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Pr˜leg

L’amic Joan Marcè m’ha demanat prologar el
seu escrit, un llibre breu però intens, que us
asseguro es llegeix amb molt de goig.
Des del primer temps d’incorporar-me a la
parròquia de Sant Vicenç Màrtir de Sant
Vicenç dels Horts, vaig tenir coneixement
de l’escola “Marinada” per a nens i nenes
amb alguna mena de deficiència física o
psíquica. Com diu molt bé en Joan, allò més
important en un primer terme fou animar
els pares amb criatures en aquesta situació
que sortissin de casa, i que a poc a poc s’integressin en una escola o taller adequats
per a la realitat dels seus fills, que els ajudés en la seva formació i en el tracte humà
i social que es mereixen i al qual tenen dret.
Pel creixement de la nostra població ja era
clar que feia falta una escola i una institució amb aquestes característiques, i que
avui afortunadament és una magnifica realitat.
Venia un servidor de Montmeló, i allí havíem començat a preocupar-nos per unes famílies concretes que es trobaven en aquesta
situació i amb una furgoneta cedida també

per una empresa local portàvem una colleta
de nens i nenes a una escola de Granollers.
Per tant, vaig estimar des del primer dia el
que avui és un fet real.
En Joan Marcè descriu amb claredat la gran
col·laboració que ha fet possible la nova
escola i tallers, des de l’Ajuntament, la Generalitat, les persones que han format part
de les juntes al llarg d’aquests anys i finalment amb l’ajut de moltíssimes i importants
empreses, sense oblidar però, els socis que
any rere any s’han recordat de l’escola i la
col·laboració i suport ciutadà en els Sopars-Ball. Per això us encoratjo a tots a llegir aquest llibre pel que té d’humà i d’obra
social amb la mirada posada en les persones que han fet possible que una obra bona
arribi a tantes famílies i que d’ella puguin
gaudir avui en dia tants nens i nenes facilitant-los així la seva integració social.

Felicitats amic Joan i que ningú dubti del
futur d’aquesta gran obra que és la Fundació IRIS.

Mateu Santacana, rector.

Per qu m'he Decidit a Escriure

Des de fa molts anys, la meva esposa em
va dient:

per al sopar que sempre hem fet en l’última
trobada de finals d’any.

- Tot això que vius a l’IRIS hauries de deixar-ho escrit.

I allà vàrem estar altre cop tots els membres de la junta, ja que es tracta d’un grup
molt puntual i complidor. També assistiren
al sopar l’actual president de la Fundació,
Miquel Siñol, i el comptable dels Tallers,
Pere Roig, i allà on dinen tots els dies els
nostres nois i noies vàrem preparar i menjar el nostre pa amb tomàquet i pernil ben
regat amb cava. Fou llavors quan van sorgir
els records dels primers temps i mentre jo
explicava una d’aquelles anècdotes llunyanes el Miquel Siñol em va dir:

Però fins ara sempre m’he resistit, perquè
crec que és molt arriscat descriure fets en
els quals els seus protagonistes són vius,
com és el cas que ens ocupa; un mateix fet
viscut per moltes persones no és recordat
per totes igual.
Però la meva esposa insistia:
- Escriu-ho encara que només sigui perquè
ho coneguin els nostres néts.
I jo seguia resistint-m’hi.
El dia 16 d’octubre del 2005, dia en què
complia 80 anys, vaig redactar una nota de
comiat que lliuraria en la propera reunió
de la junta dels Tallers de la qual era vicepresident.
Jo havia estat cinc anys presidint la Fundació i ja en feia un i mig que ho havia deixat.
Ara, en marxar dels Tallers, ja era l’últim
adéu a l’IRIS, per la qual cosa aquest fou un
comiat molt emotiu; com que amb un dels
companys de la junta portàvem treballant
junts des dels primers temps, amb un altre divuit anys i amb la resta dels membres
dotze, en finalitzar la reunió m’emplaçaren

- I per què no ho escriu, això? Si ningú ho
fa la història es perdrà.
I el Pere afegí:
- Jo mateix no conec gaire bé com va néixer
l’empresa on treballo.
No els vaig prometre res, però en arribar
a casa i comentar-ho amb la meva esposa vàrem acordar que escriuria les MEVES
VIVÈNCIES en aquests trenta-un anys, tan
especials per a mi, a l’Escola, als Tallers
i a la Fundació IRIS. I que ho faria a la
meva manera, amb entusiasme, humilitat,
fe i respecte, tal com he treballat sempre, i
contrastant-ho amb els principals protagonistes d’aquest relat.
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Primera Part
Escola Marinada
Corria l’any 1973. La Congregació Salesiana, que tants beneficis ha aportat a la nostra població des de la seva instauració entre nosaltres, fa més d’un segle, tenia entre
els seus sacerdots un jove aragonès de nom
José Antonio Iguacel que, entre les seves
moltes qualitats, posseïa una formidable
veu i tocava molt bé la guitarra. El José
Antonio, com sempre se l’ha conegut, feia
tres anys que l’havien ordenat sacerdot i tenia unes ganes immenses de treballar amb
el jovent, amb la seva simpatia, dinamisme
i fidelitat a la idea de Don Bosco no li va
costar gaire reunir un bon grup de joves,
fins a formar un Centre Juvenil Salesià, on
hi tenien cabuda tots els joves, vinguessin
d’on vinguessin. També n’hi havia dels pobles veïns i, en moments puntuals, se n’havien reunit més de dos-cents. Aquests joves
es trobaven a la Casa Salesiana les tardes
dels dissabtes i diumenges.
Van començar fent grups de reflexió, debats sobre temes religiosos o d’actualitat i
celebracions de tota mena. També organitzaven activitats lúdiques, com jocs, audicions musicals, excursions, balls, gimcanes,
actuacions de teatre, algunes de les quals
jo mateix havia dirigit. És de ressaltar que
entre ells es formaren diverses parelles que
segueixen feliçment casades.
Els grups feien el seu camí de reflexió i
les seves propostes per realitzar activitats,

sentien néixer en el seu esperit jove unes
inquietuds que els portaven a ajudar els
necessitats, a compartir el seu temps lliure amb els que ho necessitessin, a comprometre’s en la societat més enllà del Centre
Juvenil. Mentre sorgien unes quantes iniciatives, van descobrir el moviment Auxilia
conegut recentment a la nostra població.
Va ser el Juan Lázaro, que era minusvàlid,
qui els va posar en contacte amb aquest
moviment, ell anava al Centre Juvenil i
era el coordinador del grup Auxilia de Sant
Vicenç.
Els que s’apuntaven a aquest moviment eren
voluntaris que s’oferien per ajudar donant
classes de repàs o senzillament fent companyia a nens i joves que degut a la seva discapacitat física no podien sortir de casa.
El José Antonio va intentar que els seus joves s’apuntessin a Auxilia però van ser pocs
els que van fer aquest servei, si bé en les
seves visites a les llars es van adonar que
algun d’aquests nens no solament tenia una
deficiència física, sinó també psíquica. Això
els féu pensar en la possibilitat que aquests
nens poguessin assistir als col·legis especialitzats que existien en algun dels pobles
veïns, ho intentaren amb tots els mitjans
del seu abast, però, o perquè no hi havia
places o per la dificultat del transport, no
fou possible.
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Llavors va néixer en ells la idea d’organitzar un col·legi d’ensenyament especial a
la nostra població. Com que el seu primer
treball en equip de voluntariat envers els
altres fou portar els primers coneixements

culturals a aquells que no podien assistir a
l’escola i aquest treball el realitzava el moviment Auxilia, ells varen firmar els escrits
amb aquest nom, ho podem comprovar en
un fullet escrit el febrer de 1974. (doc.1)
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No cal descriure que s’ho havien pres molt
seriosament i estaven disposats a tirar-ho
endavant. La seva joventut i inexperiència
els feia veure possible una empresa que, en
les seves condicions, era tremendament difícil; però ells no s’aturaven. Trobem un escrit del mes de juliol del 74, que dóna fe del
seu coratge. (doc.1)

2

Il·lusionats i esperançats no hi ha dubte
que ho estaven, tant que ja van posar nom
a la seva il·lusió, es diria Marinada, Escola
Marinada, ens ho confirmen en un escrit de
l’octubre del mateix any. (doc.2)
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Ells deixen ben clar que el que els fa més
falta és l’ajut econòmic i comencen un camí
que ja mai abandonaria aquesta escola, demanar, demanar sempre, recollir ajut de totes les maneres possibles. Ja abans de la

2

seva inauguració es va fer una rifa per obtenir diners, és aquesta: (doc.1)
D’altra banda, la premsa també es feia ressò
del treball d’aquests joves. (doc.2)
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En el seu camí de demanar ajut passen per
l’Ajuntament, i l’alcalde Joaquim Canalias
els promet una subvenció i el transport dels
alumnes amb taxi, però després ho féu el
jeep patrulla i finalment es donà uns diners perquè ho fes un particular. I a mi,
com a conseller de la comissió de cultura
de l’Ajuntament, em recomanà que no els
deixés sols, que assistís a les seves reunions, i informés el consistori de la marxa de
l’escola. D’aquesta manera inesperada em
vaig trobar en un camp que sempre m’havia apassionat, treballar per als altres i, en
aquest cas, per als més necessitats i de la
manera més precària possible, cosa que només podien dur a terme aquells joves portats per l’altruisme de la seva joventut i,
entre ells, una mica al marge, m’hi trobava
jo, que sempre m’havien captivat els reptes
més difícils per tal d’ajudar els altres. Que
aquest era difícil és pogué comprovar més
endavant. Quan en els primers temps alguna persona de bona voluntat i molt preparada estava disposada a ajudar-nos, el primer
que feia era preguntar amb quin pressupost
comptàvem. Quan li dèiem que no teníem
diners però que en buscaríem, que en trauríem d’allà on fos, però que no teníem res
segur, ell ens desitjava molta sort però no
tornava.

I així, carregats d’il·lusions però sense cap
seguretat, va arribar el dia de la inauguració.
Però primer deixem escrits per a la història els noms d’aquells joves que ho feren
possible:
Immaculada Roig, Natalia Romero, Pere
Torras, Joan Bosch i Juan Lázaro, també
col·laboraren en moments puntuals Montse
Daunis, Esperanza Garcia, Nicolás Lázaro i
altres. Com a persona més gran jo, Joan
Marcè, que representava l’Ajuntament i la
meva missió era escoltar molt i intervenir
només quan fos necessari, si bé es prenien més decisions en tertúlia d’amics que en
reunions oficials. Més tard entraria a formar part d’aquest grup el Rafel Galofré. La
restauració del local corregué a càrrec de
Pere Bosch, els germans Narcís i Climent
Prats i 6 o 7 pares que van ajudar amb el
que van poder. L’Assumpció Pallerola i altres
col·laboraren en els primers temps com a
monitors.
I en aquell edifici del carrer Ramon Camps,
3, va néixer l’Escola Marinada el dia 8 de
desembre de 1974. El local era cedit desinteressadament per la Comunitat Salesiana i
la Inspectoria a la qual ho havia demanat
oficialment el José Antonio.
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Invitació que es va enviar per al dia de
la inauguració. (doc.1)
En la primera fotografia del dia de la inauguració podem veure el Joan Bosch,
la Immaculada Roig i el Juan Lázaro,
entre d’altres. (fot.2)
A la segona veiem el José Antonio conversant amb els convidats. (fot.3)

2

3

1

15
| Escola Marinada |

I així, plens d’il·lusió, inauguràvem aquella
Escola que volíem creure que tindria continuïtat.
Autoritats, col·laboradors, nens afectats
amb els seus familiars i també curiosos que
volien ser testimonis d’aquell somni que
s’estava fent realitat. Aquell dia, quin dubte hi ha, tot va anar bé. Després, a treballar,
el Col·legi funcionava així.
A l’inici, les professores eren una estudiant
de psicologia i una de magisteri. Més endavant serien quatre, dues al matí i dues a la
tarda, i una cuinera voluntària, la senyora
Angeleta Prats que, a més de fer el menjar,
s’implicava ajudant amb tot el que podia.
Després tinguérem portera i dona de la neteja. Tot això ho coordinava la Immaculada
Roig.
Els nens entraven a l’escola a les 9:30, a les
11 esmorzaven, a les 12:45 dinaven i a les
4:45 berenaven. Pagaven per tots aquests
serveis primer 2.000 pessetes al mes, després 2.500, però sempre, només els que podien.

