílies i l’entornRelació amb les famílies i l’entorn
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06. Qui som?06. Qui som?

Fotografies dels grups d’alumnes, claustre de 
professorat, junta de l’AMPA i personal no docent 
del centre, realitzades a finals del curs 2009-10. 
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·
Qui som? Qui som?

“Junts podrem superar tot allò que la vida ens posi al davant”

Alumnat de 1r ESO A

“Acabem de començar però volem continuar“

Alumnat de 1r ESO B

“Riem, juguem, estudiem... i ens estimem”

Alumnat de 1r ESO C

“Tots junts formem un gran grup”

Alumnat de 1r ESO D
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Qui som? Qui som?

“Amb els dos anys que portem aquí hem conegut companys que, 

esperem, ens acompanyaran tota la vida. Més que una classe, una 

família”

Alumnat de 2n ESO A

“Alguns amics els perdràs, altres els mantindràs, però sempre els 

recordaràs” 

Alumnat de 2n ESO B

“Quan estem units formem un bon grup. En companyia, solidaritat, 

ajuda, esforç i aplicació ho podem aconseguir tot”

Alumnat de 2n ESO C

“Fa dos anys que som amics i seguirem sent un equip”

Alumnat de 2n ESO D
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Qui som? Qui som?

Alumnat de 3r ESO A “Som i serem....estudiants del BVII”

Alumnat de 3r ESO B Alumnat de 3r ESO C

L’exalumne Juan Manuel Pérez Rabasco va ser el creador 

del logotip i la mascota de l’institut. El nom de la mascota 

el va proposar en Domènec Luengo, professor del centre.

Satanasset
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Qui som? Qui som?

“Amb il·lusió i amb alegria venim cada dia.”

Alumnat de 4t ESO A

“Les 23 peces del motor del futur “

Alumnat 4t ESO B

“Alguns creuen que per ser amics només cal estimar, com si per estar 

sa només calgués desitjar la salut”

Alumnat de 4t ESO C

“Perquè aquí les coses són diferents...”

Alumnat del PQPI (Pla de transició al treball)
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Qui som? Qui som?

“Som la clau per obrir futures portes”

Alumnat de 1r A de batxillerat

“Una classe va ser el centre del món i quin és el secret es preguntava 

tothom”

Alumnat de 1r B de batxillerat

“Comptant l’ESO i el batxillerat hem passat 6 anys a l’institut i hem 

après moltes coses, tant a nivell acadèmic com personal.  Gràcies per 

ensenyar-nos.”

Alumnat de 2n A de batxillerat 

“Diem adéu a una etapa de la nostra vida que mai oblidarem, gràcies 

per fer-ho possible.”

Alumnat de 2n B de batxillerat
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Qui som? Qui som?

“Des del B7...Yes, we can!”

Alumnat del CFGM de gestió administrativa, grup A

“Onze estudiants, onze futurs”

Alumnat del CFGM de gestió administrativa, grup B

“El treball en equip, el camí cap a un millor futur.”

Alumnat de 1r curs del CFGS d’administració i finances

Alumnat de 2n curs del CFGS d’administració i finances
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Qui som? Qui som?

Alumnat de 1r curs del CFGM de sistemes microinformàtics

i xarxes

 “Els informàtics del futur” 

Alumnat de 2n curs del CFGM d’explotació de sistemes 

informàtics

Claustre de professorat (curs 2009-10)



96  Institut Badalona VII, 25 anys Institut Badalona VII, 25 anys  97

Qui som? Qui som?

“Els de la junta AMPA-nyem ! “

La Junta de l’AMPA dels 25 anys: Eva Fonollà, Montse Serra 

(Muixu), Antònia Aparicio, Isabel Brugué, Núria Perera,  

Neus Martínez, Joan Carles Lario i Encarna Moreno

“Treballar en aquest centre no és fàcil, tanmateix és engrescador. 

Després d’atendre el professorat, l’alumnat, les famílies, els 

comercials, el telèfon, la porta, els timbres i el públic en general, 

respirem a fons. 25 anys al servei de l’Institut Badalona VII.”

