El document del mes d'abril de 2022 de l’AMR

Sant Jordi amb ulls de mainada
La revista de l'Escola Jaume Vicens Vives

Dades arxivístiques
AMR. Família Juanola. Publicacions. Companys. Revista escolar del Col·legi Públic
Jaume Vicens Vives, 23 d'abril de 1990. Català.
Història arxivística
El fons de la família Juanola ha ingressat en diferents fases. Una primera de forma
extraordinària, atès que la documentació es trobava a les oficines de la Ciutadella o
treballava Joan Juanola Segura; una segona a través d’una entrega de documents del
mateix Joan Juanola a càrrec de Carles Pàramo Ponsetí; i una tercera a càrrec d’Isabel
Juanola Segura. El febrer de 2022 es va classificar i descriure la documentació del fons.
No es descarten noves entregues de documentació.

Contingut
L'abril de 1990 l'Escola Jaume Vicens Vives va editar un número de la revista titulada
Companys amb motiu de la Diada de Sant Jordi d'aquell any. Es desconeix si era una
publicació periòdica, tot i que no hi ha cap numeració, quin abast temporal va tenir o si
es tracta d'un exemplar excepcional.
Tota la publicació, que deuria comptar amb l'assessorament dels mestres, va ser
realitzada pels alumnes del centre segons les capacitats i coneixements adquirits a cada
nivell, des de primer a vuitè d'EGB. Són trenta-una pàgines de relats i contes curts,
poemes, jocs i dibuixos.

Fragment de l'auca de la història de l'escola

Del contingut es pot destacar el conte curt titulat Detectiu Harry Stanhop, escrit per
Philip Heitbrink, de sisè A d'EGB, amb dues il·lustracions que l'acompanyen; les
historietes La sopa d'all, d'Elisabet Romero Rodríguez, de segon B; i El lleó i el ratolí, de
Jordi Pérez Cámara, de segon A. O els poemes Poesia, de Samy López, de quart A; La
Pau, de Pilar Sànchez, de vuitè; i El Nadal, d'Isabel Rubí, de vuitè. O l'article La Pau, de
Daniel Changour, de setè B, un assaig sobre la guerra, la pau i les seves conseqüències.
Però per sobre de tot destaca l'auca de l'Escola Jaume Vicens Vives, que repassa la
història del centre i la vida d'una escola pública de l'època. Finalment, la publicació recull
un seguit d'autodefinits, mots encreuats, escales de lletres, problemes de lògica,
jeroglífics i jocs dels puntets per distreure als lectors.
Context
A manca d'una recerca exhaustiva sobre el centre, se sap que el 1975 aquest s'estava
edificant per acollir l'augment de la població escolar de Roses, al mateix temps que
l'Escola Ruiz Amado de Castelló d'Empúries, inaugurada aquesta segona el 1976. Es va
construir prop de la carretera de les Arenes, al costat de la zona de creixement de
l'eixample dels anys seixanta i setanta entre la Ciutadella i la Gran Via de Pau Casals.
Amb la seva construcció Roses passava a tenir un segon centre d'ensenyament públic, a
banda de l'Escola Narcís Monturiol (1936). Ben aviat, el 1977 es va ampliar l'escola amb
aules per a parvulari i EGB per donar resposta al ràpid creixement demogràfic de la vila.
De nou, a mitjan dels anys noranta es va fer una nova ampliació del segon centre
d'ensenyament públic de Roses. Amb tot, la història de l'ensenyament a Roses encara
està per fer.

Fragment de l'auca de l'escola on s'explica l'ampliació del centre i que per
estudiar no s'ha de pagar en contraposició a un dels altres centres de la vila

No és la única publicació d'un centre escolar de Roses que es conserva a l'Arxiu
Municipal. També n'hi ha de l'Escola Narcís Monturiol, titulada Revista Escolar, des de
1994, i del Centre Escolar Empordà, amb un exemplar de 1978 titulada Roses Jove.
Cooperativa Centre Escolar Empordà.
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