4

I com es finançava tot això? Doncs amb la
subvenció de l’Ajuntament, 200.000 pessetes anuals, al cap de dos anys van ser
300.000, amb les quotes dels socis que
pujaven unes 5.000 pessetes al mes, amb
la donació de fleques, comerços i pagesos locals que donaven tot el que podien
per al manteniment del col·legi. El primer donatiu important el rebem de la “Caja
de Ahorros Provincial de la Diputación de
Barcelona” amb un taló de 100.000 pessetes que ens lliurà personalment el seu delegat, Sr. Garcia, i que es tardà a cobrar, atès
que la precària legalització de l’Escola no
ho permetia. (doc.4)
És gran el nostre agraïment vers aquesta
entitat; en aquells moments va ser per a
l’Escola un gran ajut econòmic i una empenta a la nostra moral.
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El poble ens començava a conèixer. La Secció Juvenil APSA de Sant Antoni rifa una
cistella per Nadal i, en sortir premiat un número que es trobava en poder de la Junta,

1

2

fan donació d’aquella a l’escola Marinada, si
bé abans eliminaren de la cistella aquelles
ampolles que no eren aptes per als nens.
(doc.1 i 2)
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Recordo, amb il·lusió i agraïment, persones
que al celebrar una festa íntima enviaven a
l’Escola una part de les seves postres, perquè “aquells nens” fossin també partícips

3

de la seva alegria. Però tot i la molta col·
laboració del poble, l’escola segueix sense poder cobrir despeses i llança una nova
campanya per recaptar diners. (doc.3)
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Les campanyes donaven el seu fruit, el poble responia i els socis seguien augmentant. Veiem la fotocòpia d’un rebut de soci.
(doc.1 i 2)
Malgrat les moltes dificultats, l’escola lluitava per tirar endavant. Heus aquí dos programes dels molts festivals que es realitzaven per tal de recaptar diners.
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El lloguer de l'Escola
A finals de 1976, Antoni Carol, alcalde de
Sant Vicenç, que feia uns mesos havia pres
possessió del càrrec, s’interessà per tenir
uns contactes amb la direcció de la Comunitat Salesiana, propietària de l’edifici on
teníem l’escola Marinada. En saber les seves pretensions em vaig prestar a acompanyar-lo.

- No pateixi, Sr. Marcè, havíem pensat posar-los un lloguer simbòlic.

En aquella època era director dels Salesians Miguel Carábias, un sacerdot jove i molt
simpàtic, vaig fer les presentacions i de seguida va sorgir una conversa molt distesa
on tots ens hi trobàvem bé. Abans d’acomiadar-nos, el director, molt amablement, va
aprofitar per recordar-me que l’escola Marinada portava dos anys en un edifici propietat de la Congregació i que, si bé mai no
havíem parlat del lloguer, creia que per al
bé de les dues parts, havia arribat el moment de legalitzar-ho. Jo, interiorment, em
vaig penedir d’haver acompanyat l’alcalde,
perquè en aquells moments a Marinada només li faltava pagar lloguer. Miguel Carábias, veient la cara que devia posar, es va
avançar a dir-me:

Vull avançar que Marinada mai no va pagar lloguer, ja que va desaparèixer mig any
desprès.

Un agraïment immens a aquells joves que
feren possible iniciar l’Escola Marinada, i
tot i que fa trenta anys que n’estan desvinculats, han fet un esforç per recordar

aquells temps que, per a alguns, van ser
“els millors anys de la meva vida”. De tot
cor, moltes gràcies.

I continuà.
- Una pesseta anual.
Tots vàrem respirar satisfets i jo vaig donar gràcies a la Congregació Salesiana per
la seva comprensió en nom de l’Escola.

Tot i la bona voluntat de tots, cada dia es
feia més difícil tirar endavant, els joves
anaven adquirint responsabilitats particulars i familiars, els estudis els ocupaven
moltes hores i es podien dedicar menys a
l’Escola, l’esgotament s’anava apoderant de
tots. Per aquells temps dues de les mestres,
potser veient l’ambient regnant, no complien prou bé amb les seves obligacions i se’ls
comunicà que el proper curs no es comptaria amb elles. Tota vegada que se’ls devia
alguns diners, varen denunciar l’Escola per
falta de pagament, llavors la desfeta fou
total i es va lliurar aquesta nota a tots els
pares. (doc.1)
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Segona Part
Aspamades - Escola Iris
Ja hem vist que Marinada havia tancat el
23 de juny de 1977. Aquella porta que amb
tanta il·lusió havíem obert dos anys i mig
abans, estava tancada, aquella eufòria del
74 s’havia evaporat com l’escuma. D’aquell
grup de voluntaris només observàvem amb
silenci la desfeta el Rafel Galofré i jo. Els
dos teníem una cosa en comú, esperança en
el futur... però què podíem esperar? si no
quedava res... res ... Però sí que quedava,
quedaven els nens, els pares, les famílies,
podíem començar de nou! Havíem de començar! Però com? La reflexió més profunda d’aquells dies va ser la següent: Aquells
joves que ara es veien obligats a deixar l’escola, ja havien fet la feina més important,
havien destapat el problema, havien trobat
els nens, havien convençut els pares que el
millor per als seus fills era una Escola Especial, havien creat un ambient favorable, a
nosaltres només ens calia continuar la tasca començada. I així ho vàrem fer.
Era qüestió de motivar més els pares, de ferlos més responsables, que comprenguessin
que aquella escola era d’ells i per als seus
fills. I així ho vàrem fer, vam reunir als

pares i els vàrem parlar de formar una associació amb una junta que ells presidirien,
primer havíem de parlar amb l’Ajuntament,
però s’hi havia anat a demanar tantes vegades, que aquest cop, per tenir èxit, ens
havíem de preparar bé, i vàrem fer-ho. Vaig
emparaular una entrevista amb l’alcalde
Antoni Carol i allà ens vàrem presentar una
comissió de pares, el Rafel i jo. Se li va exposar com quedaven aquells nens sense escola, que era necessari obrir-la de nou i que
amb el que ens donava l’Ajuntament no en
teníem prou, l’alcalde em va preguntar:
- Quan us donem ara?
Jo li vaig respondre:
- 300.000 pessetes anuals.
Pensà uns moments, que a tots se’ns van fer
eterns, i al final digué:
- Amb 450.000 faríeu?
Li diguérem que sí, li donarem les gràcies
i al finalitzar aquella reunió, començava a
veure la llum LA NOVA ESCOLA.
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Pintem l'Escola
En la propera reunió, que se celebrava tots
els dilluns, desprès de compartir l’eufòria
en comprovar que ens trobàvem en el bon
camí, vàrem acordar iniciar els tràmits per
convertir-nos en una associació i posar-li
un nom que ens identifiqués. Però com a
cosa immediata, i tota vegada que era necessari que els pares s’involucressin més, ja
que començàvem una nova escola, era bo
que l’edifici també semblés nou i així nasqué la idea de pintar-lo nosaltres. El dissabte següent, tots amb “traje de faena” i
armats amb brotxes i pintura ens vàrem disposar a rentar-li la cara a aquell edifici que
ja començava a tenir anys, i a base de molta gent i moltes hores ho vàrem aconseguir.
Primer els interiors, després el porxo, i finalment la part exterior, i consti que no te-

níem cap bastida, però teníem unes ganes
boges de canviar-li la cara a aquella vella
escola. Era bonic veure com uns quants homes i alguna dona, abocats a les finestres
amb un pal a la mà que tenia una brotxa lligada a la punta, pintava tota la part exterior que podia, fins a trobar-se amb la brotxa
del company de la finestra del costat, i així
amb molt d’esforç i molta pintura la vàrem
deixar com nova.
Després, quan ens acomiadàvem, tots esclatàvem a riure de contents en comprovar
que, a pesar de la pintura que portàvem a
la roba, a les mans i a la cara, encara ens
n‘havia sobrat per pintar les parets, realment estàvem satisfets, LA COSA COMENÇAVA A PINTAR BÉ.
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la Primera Junta
Aquell final de 1977 va ser molt profitós i
viscut amb gran entusiasme, ja que teníem
moltes coses per fer: es captaren nous col·
laboradors, vàrem contractar una administrativa, l’Eulàlia Munné, i entre tots vàrem
optar per formar la primera junta, que fou
aquesta:
José Torres - President
(Pare d’alumne)
Manuel Monreal - Sotspresident
(Pare d’alumne)
José Brull - Secretari
(Pare d’alumne)
Rafel Galofré - Comptador (Voluntari)
Jordi Boladeras - Tresorer (Voluntari)
Joan Marcè - Vocal (Voluntari)
Catalina Costa - Vocal (Voluntària)

Ja Tenim Estatut
Per fi vàrem estrenar Estatuts, que eren una
guia per nosaltres i una garantia quan havíem de presentar-nos en llocs oficials. Vam
començar a vendre loteria per Nadal, cosa
que no hem deixat més i ens ha anat ajudant econòmicament. (doc.1)

A continuació vàrem enviar cartes a Càritas
Diocesana, a altres estaments i entitats demanant ajut, vàrem redactar els Estatuts i
tramitar els documents necessaris per convertir-nos en associació i entre tots vàrem
acordar que es diria ASPAMADES “Associació de Pares de Mainada Deficient Psíquica”. També s’havia de buscar un nom nou
per la nova escola i això ja va ser més difícil, però també ens en vàrem sortir, es diria IRIS i seria la nostra Escola d’Educació
Especial IRIS.
Els anys propers servirien per anar refermant la nostra identitat i la nostra economia, l’any 1978 vàrem crear el logotip de
l’escola, va ser aquest:
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El 1979 es legalitzava per fi la nostra posició en aquell edifici propietat dels Salesians.

Nosaltres seguírem en ell de forma gratuïta
i el termini de dos anys, que menciona el
document, mai es va revisar, cosa que l’Escola i el poble agraeix de tot cor a la Comunitat Salesiana. (doc.1 i 2 pàg. anterior)

Campanya d'Informaci—
L’any 1978 vàrem emprendre una campanya
que s’allargà vuit anys, fins al 1985. Ens
vam proposar que d’una vegada i per totes,
el poble ens conegués, conegués els problemes dels deficients, conegués aquests nois
i noies que intenten fer-se un lloc a la societat, que els estimés, i en conseqüència
es fes seva aquesta Escola, i així fou com
ens trobàrem amb unes persones que sentien la necessitat de donar-se als altres i es
van bolcar a ajudar aquests nens i nenes.
D’aquesta manera van néixer els Festivals
Pro Escola IRIS, a la sala de l’Ateneu Familiar, cedida generosament per la seva junta.