Personal d’administració i serveis

“Treballant per l’institut cada dia, des del  

primer dia”

Personal de neteja

“Ens ho arregla tot, tot i tot”

Personal de manteniment  

(Laudelino Domínguez “Sr. Lino”)
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07. El Raval, el barri de l’institut07. El Raval, el barri de l’institut
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Situació, límits i descripció física

El barri on s’ubica l’Institut Badalona VII 
s’anomena el Raval. Com el seu nom 
indica, el raval fa referència a una zona 
perifèrica del que era la ciutat de Badalona 
entre finals del segle XIX i inicis del 
segle XX. En l’actualitat, el barri no està 
a la perifèria, sinó que és força proper al 
centre, però ha mantingut la seva antiga 
denominació.

Es tracta d’un barri que ocupa una planura, 
amb una lleugera inclinació cap a mar. 
S’estén per una superfície d’unes 27,67 ha. 
Limita, al sud, amb l’antiga carretera de 
Barcelona; a l’est, amb la riera de 
Sant Joan; al nord amb l’autopista i a l’oest 
amb el carrer General Weyler. A principis 
de l’any 2009 el barri tenia una població 
de 8888 habitants (font: Departament 
d’Estadística i Població de l’Ajuntament de 
Badalona)..
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Quan Badalona va ser fundada pels 
romans pels volts de l’any 100 a.C., 
el que és actualment el barri del Raval hi 
havia camps de conreu de vinya, alternats 
amb granges o cases de camp, 
anomenades vil·les. El barri està a una 
distància de poc més d’un quilòmetre del 
que era abans la ciutat romana de Badalona 
(actual barri de Dalt la Vila). Una d’aquestes 
cases de camp estava situada en un indret 
després conegut pel nom de la fàbrica de 
Can Peixau, actualment entre els carrers de 
Baldomer Solà, Galileu i Miquel Servet. 
Més o menys coincidint amb l’actual carrer 
Llefià passava la Via Augusta, una carretera 
que en època romana unia Roma amb 
Cadis, vorejant la costa mediterrània.

Durant molt segles, aquest indret va 
mantenir un aspecte rural: només hi havia 
camps i masos. Quan arribem al segle XIX, 
el futur barri del Raval continuava ple de rics 

i extensos conreus, masies i establiments 
per al bestiar. En canvi, el barri al sud del 
Raval, anomenat el Progrés, a finals del se-
gle XIX ja s’anava omplint de fàbriques. Les 
úniques carreteres del barri eren el camí 
de Barcelona (actual carrer del Marquès de 
Montroig) i el camí de Llefià (actual carrer
del mateix nom). Creuant tot el barri 
baixaven torrenteres que desguassaven al 
mar, algunes petites, com el Torrent d’en 
Valls (a un costat de l’institut), i d’altres més 
amples, com la Riera de Sant Joan (al límit 
del barri). L’indret que més d’un segle més 
tard ocuparia l’institut, era una parcel·la de 
conreu, ben definida entre la carretera de 
Barcelona, el Torrent d’en Valls i el Camí de 
Llefià, tal i com podem veure en un plànol 
fet el 1877 per Jaume Solà.

El barri pròpiament dit neix l’any 1895, quan 
l’arquitecte Pons va dissenyar l’Eixample 
de Badalona (anomenat el Pla Pons), amb 

uns carrers que s’encreuaven en angle 
recte formant illes de cases quadrangulars. 
El barri del Raval forma part d’aquest 
eixamplament de la ciutat, juntament amb 
els barris del Gorg, Progrés, Casagemes, 
Centre i Canyadó.

El barri abans del segle XXEl barri abans del segle XX

Plànol de Badalona 

fet l’any 1878 per 

Jaume Solà i Seriol 

(font: Museu de 

Badalona)
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El barri al segle XX

