Resum ruta amb alumnes de 3r ESCOLA MONTSENY
21 de maig del 2015
DE RUTA PEL COLL
Resum de l’activitat
El passat dijous 21 de maig membres de l’Arxiu i Observatori Actiu de Vallcarca i de l’entitat
Raons Públiques van compartir un matí amb els alumnes de tercer de l’Escola Montseny, al
llindar del barri del Coll.
Per a l’activitat, d’una durada de 3 hores i mitja, es va explicar a l’aula una fitxa d’observació
per apuntar elements emblemàtics del barri i acte seguit vem iniciar una ruta.
Durant la ruta, els alumnes van poder descobrir les característiques del paisatge i d’alguns
espais del barri del Coll que tot i que majoritàriament ja els coneixien, van poder observar amb
més deteniment.

Detall de l’activitat
Fins aproximadament les 10 menys quart del matí ens vam trobar a l’aula, per explicar-los com
es desenvoluparia l’activitat als alumnes. Una ruta que els portaría a descobrir i reconèixer tota
una sèrie d’elements de la zona propera a l’escola que en els propers mesos serviran per
elaborar uns cromos que podran compartir al llarg del proper curs als setembre.
Abans de sortir de l’aula, en un mapa del barri penjat a la pissarra de l’aula vam anar repassant
els punts marcats amb un gomet per conèixer per on es desenvoluparia la ruta. I es van
comentar els elements naturals i de patrimoni en que s’havien de fixar. En diferents grups
reduïts van escriure les impressions que ells teníen del barri a les fitxes.

Passades les 10h arribàvem al Parc de la Creueta del Coll. Un indret que coneixen bé i on els
mateixos alumnes han explicat les seves anècdotes. Allà els hem explicat detalls de com era
l’indret abans que fos parc: una antiga cantera. Així com de l’estany i les obres escultòriques.

A quarts d’11h ens esperava la gent del Taller d’Història de Gràcia a la seva seu de la Finca
San Salvador, que pren el nom d’un doctor que en el seu dia va fer un encàrrec d’obra al
deixeble de Gaudí Josep Mª Jujol. La finca està plena d’elements i ornaments modernistes i
arran del descobriment que es va fer al fer les obres, conserva els antics pous d’on extreien
l’Aigua Radial, que en el seu moment es va arribar a comercialitzar. Hem fet una visita guiada
pels pous i descobert moltes curiositats de l’aigua natural que apareixia al barri.

Pujant el Passeig Mare de Déu del Coll amunt hem recordat la parada de bus, el servei
Omnibus i la sala d’espera per viatgers que hi havia al mateix indret de l’actual Restaurant
Casa Fausto, com es veu encara escrit a la façana. I d’allà hem seguit pel carrer Santuari fins la
plaça Salvador Allende.

Un cop a la plaça Salvador Allende vam poder esmorzar per reposar forces i continuar la ruta.
Allà un dels alumnes ens ha explicat un element característic de l’església de Nostra Senyora
del Coll.
Desplaçant-nos fins al carrer Tirso, hem contemplat l’església per la part de darrera, justo on es
situava l’antic Hostal del Coll que dóna nom al barri. Actualment l’espai és una escola però
manté bona part de l’estructura antiga com hem pogut comprovar a través d’una fotografía
antiga.
Pel mateix curs del carrer Tirso, de baixada, hem arribat a la Font-Rúbia, recuperada pel barri
juntament amb la rajola que certifica la seva antiguitat. Era important entendre com l’aigua de
l’indret sorgeix de la muntanya, un manantial natural i que aquest és un barri que té aquesta
riquesa natural.

I carrer Tirso avall, hem arribat a la placeta Laguna Lanau, des d’on hem explicat la
importància de l’Editorial Bruguera que tenia la seva seu al barri perquè molts veïns hi
treballaven o hi tenien familiars implicats. Hem vist una mostra dels còmics que allà es
dibuixaven, colorejaven i s’imprimien. I també hem pogut veure fotografíes antigues de la gran
rotativa que hi havia a l’edifici, que donava feina a molts veïns durant els 78 anys que va estar
en actiu.

Des d’allà, tan sols ens calia resseguir la forma dels carrers, antigues rieretes i torrents que
anaven plens d’aigua, per tornar a l’escola.
Un cop a l’aula de nou, vam fer repàs amb les aportacions de tots els grups d’allò que havien
vist i omplert a les seves respectives fitxes. I finalment ens vem acomiadar fins la propera
sessió, en que treballarem el disseny i les regles del joc d’una sèrie de cromos que faran
referència als elements més destacats que hem pogut observar al llarg de les dues rutes fetes
fins ara.
Alice, Joan i Pere