L’Escola IRIS recordarà sempre amb agraïment el treball portat a terme per:
Modes Maipe
Boutique Babi
Calçats Munné
Perruqueries: Montse – Glòria – Eulàlia
Floristeria Ferran
Amb elles es van organitzar uns Festivals
que van donar nom a l’Escola i també alguns diners.
Vegem una mostra dels molts programes
que es van confeccionar en aquelles temporades. (doc.1)
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Saba Jove
El 1982 un grup de parelles joves celebren el naixement del fill d’una d’elles, en
la conversa surt la necessitat que senten
de ser útils als altres, es reconeixen afortunats amb la parella, el treball, en la vida. I
es proposen donar una mica del seu temps
lliure a aquells que el necessitin, però no
saben com. Surt la idea d’anar a parlar amb
el mossèn.
En una de les reunions que es celebren tots
els dimecres a la casa parroquial, el mossèn
exposa, entre content i perplex:
M’han vingut a veure unes parelles joves dient que els agradaria treballar pels que ho
necessitin, però que la cosa “no fos massa
de missa”.
A mi se’m van posar uns ulls com unes taronges, el mossèn em va mirar i de seguida
ens vam entendre; la solució era l’IRIS. Ens
vam posar en contacte immediatament, no
fos cas que es refredessin, una alenada jove
com aquesta no la podíem deixar escapar. I
així és com van entrar a treballar per l’IRIS
el Josep Roig i la Carme Bosch, el Miquel
Siñol i la M. Rosa Valls, el Llorenç Perarnau
i la Núria Costa, el Jordi Morral i la Imma
Castro i poc després el Josep M. Ojer i la M.
Neus Marcè.
És de justícia fer esment del que va representar per a l’IRIS l’entrada de deu persones
joves, preparades i disposades a treballar,
va ser un revulsiu que ens va donar un gran
impuls a tots.
I s’organitzaren campanyes d’informació on
hi tenien lloc: (doc.1)
Conferències - Col·loqui parlant del nen deficient i el seu entorn. (Montserrat Trueta)

Cine-fòrums dirigits per persones enteses
en el tema del disminuït. (Joan Ferrés)
Dia de portes obertes perquè el poble conegués què feien aquests nois i noies i a on.
Xerrades a Radio Sant Vicenç.
Festivals infantils que organitzava l’agrupament “Roc d’Oró”.
I també, per tal de recollir alguns diners
s’organitzaven:
Bars muntats a la plaça de l’Ajuntament,
per la Festa Major.
Paellades populars.
Festivals de Flamenc.
Partits de futbol entre equips locals.
Campanyes per fer socis.
Competicions de petanca.
Obres de Teatre al Centre Catòlic.
I les tan conegudes captes. Era bonic quan
el diumenge escollit, al sortir els feligresos
de missa de 9 es trobaven amb unes parelles que amb els seus adhesius i guardioles
els invitaven a ser generosos; i conforme
anava avançant el matí, també anava creixent el nombre de parelles que per places,
carrers i benzineres ajudaven la gent a ser
altruista, i els invitaven a fer-se socis. Això
per l’Escola va ser d’un gran ajut.

Guardioles
i “penjarelles”
per al cotxe.
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La Nostra Estada a les "Escuelitas"
Ja hem deixat constància que l’any 1979
ASPAMADES havia firmat un document amb
la Comunitat Salesiana, segons el qual podíem seguir ocupant l’edifici de forma gratuïta, i així fou fins al 1981, quan aquests
edificis van passar a ser propietat de l’Ajuntament de Sant Vicenç. Un any després vàrem rebre del nostre Ajuntament la còpia
del ple ordinari del 6 de maig de 1982:
(doc.1)

Sempre hem gaudit gratuïtament de l’edifici, primer gràcies als Salesians i després a
l’Ajuntament, cosa que ha estat per a nosaltres un gran descans que mai no agrairem
prou, de totes maneres, en nom de tots els
que l’hem ocupat durant tants anys, moltes
gràcies.
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Una Visita Inesperada
Per aquells temps l’Escola tenia molts problemes per sobreviure i els seus recursos
eren ben limitats, però hi havia qui encara
creia que de l’Escola en podria treure algun
benefici, així ens trobàrem que:
Són dos quarts de quatre de la matinada,
sona el telèfon a casa nostra. Primera impressió: han tornat a robar a l’Estació de
Servei Las Palmeres on treballo, perquè últimament s’ha posat de moda robar a les
benzineres.
Agafo el telèfon i escolto:
- Sr. Marcè, som la Policia Municipal, que
estem dins l’Escola IRIS i no en podem sortir, vingui a obrir-nos...
Ara ja estic segur que somnio, la policia
municipal tancada a dintre l’Escola? I a la
nit? Ah! I com hi han entrat? Ells insisteixen:
- Vingui a obrir-nos i li explicarem!
Jo em repeteixo:
- Però com han entrat?
S’expliquen:
- Nosaltres estàvem fent la ronda quan hem
vist un “subjecte” que s’enfilava per la paret

del pati dels Salesians fins a deixar-se caure
dins el de l’Escola, l’hem seguit i quan hem
arribat al pati de l’IRIS ell ja havia forçat
la porta de darrera i estava dins l’Escola,
hem entrat i l’hem detingut i emmanillat.
Nosaltres podem sortir per on hem entrat,
però ell, lligat com està, si no el tirem daltabaix...
- No, no! Ja vinc.
Em vesteixo, agafo les claus i em presento
a l’Escola. Obro i em trobo els dos municipals amb un jove alt i fort, d’uns 25 anys,
vestit amb jaqueta i pantalons texans. Els
municipals tornen a explicar-me com han
succeït els fets, jo els dono les gràcies i se
l’emporten. Ho tanco tot tan bé com puc i
cap a casa.
L’endemà em presento a la guàrdia civil, a
denunciar els fets, allà em trobo altre cop
amb el “subjecte”. Reconeixement, preguntes, que si sóc el director, que si sóc l’amo,
que perquè tinc les claus, després de moltes
explicacions i de passar una mala estona
tot acaba bé i sols ens queda agrair un bon
servei de la nostra guàrdia urbana.
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Arriben les Ajudes Estatals
També el 1981 rebíem del Ministeri d’Educació i Ciència la primera subvenció per pagar
els mestres, cosa que ens treia un gran pes
de sobre. No va ser fins al 1988 que vam
firmar un concert amb la Generalitat perquè fossin ells qui paguessin directament
al professorat, i no haguéssim d’esperar les
subvencions. Així aconseguíem el que tant

havíem esperat, nosaltres escollíem el professorat i la Generalitat el pagava. Definitivament, ens lliuràvem del fantasma de la
supervivència, ja només es tractaria de procurar que els nostres nens i nenes estiguessin cada dia més ben atesos i pensant sempre en el demà.

La classe dels petits,
eh que macos!

Els grans treballant fort.
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Agra•ment
Els pares dels alumnes de l’Escola sempre
han agraït l’esforç desinteressat dels voluntaris, perquè la vida dels seus fills sigui més
digna. Però una parella, l’Àngel Garcia i la
Bene Manuel m’ho van explicitar per escrit,
potser per por que si ho feien cara a cara
no els sortissin les paraules, ho feren amb
aquesta nota que sempre he guardat amb
molt d’afecte.
Aquesta carta seguirà guardada en el calaix
dels meus records i en el fons del meu cor.
Gràcies.

És bo recordar que la Bene sempre ha aprofitat les ocasions per engrescar els pares
dels nens de l’Escola perquè col·laborin en
tots els treballs que organitza ASPAMADES.
En els últims anys, quan la Fundació o els
Tallers reuníem els pares, la primera persona en demanar la paraula sempre era ella,
per tal d’incitar-los que s’involucressin més
en l’organització, i a còpia de molta insistència ho ha anat aconseguint.
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Nova Junta
El dia 1 de juny de 1984 ens reuníem amb
junta extraordinària per parlar, entre altres
temes, del canvi de junta. La nova va ser
la següent:
Manuel Monreal - President
(Pare d’alumna)
Miguel Garcia - Vicepresident
(Pare d’alumna)
Núria Costa - Secretària
(Voluntària)
Eulalia Munné - Comptadora
(Voluntària)
Rafel Galofré - Tresorer
(Voluntari)
Àngel Garcia - Vocal
(Pare d’alumna)
Bene Manuel - Vocal
(Mare d’alumna)
Maria Carretero - Vocal
(Mare d’alumna)
M’agradaria aclarir que periòdicament es renovaven les juntes, com manen els Estatuts,
però l’escola IRIS sempre ha estat conduïda
per un grup de persones (pares d’alumnes i
voluntaris) que, prescindint de si estaven o
no a la junta actual, es reunien setmanalment perquè aquests nens i nenes tinguessin l’escola que necessitaven, amb la màxima qualitat i una quota molt baixa, que
només pagaven els que podien. I seguint
la idea dels fundadors, sempre que l’escola
ha necessitat una cosa important per al bé
dels nens s’ha aconseguit, com veurem després amb els Tallers i la nova Escola.

Extrec textualment del llibre d’actes: “Aprofitant l’avinentesa el Sr. Àngel Garcia exposa la necessitat que tenen els nens de
l’Escola d’un taller professional per tenir
una ocupació quan finalitzi l’edat escolar,
es decideix formar una comissió encarregada d’estudiar les possibilitats que hi ha per
la seva realització.”
A partir d’aquest moment vam fer tota classe d’estudis i proves. Sabíem on volíem anar
però no trobàvem el camí, havíem d’esperar
encara uns quants anys.
M’agrada anotar que el president entrant,
el Manolo, va ser molt peculiar. Com que
sempre anava a les reunions amb molta anticipació, a l’estiu que ens reuníem al pati,
quan arribàvem els altres ens trobàvem que
ell ja havia regat el jardí de l’Escola i ens
esperava tot satisfet d’haver complert amb
la seva primera feina i llavors tots ben frescos a treballar.

Primer Marinada, després l’IRIS, les dues
nasqueren en aquest local.
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Vegem el programa
de l’última CAMPANYA
INFORMATIVA:
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En un dels Festivals celebrats a la sala de
l’Ateneu Familiar, per tal de fer un acte de
germanor i recaptar més diners, s’organitzà
un sopar a la sala del cafè que consistí en
un pa amb tomàquet. Mentre preparàvem

la festa, a mi, portat per l’ambient, se’m
va ocórrer escriure una senzilla poesia que
vaig recitar davant la concurrència d’aquell
sopar, és aquesta:
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Com Va Comenar el Sopar-Ball
Les persones de mitjana edat recordaran
que a començaments de la dècada dels setanta la nostra emprenedora amiga Magda
Sanrama va fundar i presidir la “Junta de
damas de la Lucha contra el Cáncer”. Està
a la nostra ment les captes que aquestes
senyores portaven a terme pels nostres carrers i places, tots hem portat penjat en el
retrovisor del cotxe aquelles cintes tan representatives, també van organitzar uns
populars sopars. La meva esposa i jo vam
anar al primer, que tingué lloc a l’Hotel El
Castell, de Sant Boi, i recordo molt bé que
se’ns va servir “el sopar dels sibarites”. En
aquestes festes es feien uns sorteigs i jo
vaig ser invitat a portar-los a terme. L’any
1977 la Magda, degut a les seves moltes
ocupacions, deixà la presidència que passà
a ocupar Montserrat Dalmau.