A principis del segle XX, al Raval s’hi van 
començar a instal·lar algunes indústries, ja 
que els barris més cèntrics de Badalona 
es trobaven molt congestionats. Molts 
industrials barcelonins escollien aquest barri 
i el del Progrés per a instal·lar les seves 
fàbriques, ja que els preus dels terrenys 
eren més baixos que a Barcelona i, a més, 
eren molt pròxims al ferrocarril. Així doncs, 
el barri anava perdent la seva primitiva 
funció agrària per passar a tenir cada cop 
més un caràcter industrial. D’altra banda, 
a més de les fàbriques, es van començar 
a instal·lar les residències dels treballadors 
i de persones que venien d’altres indrets 
de l’estat buscant feina. Eren habitatges 
senzills, d’una planta, amb pati interior 
(badiu), com els que poden veure’s encara 
al carrer de les Guixeres. El 1931 ja s’havia 
obert part del carrer de Baldomer Solà i el 
d’Ausiàs March (al costat de l’institut). A la 
parcel·la on hi ha l’institut hi havia una gran 

fàbrica de tints, coneguda com Can Borràs, 
que ocupava el que actualment són dues 
mansanes de cases: la de l’institut i la de 
la Telefònica (al davant de l’institut). Això vol 
dir que el carrer de Baldomer Solà estava 
tallat per aquest establiment fabril, com 
s’adverteix perfectament al plànol imprès 
l’any 1931 per Jaume Marcó. 

Durant la guerra civil (1936-39), l’activitat 
industrial s’atura. Els barris industrials de 
Badalona i, en especial, el del Progrés, 
van ser sovint objectius de les bombes del 
bàndol nacional, ja que moltes indústries 
van posar-se al servei del conflicte bèl·lic. 
Després de la guerra, l’activitat es va anar 
recuperant molt lentament, però fins als 
anys cinquanta no es nota aquesta 
recuperació.

A partir del 1950, es creen noves indústries 
al Raval o bé s’amplien les ja existents. 

L’oferta de llocs de treball atreu població, 
en la seva majoria immigrants 
majoritàriament del sud de l’estat espanyol, 
i s’edifiquen noves cases per allotjar-los. 
També s’endeguen plans d’actuació 
urbanística i de promoció d’habitatges 
socials per a totes aquelles famílies que 
començaven a arribar a Badalona cercant 
feina. Justament, el primer edifici de 
promoció social de la ciutat fou inaugurat 
l’any 1955 al carrer de Baldomer Solà, 
enfront de l’institut: és l’edifici conegut 
anteriorment com “José Antonio” i 
actualment com a Habitatges 
“Baldomer Solà”. 

Al llarg dels anys seixanta i setanta, el barri 
s’anava omplint d’habitatges i abandonant 
el seu aspecte industrial per adquirir un 
caràcter més residencial. Algunes cases 
d’aquest època són les situades al voltant 
de la Plaça Badalona. També es van 
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Plànol de Badalona 

l’any 1931 fet per 

Jaume Marcó Lloret 

(font: Museu de 

Badalona)
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emprendre algunes obres d’urbanització, 
com l’obertura el 1963 del carrer de 
Baldomer Solà, que quedava tallat, com 
s’ha dit, pel recinte de la fàbrica de tints. 
La Benzinera Fitó, que dóna a la Plaça Pep 
Ventura, conserva encara avui dia l’aspecte 
d’una nau industrial del conjunt de Can 
Borràs. El 1968 es van iniciar les obres de 
l’autopista de Barcelona-Mataró, la primera 
d’Espanya. Aquesta via, que constitueix el 
límit nord del barri, va fer que el trànsit per 
l’interior de Badalona s’alleugerís. El 1972 
es va inaugurar el Pavelló de bàsquet de 
La Penya, al carrer Alfons XIII, gairebé al 
costat de l’institut, que va donar un gran 
impuls al barri, dotant-lo d’una important 
infraestructura esportiva. Més endavant, 
coincidint amb les XXV Olimpíades del 
1992, es va construir el Pavelló Olímpic al 
barri del Gorg.

El barri al segle XXEl barri al segle XX

Restes fabrils i Benzinera Fitó (fotografia: Maria Ojuel)Edifici d’habitatges “Baldomer Solà” (fotografia: Maria Ojuel) L’antic Pavelló de bàsquet de La Penya (fotografia: Maria Ojuel)
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El barri avui

A partir del 1975 es van començar a notar 
els efectes a l’estat espanyol d’una crisi 
econòmica d’abast mundial. Badalona, 
ciutat industrial, nota intensament la crisi, 
que provoca el tancament progressiu 
d’importants fàbriques, com és el cas 
de Can Borràs, l’empresa de tints que 
s’ubicava al terreny on hi ha avui l’institut. 
A partir de llavors, es produeix un fenomen 
de substitució de les antigues fàbriques per 
nous conjunts residencials, places i 
equipaments. A l’emplaçament de 
Can Borràs s’instal·la l’empresa de vidre 
Pedragosa, que hi tenia el seu magatzem 
fins que el 1985 el terreny es va expropiar 
i les naus industrials van ser enderrocades 
per emprendre la construcció de l’institut, la 
placeta i l’església. El centre d’ensenyament 
secundari omplia un important buit de 
serveis en un barri que continuava creixent 
en nombre de població, atesa la 
construcció imparable de nous habitatges. 