Passaren els anys, per altra banda, les campanyes de divulgació de l’Escola IRIS començaven a donar fruit, en les festes que
celebràvem anualment a l’Ateneu venia força gent, però el local no donava per més i
els guanys eren limitats. La gent, el poble,
començava adonar-se que aquí a casa nostra, teníem un col·lectiu de nens i nenes,
nostre, que també necessitava ajut, i després de diversos canvis d’impressions i d’una
conversa de Mossèn Mateu amb la presidenta de la “Junta de Damas de la Lucha contra
el Cáncer”, Montserrat Dalmau, ens va passar de manera altruista i per mans de la seva
secretària, Rosa Poch, tota la documentació
necessària perquè aquests festivals es celebressin a benefici de l’Escola IRIS.
Una vegada més, els donem les gràcies.

Un Gran Pas
El març de 1986 començava l’aventura de
Preparar un Sopar-Ball a benefici de l’Escola IRIS en el Restaurant de l’Hotel Bruc,
fins aquí tot normal. Però és que ja feia
uns mesos que havíem enviat cartes explicant la nostra problemàtica de tirar endavant aquesta escola que cada dia creixia en
alumnes i en necessitats. Aquestes cartes
anaven dirigides a comerços, cases comercials i empreses, invitant-los a que ens fessin donació d’algun dels seus productes, per
amb ells confeccionar uns lots i després rifar-los el dia del Sopar-Ball. També s’havia
de contractar un conjunt musical per animar la festa, preparar els números per la
rifa, convèncer els comensals i vendre’ls els
tiquets del Sopar, anar a buscar els regals,

seleccionar-los, i tot a última hora. Però
amb quina alegria i entusiasme es preparava tot fins a altes hores de la matinada! I
cada nou regal que arribava era un esclat de
joia; farem més números, guanyarem més
diners i podrem atendre més nens i millor!
A la vigília de la festa es preparen les bosses amb petits obsequis per donar als comensals abans de començar el sopar, mentre, el Josep Roig amb les llistes d’invitats
que tots li anem donant confecciona les
taules i la seva distribució a la sala, feina
que el té ocupat fins a la matinada del dia
següent. I mentre, els altres anem fent els
lots i els numerem. A l’endemà a primera
hora es carreguen en el camió, de l’amic
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i col·laborador Miquel Siñol, que conduït pel Josep Roig i seguit d’un cotxe amb
altres homes, es presenta al Bruc a descarregar el gènere. Llavors arriben les senyores
amb les flors naturals i les fruites d’última
hora, i tots junts fan la feina delicada de
preparar unes tarimes per posar-hi els lots
de forma que facin goig, que els vegi tothom, que els hi toquin bé els llums, que
s’escoltin bé els altaveus, i quan ho tenen
tot preparat a les cinc de la tarda, baixen
a Sant Vicenç, menys l’Àngel que es queda
a vigilar els obsequis, es posen “macos” i
altra vegada cap al Bruc per a les nou aten-

dre al públic que va arribant, i vendre números, i el sopar, i la rifa, i el ball, i... arriben altre cop a Sant Vicenç a les cinc del
matí cansats, molt cansats, però molt, molt
contents, ningú recorda el cansament ni la
son, només tenen present que s’acaba de
donar un gran pas perquè “aquells nens”
siguin una mica més feliços. Veritablement el públic s’ha lliurat, s’ha adonat que
l’Escola és seva, és del poble, és de tots.
A partir d’aquell dia tot va anar en augment, es pot dir que havíem aconseguit posar UN POBLE EN MARXA.

Esperant el gran moment.

La Festa ja és aquí.
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Ajudes Que Tamb S—n Recordatori
Del mes de març de 1987 trobem aquest
programa on els veterans del grup de teatre
del Centre Catòlic, com molts altres cops,
ofereixen una funció a benefici de l’Escola
IRIS. (doc.1)

Canvia la Junta
El 20 d’octubre del mateix 87 es reuneix en
sessió extraordinària la junta directiva per
tractar diversos temes d’interès, essent el
principal la renovació dels membres i càrrecs de l’esmentada junta, i són aquests.
Agustín Sánchez - President
(Pare d’alumna)
Àngel Garcia - Sotspresident
(Pare d’alumna)
Neus Marcè - Secretària
(Voluntaria)
Eulalia Munné - Comptadora
(Voluntària)
Joan Marcè - Tresorer
(Voluntari)
Manel Ramos - Vocal
(Pare d‘alumna)

Antonio Alson - Vocal
(Pare d‘alumna)
Benedicta Manuel - Vocal
(Mare d‘alumna)
Fernanda Sánchez - Vocal
(Mare d‘alumna)
Extrec textualment una nota de l’esmentada
reunió: “ Incloent també amb ple acord dels
assistents que, a partir del passat curs 1986
i amb una periodicitat anual, es celebri un
Sopar-Ball en lloc a determinar per tal de
recaptar fons que contribueixin, en part, a
pal·liar les moltes despeses que el manteniment i funcionament de la pròpia escola
requereix.”

Temps Aparentment Tranquils
En els anys 88, 89 i 90 tot semblava quiet, no passava res important, però en realitat, l’escola estava consolidada i els nens
es feien grans, va ser un temps de molt de
treball callat. A l’Escola es feien pre-tallers
perquè els nens i nenes aprenguessin a manipular materials, per quan deixessin l’Escola, la junta visitava Centres Especials de
Treball de diferents feines, per veure el seu
funcionament, es va recórrer a la Generali-

tat demanant informació i ajut. I finalment
es va prendre una decisió: seríem jardiners!
El 1991 vàrem contactar amb el senyor
Josep Via, pagès de tota la vida i ja jubilat,
que es va comprometre a ensenyar jardineria als més grans de l’Escola. Va ser un curs
molt ben aprofitat i quan trobo el senyor
Josep encara em comenta que per ell fou
una experiència molt gratificant.
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Nova Junta d'Aspamades
L’11 de febrer de 1992 l’associació ASPAMADES, reunida en assemblea ordinària, desprès de tractar molts altres assumptes, es
disposà a renovar la junta que restarà formada per les següents persones i càrrecs.
Joan Montserrat - President
(Pare d’alumna)
Joan Marcè - Sotspresident
(Voluntari)
Guillem Sanz - Secretari
(Pare d’alumne)
Àngel Garcia - Comptador
(Pare d’alumne)
Pilar Benítez - Tresorera
(Mare d’alumne)
Laura Vidal - Vocal
(Mare d’alumne)
Flora Fernandez - Vocal
(Mare d’alumne)
Núria Costa - Vocal
(Voluntària)
Rafel Galofré - Vocal
(Voluntari)

Però abans de donar per finalitzada la present assemblea, la nova junta directiva
anuncià els inicis de les gestions oportunes
davant els organismes corresponents, per
tal d’aconseguir la realització d’un projecte
durant molt temps desitjat, com és la construcció d’un Taller i Centre Especial de Treball perquè els alumnes, un cop finalitzat el
seu període escolar, puguin continuar desenvolupant les activitats laborals pròpies,
d’acord amb els seus graus de disminució.
A aquesta junta li tocà viure un temps molt
important per ASPAMADES amb la posada
de la primera pedra i el naixement del Centre Especial de Treball.

La Jardineria en Marxa
A finals del 1992 contractem el Dani Boloix,
jardiner, perquè sigui el monitor dels nostres quatre treballadors, tres noies i un noi,
per fer el manteniment d’uns jardins del poble que ens ha cedit en contracte l’Ajuntament. Però ens falta un lloc per canviar-se
la roba i deixar les eines i altre cop recorrem

a les nostres autoritats que ens cedeixen
una habitació a l’antic escorxador.
I així d’aquesta manera tan humil i sempre
dirigit per l’amic i membre de la junta Àngel
Garcia, naixia el que uns anys després seria
una empresa de jardineria, dintre del Centre
Especial de Treball IRIS.
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Una Notificaci— LLargament Esperada
Ja he dit al principi que nosaltres ens havíem especialitzat a demanar, demanar perquè els nostres nois i noies poguessin estar
millor i tant havíem insistit en les visites al
nostre alcalde Ricard Pérez, demanant un
lloc on poder créixer més i millor, que el
16 de desembre de 1992 començava a fer-

se realitat el nostre somni en rebre aquesta
notificació de l’Ajuntament. (doc.1)
(fot.2)
Vista dels terrenys de Can Sàbat amb la masia al fons, els pins que es veuen en la fotografia encara es conserven i adornen el pati
dels Tallers.

2
1
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Una Decisi— Dif’cil
El grup de jardineria anava creixent, els
alumnes que deixaven l’Escola per l’edat,
ingressaven directament a jardineria i també en venien d’altres poblacions. Però hi
havia a qui estar tot el dia a l’aire lliure no
li provava, llavors vàrem haver de prendre
una decisió que ja la teníem en cartera però
que per la seva dificultat ens costava de decidir, organitzar un Taller de Manipulats. El
primer contratemps el trobem en el local,
on anirem? L’Escola estava totalment ocupada, no hi havia lloc, teníem uns terrenys,
però no trobàvem diners per edificar-los i
una vegada més vam recórrer a l’Ajuntament
i també una vegada més ens solucionà el
problema. Aniríem a l’antiga sala d’espectacles dels Salesians vells, la mateixa on
20 anys enrere hi havíem celebrat festivals
amb el Centre Juvenil. Aleshores vam emprendre el “via-crucis” d’anar visitant empreses perquè ens donessin peces per manipular, però era difícil que creguessin en
nosaltres. Finalment, ens donà un marge de
confiança l’empresa “Miquel Ros” que sempre li hem agraït. I així, sis nois i cinc noies
amb la col·laboració d’un pare vam començar els Tallers.

A les set i mitja del matí, jo, amb el meu
cotxe anava a l’empresa “Miquel Ros” a buscar les peces, les portava al “taller” on les
manipulàvem. A les tres de la tarda les tornava a l’empresa, i si les acabàvem abans
feia dos viatges, i així cada dia. Després ens
donaren peces d’altres models, també vam
muntar capses per als Bombons Gut, antiga
fàbrica de Can Sàbat i també les empreses
Ames i Chupa-chups ens donaren feina. I
d’aquesta manera tan modesta naixia el que
després seria la secció de manipulats del
Centre Especial de Treball IRIS.
Per a mi va ser una experiència meravellosa
viure dia a dia el canvi que feien aquells joves. Era senzill ensenyar-los, i com s’adaptaven a les noves feines! Hi posaven un gran
interès i sempre amb alegria, contents, donava goig ser al matí allà quan anaven arribant i es picaven les mans uns amb els altres, com els esportistes. I en acomiadar-se,
tots contents dient: fins demà! fins demà!
era el començament d’UN GRAN FUTUR.
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Conixer l'Administraci—
Nosaltres, amb el temps, havíem après que
quan vas a l’administració a demanar diners
per construir un edifici pel bé dels que ho
necessiten i sense ànim de lucre, el primer
que et demanen són les escriptures del terreny, si no les tens, a buscar-les i ells ja tenen un temps més de marge. Quan les portes et demanen els plànols, que no els tens?
altre cop a buscar, i així fins al final. Nosaltres ja teníem els terrenys però ens faltava un arquitecte que ens fes els plànols
de franc i, a més, portés l’obra, gairebé res.
Després de molt buscar vam anar a Càritas
Diocesana de Barcelona, ells ens dirigiren a
Càritas Sant Boi, i allà, la Montserrat, una
Assistent Social molt eficient, ens escolta
i ens diu:
- Això només us ho poden fer Arquitectes
Sense Fronteres.
Li diem:
- Moltes gràcies! Però on els trobarem?
I ens contesta:
- El seu president treballa d’arquitecte municipal a Sant Vicenç dels Horts.

No cal que expliqui com ens vam quedar,
tant com havíem buscat i el teníem a casa.
A partir d’aquí tot va ser més senzill, perquè el Josep M. Riera és una gran persona,
treballa d’arquitecte municipal i a més té un
bufet on fa possible que els grups com nosaltres puguem seguir endavant. I per si fos
poc, la meva esposa i jo havíem practicat
Cursets de Cristiandat amb als seus pares,
vull dir que ara tot ens sortia bé. Ell ens
confeccionà els plànols, i amb ells i els documents de cessió dels terrenys per part de
l’Ajuntament ens vam presentar a la Generalitat, i després de molts viatges i moltes
reunions, el departament de Benestar Social ens prometé uns diners per cada lloc de
treball que creéssim i amb aquesta promesa
ens vam llançar a la GRAN AVENTURA.
M’agradaria deixar clar que encara que jo ho
pinti tan bonic, no tot va ser així, la memòria és selectiva i oblida fàcilment les dificultats, però la veritat és que el camí fins
aquí va ser difícil, llarg i costerut.
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Primera Pedra
El dia 4 de març de 1995, acte de posar la
primera pedra per l’edifici dels Tallers, amb
assistència de l’honorable conseller de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya,
Antoni Comas i Baldellou, el dia abans rebíem aquest programa. (doc.1)

Fou un acte molt senzill i emotiu, els nostres somnis començaven a fer-se realitat.
Unes fotografies que en donen fe:

2

(fot.2)
El president d’ASPAMADES, Joan Montserrat,
dóna la benvinguda al conseller de Benestar Social, Antoni Comas, en presència de
l’alcalde Ricard Pérez.
(fot.3)
Una palada més per tapar la primera pedra.

3
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El Retorn
Hem deixat la secció de manipulats en l’antiga sala d’espectacles dels Salesians vells,
però l’Ajuntament havia de complir amb
altres compromisos i ens van canviar tres
cops de local, cada vegada més petit. Teníem dificultats amb el material que ocupava
molt de volum. L’edifici nou dels Tallers ja
era cobert però no tenia portes ni finestres
i la calefacció encara no funcionava. Era
l’hivern però ens havíem de decidir, i tancant les finestres amb fustes i cartrons, les
portes amb taulons i fent servir estufes de
butà, desprès d’un any de “rodar” pels Salesians, ens hi vam instal·lar, quina alegria!
JA ÉREM A CASA.

era un dissabte i als Tallers només hi érem
el Dani, nonitor dels jardiners, i jo, i ens
vam dir:

Sí, és cert, ja érem a casa, teníem l’edifici, però no teníem on treballar. La nostra
sort fou que moltes empreses, en renovar el
seu material d’oficina o de tallers, pensaren
amb nosaltres, entre elles l’empresa “Miquel
Ros”, i ens donaren cadires, taquilles on
guardar la roba, maquinària d’oficina...

- Venim a recollir aquelles taules d’allà.

Recordo que un dia ens arriba la noticia que
els Jesuïtes de Sarrià canviaven el mobiliari
dels menjadors, ja ho havien donat gairebé
tot, només quedaven unes quantes taules,

- Si no hi anem ara, dilluns no quedarà
res!
El Dani es va oferir a portar la furgoneta del
seu pare, que era més gran, jo no n’havia
portat mai cap, però agafo la dels Tallers i
marxem. Em coneixia els Jesuïtes per haver-hi assistit en Assemblees i recessos però
no sabia on era el menjador escolar, vam
voltar l’edifici pels jardins i el vam trobar.
Però també vam trobar un senyor que ens
parà i preguntà on anàvem, li diguérem:

En contestar-li tant decidits el vam convèncer i ens va deixar passar, no vam trigar a
trobar el menjador i veure unes taules arraconades, vam escollir les més bones i en
vam carregar tres a la furgoneta del Dani i
dues a la que portava jo i cap a Sant Vicenç,
ja teníem taules per als Tallers; amb uns petits retocs van quedar com noves.
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Treballant a les taules que vam portar dels
Jesuïtes i amb cadires de diferents colors i
models. (fot.1 i 2 )
Els jardiners habilitaren una sala com a magatzem amb taquilles on guardar la roba.
(fot.3)

3
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El President Pujol Inaugura els Tallers
El dia 15 de novembre de 1996 inaugurem
oficialment els Tallers
Havia arribat el gran dia, autoritats, partits
polítics, representants de les empreses amb
les que treballàvem, treballadors del CET
IRIS, nens de l’Escola, monitors, mestres i
col·laboradors, tothom volia estar present

en aquell acte tan important per a nosaltres, i aquells locals que ens semblaven tan
grans no eren capaços de donar cabuda a
aquella multitud. Per nosaltres era més que
un acte protocol·lari, era donar-nos l’entrada oficial al mercat de treball, era dir-nos
que sí, que estàvem en el bon camí.
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(fot.1)
Mossèn Mateu, Rector de la parròquia de
Sant Vicenç màrtir, beneeix els locals en
presència del president de la Generalitat,
Jordi Pujol, el conseller de Benestar Social, Antoni Comas i l’alcalde de Sant Vicenç,
Ricard Pérez.

(fot.2)
Moment en què el president Jordi Pujol em
fa lliurament d’una placa en reconeixement
als meus anys de treball per i entre les persones disminuïdes.
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A mi se’m va demanar que escrivís una poesia per a l’acte. Després, per diversos motius, no es va recitar, si bé jo vaig lliurar una
còpia a l’alcalde Ricard Pérez, i una altra

còpia va estar molt de temps emmarcada
a la secretaria de l’escola. La poesia és la
següent:
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Tercera Part
Tallers - Fundaci— - Escola Nova
Després de molts mesos de tràmits, per fi,
el dia 1 d’octubre de 1996 ens aproven la
FUNDACIÓ PRIVADA IRIS.

En el Sopar-Ball de 1997 es va fer el lliurament d’aquests fullets donant a conèixer
com havien quedat les juntes. (doc.1)

Era una cosa que ens recomanaven i havíem
de fer, doncs creixíem molt i per aglutinar
els impulsos d’expansió de l’Escola i els Tallers era necessari un organisme que ho coordinés tot.

A finals de 1997 entren a la Fundació, representant l’Escola, José Fuentes i Norberto Fernández, i el 1999, Antonio Ortega
i Ferran Romagosa.

Se’m va demanar que fos el president, sempre he pensat que em van triar perquè era el
més gran, perquè hi havia gent més preparada, però em van escollir a mi. Llavors es
van reestructurar les tres juntes, Fundació
Escola i Tallers.

És de ressaltar que el Rafel Galofré va ser el
primer president d’ASPAMADES que no era
pare d’alumne.

Canvi de Junta d'Aspamades
El dia 7 de setembre de 1999 en la reunió
ordinària corresponent es canvia la junta
que passa a ser la que segueix.
Carme Bosch - Presidenta
(Voluntària)
Norberto Fernández - Sotspresident
(Pare d’alumne)
Neus Marcè - Secretària
(Voluntària)
José Fuentes - Comptador
(Pare d’alumne)
Jaume Vives - Tresorer
(Pare d’alumne)
Rafel Galofré - Vocal
(Voluntàri)
José Mª Belloque - Vocal
(Pare d’alumne)

Aquesta seria l’última junta d’ASPAMADES.
El dia 16 d’abril de 2003 es donava de baixa
l’entitat i la junta passava a ser-ho exclusivament de l’escola IRIS.
ASPAMADES ha estat molt important per a
la nostra història, atès que amb els seus
vint-i-cinc anys d’existència ha donat vida
a l’Escola IRIS i als Tallers. Els ha creat, els
ha fet grans i quan ja han anat pel seu
compte i segurs, els ha lliurat a la Fundació. Tal com va dir un dia l’administrativa
de l’Escola, la Dolors, ASPAMADES ha sigut
UNA BONA MARE.
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Un Petit Detall
Des del moment que l’Ajuntament ens havia cedit aquell magnífic terreny en un dels
millors llocs de la població, nosaltres ja havíem destinat 3.000 metres per edificar-hi
una nova escola, perquè en l’actual no podíem créixer més i teníem serioses dificultats degut als seus desnivells i a la diversitat d’alumnes.
Per la nova escola ja teníem el terreny i els
plànols que ens havia fet el bon amic Josep

M. Riera, només ens faltava un petit detall:
els diners. I no era per falta de buscar, ja
que ho havíem recorregut tot, però de diners res de res. De totes formes a nosaltres
no ens venia de nou, sempre havíem treballat així i seguiríem buscant i confiant. Fou
llavors quan vàrem buscar una persona que
portés la part administrativa de la Fundació, un gerent, i vàrem escollir, amb molt
d’encert, la Roser Boladeras.

La Mostra
Tots els anys per la Festa Major d’hivern i ja
estant a la 25ª edició, Sant Vicenç celebra
la seva Mostra i des de la primera que l’IRIS
hi té un estand que gratuïtament ens cedeix l’Ajuntament. La nostra presència allà
és testimonial, volem demostrar a la població que nosaltres seguim. També assabentem el públic del nostre creixement i que,
en conseqüència, cada cop necessitem més
ajuda, intentem fer socis nous, informem
del pròxim Sopar-Ball i des que tenim jardineria també hi fem un petit jardí per demostrar com treballem.

Aquestes Mostres les inaugura sempre un
polític i l’any 1998 li tocà el torn a Xavier
Trias. En passar per l’estand de l’IRIS es va
interessar per la nostra organització, com
fan tots, i nosaltres, com sempre, vam aprofitar per fer-li una petició. Li vam exposar que portàvem anys buscant la manera
de poder construir una escola nova per als
nostres nens, que ens feia molta falta. Ell
ens escoltà amb atenció i acabà dient:
- Us buscaré un “sponsor”.
Nosaltres li vam agrair i l’Àngel Garcia va
quedar encarregat de trucar periòdicament
a la seva secretària.
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Els nens i els seus professors visiten el
terreny on s’edificarà la nova escola.

Estand de l’Escola.

Jardí de la Mostra.
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Primer Sopar-Ball al Poliesportiu
La primera Festa de l’IRIS amb el seu Sopar-Ball la vam celebrar en el Restaurant de
l’Hotel el Bruc, un any la celebràrem en el
Restaurant Playafels de Castelldefels. Després tornàrem al Bruc i, si en el primer vàrem ser quatre-centes persones, l’any 1996
ja vam ser més de vuit-centes. Fou llavors
quan hi assistí l’honorable conseller de Benestar Social, Antoni Comas, i en un fragment del seu parlament digué:
- Si heu sigut capaços de seguir endavant
durant més de vint anys sense ajut de l’Administració Central, la Generalitat està segura que la nostra ajuda econòmica serà
ben administrada.
Per tots nosaltres fou un dia memorable.