Aquest mateix any coincideix amb un 
altre esdeveniment important per al barri: 
l’arribada del metro a la plaça Pep Ventura.

Com la resta de la ciutat de Badalona, 
on s’han emprès importants obres 
urbanístiques en els darrers anys, 
el barri també ha anat canviant molt, 
tot adquirint un aspecte cada cop més 
residencial. Queden pocs vestigis del 
seu passat industrial, ja que molts tallers 
i magatzems han donat pas a places i 
edificacions, com és el cas de Can Peixau, 
la fàbrica que fou enderrocada prop de 
l’institut per construir-hi pisos i on van ser 
trobades restes arqueològiques pertanyents 
a una antiga vil·la romana, que ens recorda 
com seria de diferent el paisatge dos mil 
anys enrere.

     
     
     
     
     
     
   

El barri avui

Plaça on va estar ubicat Can Peixau 

(fotografia: Maria Ojuel)

Parada de metro de Pep Ventura 

(fotografia: Maria Ojuel)
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El curs 1985-86 va començar a funcionar 
provisionalment l’IES Badalona VII,  
el setè dels instituts badalonins d’aleshores. 
En la seva primera etapa, l’institut va 
funcionar com un centre experimental de la 
Reforma Educativa. 

Durant els primers mesos les classes es 
van realitzar en diverses aules cedides per 
l’institut Pompeu Fabra i als laboratoris de 
l’institut La Pineda . Durant el segon 
trimestre d’aquell primer curs les activitats 
es van traslladar a la casa modernista 
del carrer del Pare Claret, seu actual del 
Conservatori de Música, a l’espera que 
s’acabés la construcció del nou centre. 
L’edifici actual és obra dels arquitectes 
Ramon Artigues i Ramon Sanabria i va 
quedar finalista als Premis FAD del 1989
Un cop finalitzades les obres, durant les 
vacances de Nadal de 1988, es va iniciar el 
trasllat al nou edifici del carrer Ausiàs Marc. 

Alumnes i professors s’hi van instal·lar al 
març de 1989. El curs següent, 
a més del segon cicle de l’ESO i el 
batxillerat, s’experimentaran els mòduls 
II i III de Formació Professional, embrions 
dels futurs cicles formatius de grau mitjà i 
superior. El 1996, generalitzada la Reforma 
dels ensenyaments secundaris, s’incorpora 
la primera promoció d’alumnes de primer 
de l’ESO.

En el seu inici, l’IES Badalona VII comptava 
amb uns 200 alumnes. El curs 1992-93 va 
arribar a tenir uns 800 alumnes. 
A finals del curs 2009-10 el centre compta 
amb 65 professors i 608 alumnes, 
repartits entre l’ESO, el batxillerat 
(modalitats de ciències i tecnologia i 
d’humanitats i ciències socials), 
els cicles formatius de grau mitjà 
(gestió administrativa i informàtica) i el 
cicle formatiu de grau superior 

d’administració i finances. El centre també 
acull alguns alumnes del Pla de Transició 
al Treball (PQPI).

Maria Ojuel Solsona
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Construcció de l’edifici de l’IES Badalona VII 

(font: Museu de Badalona. AI. Fons Revista de Badalona)

Edifici de l’Institut Badalona VII (fotografia: José Ángel Hernández)



Part dels diners recollits per la venda d’aquest llibre seran destinats al projecte de cooperació que l’escola Jungfrau de 
Badalona, un dels centres de primària adscrits al nostre institut, manté des de fa 13 anys amb l’escola Francisca González 
de Chichigalpa (Nicaragua).

Patrocinadors

Institut Badalona VII  25 anys (1985 - 2010)