L’any 1998 i després de repetides ofertes,
per part de l’alcalde Ricard Pérez, de celebrar el Sopar-Ball al nostre polisportiu municipal, vàrem acceptar el repte. Per a nosaltres, acostumats a la cuina i al luxe d’un
Hotel, condicionar el polisportiu i adaptarnos a un càtering era tot un desafiament.
Però hi guanyàvem amb proximitat i en el
fet que tots els comensals es podien veure,
perquè era una gran sala sense columnes.
Faltava només adaptar-lo i amb l’esforç de
tots es va aconseguir. Vàrem comprovar que
era millor fins i tot per nosaltres, que teníem més espai per treballar. En resum, que
s’ha convertit en una festa més del nostre
poble.
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Unes hores abans de la gran festa.
Una panoràmica del moment en el qual els
cambrers comencen a servir el Sopar.
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Agncia de patrocini i Mecenatge
Vàrem deixar l’Àngel encarregat de trucar
periòdicament a la secretària del Sr. Trias
i la veritat és que ell no parava, però ella,
s’escorria com una anguila, amb tot un any
no hi va haver possibilitat de localitzar-lo.
Però a tots ens arriba el nostre dia, i, en
una festa de Convergència, l’Àngel es topà
amb al Sr. Trias i va aprofitar per dir-li:
- La teva secretària és molt ruca o és molt
llesta, perquè mai m’ha pogut posar en contacte amb tu.
Ell va somriure i li digué:
- Ara me’n preocuparé.
I aquest cop fou veritat. Una setmana després, rebem una nota de la Generalitat dient-nos que ens volien veure. Per fi s’obria la
porta, ens envien a l’Agència de Patrocini i
Mecenatge de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta organització feia dos anys que l’havia creat personalment el president Jordi
Pujol per centralitzar tots els ajuts en un
sol punt i la presidia Joan Guitart, ex conseller d’Ensenyament i de Cultura dels anys
vuitanta als noranta-sis. L’estudi dels projectes i la seva tria escrupulosa, la presidia
Pere Clotas i la direcció de Relacions Externes corria a càrrec d’Antoni López .
A la primera entrevista hi assistírem l’Àngel
Garcia, la Roser Boladeras i jo, la impressió
va ser bona, ens demanen documentació i
quedem per a una nova visita, la cosa comença bé. Lliurem la documentació i nova
visita, més documentació i per fi la bona
noticia: entre tots els projectes presentats,
l’Agència ha escollit el nostre i se’l fa seu,
ens ajudarà.

Quedem citats per a una nova entrevista i
la cosa ja no ens agrada tant. Pere Clotas,
després de molt parlar, ens proposa:
- Aquesta escola, que pot valer dos-cents
milions de pessetes, és com una taula de
quatre potes, si la Generalitat, la Diputació,
l’Ajuntament de Sant Vicenç i la Fundació hi
posen cada un cinquanta milions, ja tenim
la taula...
Bonic, oi? Però crec que, en aquell moment, ja ningú es va veure capaç d’aportar
els seus cinquanta milions, vam quedar que
tots faríem els tràmits oportuns i que ens
tornaríem a veure. La Fundació, si alguna
cosa tenia, eren deutes. Vàrem parlar amb
l’alcalde, però era més que evident que, en
aquest cas, no ens podia ajudar. Quan ens
vàrem tornar a veure amb l’Agència estàvem
molt desanimats i tots vàrem confessar que
no havíem aconseguit res. Llavors, i després de molts estudis, sorgí una idea més
descabellada que la primera, però aquesta,
amb una gran dosi de fe, era possible portar-la a terme, i a nosaltres de fe mai ens
n’havia faltat.
Es tractava de demanar a les empreses dedicades a materials de construcció el necessari per construir l’escola, i a les altres empreses, entitats i particulars els diners per
a la mà d’obra, quasi res que dic jo. La Generalitat no tenia constància que mai una
obra d’aquestes característiques s’hagués
construït amb aquest sistema. Aquest projecte era capdavanter en la seva realització, ja que es pretenia que la seva construcció es dugués a terme a base d’aportacions
en espècies, és a dir, que des del projecte,
plànols, permisos, assegurances, direcció,
seguiment tècnic, materials, transports,
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grua, mà d’obra, tot, absolutament tot, fos
ofert o deixat per les empreses dedicades
a la construcció. També es demanarien diners en metàl·lic per cobrir tot allò que
no es pogués aconseguir. Era molt difícil,
però és podia provar i ens vam posar mans
a la feina. Calia confeccionar uns dossiers
explicant la nostra trajectòria amb fotografies a tot color que mostressin les mancances de l’escola actual, i amb plànols de
l’escola que preteníem construir i marcant
els terrenys cedits per l’Ajuntament. Recor-

do que se’ns recomanà que aquests dossiers havien d’impressionar les empreses, per
tant, no podíem estalviar qualitat. Se’n feren una sèrie en català i una en castellà, tal
com ens havien demanat. L’Agència els envià a les empreses escollides acompanyats
de cartes de recolzament de Joan Guitart,
Xavier Trias i Joaquim Triadú, de l’Ajuntament de Sant Vicenç, de l’empresa “Miquel
Ros” i de la parròquia de Sant Vicenç màrtir.
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Roda de Premsa
Com s’ha pogut comprovar en la carta de
l’Ajuntament, la Fundació IRIS havia pregat
a Ricard Pérez que acceptés la Presidència
Honorífica de la Fundació, per la seva preocupació constant i ajuda a la nostra causa
des de sempre. (doc.1)
L’Agència ens havia recomanat que féssim
una Roda de Premsa, que ells ja invitarien
els mitjans de comunicació. Aquesta Roda
se celebrà el març del 2000 amb assistència
de premsa, ràdio i televisió.
Presidència de la Roda de Premsa: Josep M.
Riera, arquitecte que ens proporcionava els
plànols; Montserrat Cervera, directora general de Benestar Social; un servidor; l’ alcalde Ricard Pérez; i Antoni López, de l’ Agència. (fot.2)
Ara tot estava apunt, només faltava que
donés resultat. I ens llençàrem a la feina
amb entusiasme i confiança, tot recordant
aquells joves dels primers temps que del no
res crearen l’escola, nosaltres sense diners
preteníem, per la mateixa escola, un edifici nou. I es dugué a terme de la manera
següent: a les dues empreses més impor-

2

tants ens hi acompanyà personalment Joan
Guitart, president de l’Agència. A algunes
empreses locals, l’alcalde les cità a l’Ajuntament i així, assistint-hi ell, era més fàcil que ens ajudessin. A les de fora ens hi
acompanyava Antoni López, de Relacions
Externes. Però quan ja portàvem un any de
visites, l’Agència havia d’atendre altres projectes i a nosaltres encara ens en faltava la
meitat. Els que hi entenguin es faran càrrec
de la quantitat de materials i de tràmits que
es necessiten en un projecte com aquest.
Llavors arribà l’hora de la Roser i un servidor. L’Agència telefonava concertant visita
i ens hi presentàvem nosaltres. Finalment,
a la vista del material que ens feia falta,
seleccionàvem l’empresa i la Roser telefonava:
- Aquí l’Agència de Patrocini i Mecenatge de
la Generalitat de Catalunya...
Si sortia bé i ens concedien l’entrevista,
immediatament ho comunicava a l’Agència
i ells contents d’estalviar-se feina, ens hi
presentàvem nosaltres i rematàvem l’operació.
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Com Respongueren Alguns
Quan començàvem aquest recorregut, les primeres visites van ser per premsa i ràdio, ja
que era la forma perquè es conegués aquest
projecte. Vam contactar amb l’emissora Teletaxi gràcies al nostre amic i col·laborador
José Tejada on ell hi té un programa molt conegut des de fa anys. Allà ens concediren uns
espais radiofònics per fer propaganda de les
festes i del projecte de la nova escola.
Degut als missatges que en Tejada envià, tenim un cas molt curiós. Estàvem reunits, a la
nit, a la Fundació, quan sona el telèfon, l’agafa la Roser i escolta:
- Soy el Sr. X, dueño de la empresa de Pinturas X. Estoy conduciendo y por la radio del
coche he oído lo que estáis haciendo para estos niños. Me ha impresionado y quiero colaborar; entrego toda la pintura para pintar el
colegio.
La Roser li agraeix i quedem perquè ens vingui
a conèixer, l’endemà a la tarda i sobre el terreny on s’ha de construir l’escola li expliquem
la nostra trajectòria, diem que el nostre futur
passa per la Residència. I ell salta:

arriba un senyor amb una bossa de plàstic a la
mà, es presenta, ens ensenya un maó que treu
de la bossa i ens diu:
- Els agradaria per a la seva escola aquest material?
Li diem que sí, que molt i ens conta que el
senyor de la bòbila que havíem visitat s’havia
posat en contacte amb quatre fabricants del
mateix ram i que tots junts fabricarien tot el
material que necessitéssim, que si ens semblava bé al cap de tres mesos el podríem recollir a tal adreça, i ens la donà, no hem sabut
mai el nom de les altres empreses.
Un altre cas interessant seria el de la pedra
artificial. Jo, com que no hi entenia, sempre
havia cregut que era cosa de poca importància, si bé el Benito, l’aparellador que el senyor Riera tenia a l’obra, portava temps demanant-nos la pedra artificial, però nosaltres
no la sabíem trobar. A les empreses que visitàvem, quan ens posaven massa pegues, els
dèiem que ens en fabriquessin la meitat, que
per a la resta ja buscaríem una altra empresa,
però ni així, no hi havia manera.

- Jo no fabrico tant! Jo no fabrico tant!

Un matí no teníem cap entrevista preparada,
però necessitàvem la pedra i ens vam fer a la
carretera. A l’alçada de Papiol decidim visitar
un polígon industrial i ens trobem amb una
empresa que no es veu gaire gran, però ho
provem, no podem parlar amb l’amo, no hi és.
Ens rep una senyora, que després vam saber
que era la seva germana, li expliquem el nostre projecte, ella s’hi interessa i nosaltres ens
encoratgem, ella fa preguntes i jo li afirmo.

Però segueix escoltant i al final ens diu:

- Vostè coneix Sant Vicenç!

- Parlaré amb altres amics fabricants i ja els
contestaré.

Em diu.

-Ah! Pues la pintura la pondré yo.També tenim el cas dels “maons”, perquè volíem edificar amb obra vista. Anàvem per la
carretera de Castellbisbal a Terrassa, on hi ha
unes quantes bòbiles, nosaltres ens parem en
una, ens rep l’amo, li expliquem les nostres
pretensions i ell, mentre parlem, estudia els
plànols de l’obra i va dient:

Tres setmanes després, a mig matí, estem en
el despatx de la Fundació la Roser i jo, quan

- Si, les barriades.
- Quines? -li faig jo.
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Al final s’explica que, de joves, ella i el seu
germà passaren els caps de setmana d’uns
quants anys ensenyant catecisme als nens
i nenes de les barriades de Sant Vicenç amb
un grup de nois i noies dels Salesians de
Barcelona, que havien vingut invitats pel
senyor Joan Juncadella. Perfecte! Ja érem
en el nostre terreny! Ella, com nosaltres, ha
treballat per als nens de Sant Vicenç i li
preguem que els ajudi un cop més, ens diu
que parlarà bé de nosaltres amb el seu germà, li lliurem els plànols i marxem confiats.
La setmana següent fem una nova visita i
no hi ha resultats, finalment la bona nova:
ens fabricaran tota la pedra artificial que
necessitem.
Després, i veient com la col·locaven en
aquells immensos finestrals, per coronar tot
l’edifici i per cobrir les parets dels patis,
he comprès per què ens costà tant d’aconseguir.
També fou l’amic Tejada qui es presentà un
dia a la Fundació acompanyat d’un Sr. que
anomenarem Juanón, el qual s’interessà
per la nostra trajectòria, visità l’obra, i, entre el que li havia explicat el Tejada, el que
se li digué llavors i el que va veure, es va
impressionar de tal forma que digué:
- Crec que el meu pare em diria que, en
aquesta obra tan meravellosa que porteu a
terme, jo haig de col·laborar, almenys, amb
tres milions de pessetes. Firmà un taló de
18.000 euros i el lliurà a la Fundació.
Aquest mateix senyor ja havia patrocinat
el conjunt musical, Viejas Raíces, que en
el Sopar–Ball de l’any 2004 va lliurar a la
Fundació un CD amb dues cançons originals

i tota la documentació necessària que atorgava els drets d’autor d’aquestes a la Fundació de per vida.
He ressaltat aquests casos per curiosos, no
perquè tinguin més valor que els altres, tots
en tenen i molt, els seus noms no sols han
quedat gravats en el vestíbul de la nostra
escola, ho estan i per sempre, en el fons
dels cors de tots els que vam viure aquella
gran odissea d’altruisme, donació i amor.
Aquests nens i nenes tenen la sort d’assistir
a una escola que ha estat construïda amb
l’amor de moltes persones, en nom de tots
ells, moltes gràcies.
Després d’aquests casos i altres que no explico, m’avergonyeixo d’haver dubtat, algun cop, de la generositat de les persones.
Aquest projecte és tota una demostració
del fet que la gent és bona, que quan és
per a una causa que s’ho mereix, tothom
col·labora. Tot el projecte d’ajuda a aquests
nens i nenes des del primer dia, l’any 1974,
fins ara, és una demostració de la bondat de
les persones i Sant Vicenç ha d’estar orgullós de portar endavant aquest projecte.
(Com és d’entendre, també hi ha algun cas
que val més no recordar).
Nosaltres anàvem adquirint el compromís
de moltes empreses a col·laborar amb el
projecte, però ens faltava l’empresari que es
comprometés a muntar aquell immens trencaclosques, i la recerca no fou senzilla. Finalment sorgí l’home, va ser en Lluís Casas,
l’empresa Lluís Casas, SA es responsabilitzava de tot, en Lluís Casas CREGUÉ EN NOSALTRES.
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Noces d'Argent
Però a l’any 2000 ens passaven més coses,
per exemple, la celebració de les Noces d’Argent de l’Escola IRIS, i ens vam reunir la
Fundació, la junta de l’Escola i alguns professors per recopilar el bo i millor d’aquells
25 anys, que quedà plasmat en el següent
programa: (doc.1 i 2)

El Sopar-Ball d’aquell any fou tot dedicat
als nens i nenes de l’Escola, ells van ser els
grans protagonistes.
(fot.3)
Pastís simulat de dos metres d’alçada, que
presidí les festes, obra del nostre amic i
col·laborador, Kim Prats.

3

1
2
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En aquells temps, veient que les coses funcionaven bé i sentint-me inspirat vaig escriure una “valenta” poesia dedicada als
nostres nens i joves, és aquesta.
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Creient que en aquesta poesia havia dit el
que s’havia de dir, i tota vegada que, en
l’últim Sopar-Ball, els músics de torn, en
una cançó popular havien posat lletra que
es referia a l’Escola i a la Fundació, amb

molt bona intenció, però que no feia honor
al nostra ideari, vaig escriure la següent poesia que va musicar el mestre Carles Albert
Tort. I que està en poder de la Fundació per
si un dia creu convenient servir-se’n.
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No Ens ho Acabˆvem de Creure
Per fi arribava el dia tan esperat, el 18 de
maig de 2001.

En Lluís Casas contestà les meves paraules
en nom de tots els empresaris:

Posar la primera pedra de la nova Escola i
signatura dels convenis de les primeres cinquanta empreses compromeses.

- Senyor Marcè, segur que no sóc el més
indicat per contestar-li en nom dels meus
companys, però m’han dit que ho fes jo.
Nosaltres som empresaris i per això se’ns
tatxa de voler fer negocis per guanyar diners, però estant aquí crec que donem una
bona imatge de la part sensible, humana i
de solidaritat que tenim com tothom. Vostè,
Sr. Marcè, ens ha dit que ens podíem pensar que fèiem el pitjor negoci de la nostra
vida, i això no és cert. Vostès ens van invitar a ajudar-los i ens hi hem abocat, i no
ha de sorprendre’ls, és una manera d’entre
tots sumar esforços per ajudar aquests nois
i noies. Aquesta forma innovadora d’aportar
material i mà d’obra per construir aquest
gran col·legi ens ha sorprès perquè vivim
en un món on tot es belluga per l’interès i
els diners, és la primera vegada i tots som
“novatos”, però la finalitat és lloable i crec
que arribarà a bon port, vostès segueixin
així, i nosaltres ja procurarem que tot acabi
bé al més aviat possible, gràcies.

El moment culminant fou quan els empresaris signaren els convenis, la majoria d’ells,
que pertanyien a diferents rams de la construcció, es conegueren aquí, perquè venien
dels llocs més diversos. Tots amb la ploma
a la mà asseguts davant el seu conveni i
disposats a signar una donació totalment
altruista per a uns nois i noies que la majoria d’ells no coneixeria mai. Realment era
emocionant veure aquell grup de persones
que quan es reuneixen és, normalment, per
estudiar la forma de guanyar més diners, i
aquí feien un lliurament a fons perdut, per
ajudar uns nens i nenes que necessitaven
d’un col·legi adequat, per poder ser el dia
de demà unes persones obertes a la vida
com les altres. Això els arribà al cor i per
això signaven. Recordo que al final del meu
parlament jo els deia a aquells empresaris:
- És possible que algú de vostès, quan ha
formalitzat aquest document, hagi pensat: “estic signant el pitjor negoci que mai
he fet”, però nosaltres sabem que a llarg
termini obtindran una riquesa impossible
de mesurar, la que tan sols poden obtenir
aquelles persones que són capaces de donar
a canvi de res.

Aquí ja vàrem començar a albirar EL MIRACLE DE LA NOVA ESCOLA.
Més tard, el senyor Lluís Casas ens confessà
que ell tampoc veia clar que aquest projecte acabés bé, però que ens veié tant apurats a nosaltres i tant necessitats als nens
que es va arriscar i un cop més li donem les
gràcies.
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Qui tirarà la primera palada de terra?
Els empresaris esperant el moment de la
signatura. A la presidència, Joan Guitart,
president de l’Agència; Artur Mas, dirigintse als empresaris; un servidor; l’alcalde
Ricard Pérez; i Irene Rigau, consellera de
Benestar Social.

Comencen les obres.
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La premsa seguia els nostres passos i els
donava a conèixer.
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El setembre d’aquell mateix any 2001 rebem
un document molt de temps esperat, la cessió dels terrenys per construir la Residència
(doc.1 i 2), el cercle s’anava tancant:

Finalment teníem els terrenys i els plànols
que, com sempre, ens havia confeccionat el
bon amic Josep M. Riera. Nosaltres havíem
visitat moltes Residències i ens vam enamorar d’una que era una meravella. En comentar-ho amb l’arquitecte, resultà que els
plànols eren d’un amic seu, els hi demanà,
els millorà i els adaptà a les nostres necessitats, si bé amb el temps ja han sofert
canvis degut a les noves normatives de la
Generalitat.
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La FUndaci— Renova la Junta
En el mes de novembre de 2001 passa a
ocupar la presidència de la Fundació el Miquel Siñol, i jo segueixo com a sotspresident, càrrec que només vaig ocupar un any,
ja que el 6 de novembre de 2002 deixo la
Fundació per seguir només en la junta dels
Tallers on ocupava la sotspresidència des de
la seva creació.
La nova junta dels Patrons de la Fundació
quedà constituïda així.
Miquel Siñol - President
Joaquim Urpinas - Sotspresident

Lluís Castellano - Secretari
Norberto Fernández - Tresorer
Carme Bosch - Vocal
José Fuentes - Vocal
Rafel Galofré - Vocal
Àngel Garcia - Vocal
Joan Montserrat - Vocal
Josep Roig - Vocal
Ricard Pérez - President Honorífic
Pocs dies després, el 24 de novembre, inaugurem l’ampliació del Centre Especial de
Treball.

Els treballadors del CET IRIS fotografiats amb el president Jordi Pujol.
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El temps passava i l’estructura de la Nova
Escola s’aixecava amb elegància, això ja començava a fer goig!
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L’AVUI ens publicà mitja pàgina que repetí durant diverses dates i que vam aprofitar per donar les gràcies a les empreses que
ja col·laboraven. Aquest mateix llistat, degudament ampliat, està gravat a la paret
del vestíbul de l’Escola perquè tots els que
hi entrin sàpiguen quines són les persones
que van fer possible la seva construcció.
(doc.1)
La Fundació va crear el “Premi Fundació
IRIS d’Acció Social” que en el Sopar-Ball de
cada any es dóna a les persones que han
destacat per dedicar el seu temps lliure als
altres. En la primera edició es va donar al
bon amic i arquitecte Josep M. Riera, en
agraïment per tot el que ha fet per nosaltres. En la segona edició va ser per a l’alcalde Ricard Pérez, reconeixent-li que sempre

que l’hem necessitat s’ha posat a la nostra
disposició. I en la tercera me’l lliuraren a
mi, i va ser tan emocionant per a mi rebre
el premi com per a les persones que me’l
lliuraven, el Miquel i la Roser, ja que havíem
treballat tant junts.
Aquesta placa la vaig oferir a la meva soferta esposa, ja que quan un treballa molt fora
de casa l’altre es queda sol i amb tota la feina. Gràcies, Pepi, per la teva comprensió.
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Per Fi s'Havia aconseguit
El dia 15 d’octubre de 2003 es va inaugurar
la NOVA ESCOLA IRIS
Tot el poble s’hi bolcà, allà no hi faltava
ningú, finalment els alumnes podien trepitjar el terra de les seves aules, del gimnàs,
del pati, quina meravella! EL SOMNI S’HAVIA REALITZAT.

I aquella escola que, en un principi, s’havia
pressupostat en dos-cents milions de pessetes, al final va ser valorada en tres-cents.

Parlament d’Artur Mas
en la inauguració
de la nova Escola.
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(fot.1)
Pati de l’Escola, a la dreta les aules amb
l’escala d’emergència, a l’esquerra l’edifici
de la Fundació.
També és just recordar que fa uns quants
anys que, en el mes d’abril, els Tallers celebren la festa de la mare de Déu de
Montserrat. Ho fan amb una eucaristia i una
botifarrada de germanor, assistint-hi també l’Escola i la Fundació, aquesta festa començà per una idea de la Bene i ara s’ha
convertit en la festa de l’IRIS.

2

(fot.2)
El José Antonio celebrant l’Eucaristia a l’interior dels Tallers.
(fot.3)
La Fundació va crear una revista que és el
seu portaveu i que surt quatre cops l’any.

3

82
| Tallers - Fundaci— - Escola Nova |

1

També es creà un equip de futbol i un esplai
obert a tots els joves del poble que han tingut, com sempre passa, els seus moments
de glòria i els seus dies baixos. (fot.1)
Pares i fills, en una festa nadalenca a l’Esplai. (fot.2)
Per tal de donar treball a més nois i noies,
la Fundació posà en marxa una bugaderia
industrial. (fot.3)

3

2
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òltim Cap’tol

He deixat per l’últim capítol el parlar de la
contínua ajuda que l’IRIS sempre ha tingut
del nostre Ajuntament.
Amb trenta-un anys d’història, l’Ajuntament
del nostre poble ha estat governat per representants de diferents opcions polítiques, però això no ha impedit que sempre
es trobés la seva porta oberta per ajudarnos amb tot el que han pogut. Des de l’any
1974, fent el transport dels nens i nenes de
l’Escola amb el jeep de la guàrdia urbana (i
era l’únic que tenien), amb les subvencions
anuals, cedint-nos gratuïtament l’edifici de
l’Escola. També ens cediren durant uns anys
el pati dels antics Salesians, una aula per
fer-hi pre-tallers i durant un any un local
per iniciar els manipulats.
Els terrenys per a la construcció dels Tallers, l’Escola i la Residència, els contractes
de jardineria, els ajuts de tota mena per a
la construcció de la NOVA ESCOLA i un llarg
etcètera que ocuparia moltes pàgines.
És possible que algú pugui pensar:
- L’Ajuntament té l’obligació d’ajudar!
Però nosaltres, que hem tingut ocasió de visitar Escoles ,Tallers Especials i Residències
de la comarca, i fora d’ella, podem donar fe
que en la majoria dels llocs, quan els hem
explicat el comportament del nostre Ajuntament envers l’IRIS han sospirat:
- Si nosaltres tinguéssim un Ajuntament
com el vostre!
Resumint, que el poble de Sant Vicenç ha
d’estar orgullós del comportament del nostre Ajuntament envers els nens i nenes amb

deficiències, com també nosaltres ho estem
del poble de Sant Vicenç perquè, de la mateixa manera, a molts llocs i a organismes
oficials ens han dit:
- Quin poble, Sant Vicenç!
Les xifres que m’ha lliurat l’IRIS l’any 2006
són aquestes:

Escola
Nens i nenes
Professorat i personal no docent
Total

65
25
90

Centre Especial de Treball
Treballadors
Assistents Socials, Psicòlegs,
Monitors i administratius
Total

25
146

Juntes de la Fundació, Escola
i Tallers

25

En festes organitzades per
la Fundació

25

Total

121

286

A aquestes xifres cal sumar-hi tot el poble
de Sant Vicenç empenyent per fer anar endavant aquest projecte QUE ÉS DE TOTS.
Les xifres sempre són fredes, però si s’ha arribat aquí és perquè les juntes que han dirigit l’Escola s’hi han lliurat amb entusiasme
i amb tot el cor. Escollint curosament uns
excel·lents professionals.
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Pel que fa als Tallers, de més curta vida, el
seu timó el condueix una junta de pares que
hi dediquen tot l’esforç que es mereix una
empresa així, amb uns empleats excel·lents
i un president que és el primer a arribar i
l’últim a sortir-ne. En els primers temps dels
Tallers i veient el seu desenvolupament un
membre de la Fundació va exclamar:
- Els Tallers aniran bé perquè tenim un president “pencaire”, i amb els anys s’ha demostrat que, a més de pencar, hi posa el cor
i això, en aquests llocs, es nota i... que per
molts anys, Àngel!

Personalment, unes paraules de reconeixement i d’ànim a les persones que ara doneu vida a la Fundació, l’Escola i els Tallers
i a tots els que d’una manera o un altre col·
laboreu per fer realitat aquest GRAN PROJECTE.
Vull que les meves últimes ratlles siguin per
aquells nens, nenes, joves, homes i dones
que estan o han passat pels nostres Centres, perquè sàpiguen que totes les persones que hem treballat, treballen i treballaran per elles és perquè les estimem i les
portarem sempre en el fons del nostre cor,
i us vull dir ÀNIM QUE EL DEMÀ ÉS VOSTRE!

85
| Ep’leg |

Ep’leg

No em sentiria bé si acabés les MEVES VIVÈNCIES sense dedicar un apartat especial a les CASES COL·LABORADORES, que fa
anys que es truca a les seves portes i sempre han ajudat, i creient-me interpretar el
sentir dels Patrons de l’actual Fundació, a
elles un gran record i moltes gràcies.

LLISTA DE COL·LABORADORS DEL SOPARBALL DEL 2006
A. ROSILLO / ADM. LOTERIA DE VALLIRANA
/ AGRO CEBRIÀ / AJUNTAMENT DE CERVELLÓ
/ AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ / ALIS /
ANGEL JOIERIA RELLOTGERIA / ÀREA DE
GUISSONA / ASSEGURANCES CARLES TUSET
/ AUTO BOSCH / AUTO ESCOLA DELS HORTS
/ AUTO ESCOLA ELÍAS / AUTO ESCOLA SANT
VICENÇ / AUTOSERVICIOS HERMANOS BLASCO / BANC DE SABADELL / BAR CENTRE CATÒLIC / BAR DE L’ESTACIÓ / BAR LES PALMERES / BAR MI CASA / BAR RESTAURANT LA
VICENTINA / BAR XAMFRÀ / BAZAR NURI /
BBVA / BIENZOPTICS, S L. / BIKE ESPORTS
/ BODEGAS HILINGER / BOLOIX RADIO / CA
L’AGUSTINET / CAFÈ DE L’ATENEU / CAFEGRÀ S. L. / CAIXA DE CATALUNYA / CAIXA
DE SABADELL / CAIXA PENEDÈS / CAL SASTRE / CALÇATS LLOPART / CALÇATS MORA /
CALÇATS MUNNÉ / CALÇATS SELFA / CARME
ESTEVE JOIERS / CARME SIÑOL CLUB ESPORTIU / CARNISSERIA ROIG / CARNISSERIA CAVALLAR / CARNISSERIA- XARCUTERIA L’AVI QUICO / CASTELL DE SANT FOIX /
CATALUNYA PLANTS / CAVAS MONT-FERRANT
/ CECOVICA / CENTRE CATÒLIC / CENTRO REGISTROS ELEC. S. L. / CÍRCULO DE LECTORES
/ CISTELLERIA SIÑOL / CODORNIU-RONDEL
/ COFRADÍA DE LA BUENA GENTE / COLOM-

2 / COMERCIAL LOMARK / CONDIS SUPERMERCAT / CONFECCIONS ESTEVE / CONSELL
COMARCAL BAIX LLOBREGAT / CONSULTORI MÈDIC JOAN CARBONÉS / CONSTRUCCIONS FRANSERVA,S. L. / CONSTRUCCIONS J.
GARCIA MARTOS / COQUETA (ST. BOI) / CORAL RENAIXENÇA / CORI REGALS / COSAS
COSAS / DAMARIS CERES / DANONE / DECIRANA (ST. VICENÇ) / DECORACIÓN PATIÑO /
DECORAMA / DELPHI, S. A. / DIBER TOYS /
DISSENY MARC / DOMÈNEC PUJADES / DON
DISCO / DONNA / DROGUERIA MARISOL /
GALERIAS LLOBREGAT / E. R. C. / EL CELLER RESTAURANT / EL CORTE INGLÉS / EL
MÓN DE LA LLAR / EL PIANO DE LLORAC /
ELECTRICITAT COSTA / ELECTRICITAT MECAR,
S. L. / ELITE CENTER / ELS FOGONS DE LA
MONTSE / ESPORTS JAÉN / ESSEL / ESTACIÓ
DE SERVEI LAS PALMERAS / ESTANC J. FERRÉS / ESTANC VICENÇ COSTA / ESTANCO Nº
10 / ESTÈTICA Mª TERESA / ESTÈTICA MERCÈ / ESTÈTICA PAQUITA CASASAMPERE / ESTEVE JOIERS / F. C. BARCELONA / FACTORY
FOTO / Q. S. S. / FAMÍLIA BUSQUETS / FAMÍLIA FLOROS / FAMÍLIA JOAN ROS / FAMÍLIA LORITE / FAMILIA MELLADO JOAN /
FAMÍLIA MONTMANY OLLÉ / FAMÍLIA OLIVELLA / FARMACIÀ ESPEL / FARMÀCIA FELICITAT BUGIE / FARMÀCIA JENER / FARMÀCIA
GERONÉS / FARMÀCIA HERNÁNDEZ CIVIT /
FARMÀCIA M. PRAT / FARMÀCIA Mª TERESA
SIÑOL / FARMÀCIA OLIVELLA / FARMÀCIA
OROBIG / FARMÀCIA SIMON BISBAL / FARMÀCIA TABAR-CUSI / FERRETERIA JUAN BELENCOSO / FERRETERIA LAIVA / FERRETERIA LLUISTEIXIDÓ / FERRETERIA LOSADA /
FERRETERIA VENDRELL / FES-TE LA FESTA /
FINQUES BUSQUETS / FLORISTERIA CABRÉ
/ FLORISTERIA TORRENTS / FLORS CONXITA
/ FLORS I PLANTES SANTA MARIA / FORN
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I PASTISSERIA VILA / FORN MASIP / FORN
ROSELL / FORN SANT JOSEP / FOTO HOBBY
/ FOTOS ZURITA / FRANKFURT XAMFRÀ /
FRUITES I VERDURES FONT / FRUITES JOSEP
FERRÉS / FRUITES LLORENS CAPDEVILA /
FRUITES PALAU / FRUITES ROSA CAPDEVILA
/ FRUITES SAPERAS VIA / FRUITES ANDRES
/ FRUITES CAL SAPERES / GALLINA BLANCA
/ GARROSSA VIATGES (MARSANS ) / GESTORIA SEGOR / GLÒRIA TERMES / GRANERIA
PADRÓ / GRANJA LORITE / GRIMALDO PINTURAS Y DECORACIÓN / GRUPO SIRO / HIPER 100 / IL·LUMINACIÓ I DISSENY KEL /
INDUSTRIAS AJA, S. A. / INDUSTRIAS TITAN
/ ITAL’OR / J. PEREZ AZNAR E HIJOS, S. L.
/ J. SARONELLES / JAKE / JAYCAR REGALOS / JOAN CARBONÉS / JOAN ESTEVE – JOIERS / JOIERIA XAVIER ARRUFAT / K W H
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I un gran record d’agraïment a les persones
que, de forma anònima, han anat ajudant,
com també als 224 “socis” col·laboradors
que, mes rere mes i any rere any, alguns des
dels primers temps, han fet les seves aportacions per tal de tirar endavant AQUEST
GRAN PROJECTE, I EN NOM DE TOTS ELS QUE
SE’N BENEFICIEN, MOLTES, MOLTES GRÀCIES.
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Crec que és missió meva deixar obert aquest
treball, perquè el PROJECTE IRIS seguirà endavant mentre quedin persones de bona voluntat, que se sentin felices fent feliços als
altres i que n’hi ha, i moltes, ha quedat ben
palès des de la primera fins a l’última pàgina.
Ànim, doncs, i que un dia es pugui escriure
una segona part.
Sant Vicenç dels Horts, 23 d’abril de 2007.
NOTA: Actualment, el president de la Fundació IRIS és Joaquim Urpinas Boloix.
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Joan Marcè Rigol
(Nascut a Sant Vicenç dels Horts,
el 16 d’octubre de 1925)
Quan l’any 1974 entrava a formar part d’aquell grup de joves que somniava amb una
escola especial per als nens i nenes de Sant Vicenç amb deficiències, ningú podia
imaginar en què es transformaria aquella petita llavor.
Els que portem tants anys treballant amb els discapacitats al nostre poble tenim la
sensació que tothom coneix els orígens de l’escola IRIS, el perquè de la Fundació,
i com està actualment aquest projecte, però si aprofundim una mica veiem que no
és exactament així.
Són moltes les persones que, tot i col·laborant amb nosaltres, ho desconeixen.
Aquest és un dels motius que m’ha fet decidir a escriure aquest llibre.
Si bé és ben cert que la meva esposa sempre em demanava que escrivís les meves
vivències entre aquest col·lectiu, jo no m’hi atrevia; fou necessari que la petició
vingués directament de la persona que m’havia substituït en la presidència de la
Fundació, Miquel Siñol Poch. Llavors vaig començar a ordenar els documents, les
fotografies i programes que jo tenia. A mi sempre m’ha agradat guardar papers i
omplir calaixos, també vaig demanar ajut a la Fundació, que va posar tot el seu
arxiu a la meva disposició. I amb aquest material i amb llargues converses amb
els que, en aquell temps, eren molt joves, he aconseguit ordenar aquest llibret
que sortirà a la llum quan la Fundació ja té el tercer president, Joaquim Urpinas
Boloix.
Espero que us distregui, us informi i us il·lusioni encara més per tirar endavant
aquesta obra que és de tots.

