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SESSIO DE L'AJUN TAMENT
Fou celebrada ahir, dia 2 d'agost, de segona convocatòria, c:;s~nt presidida per l'Excm. Sr. Alcalde, :\Iarqut·s d'Alella, assistint-hi l'll·ltre. Sr. Regidor D. Josep
Vilascca i Bas.

S'aprovà l'acta de la darrera sessió, i a requeriment
del referit Sr. \ïlaseca, quedaren damunt la taula, per
ésser tractats en la sessió propera, tots els assumptes
que fignraYcn en l'ordre del dia.

COMISSIÓ DE GOVERN
Heu's nquí els acords presos per aquesta Comissió
cu junt.a celebrada el elia 26 de juliol darter:

SECCIÓ D'HISEND.<\
CO~IISSIÓ D'ESCOR.X..illORS I :MERCATS

Concedir el traspàs en vida, a fa•or de D.• Teresa
Rosich i Rcnet, del lloc n. .¡oG del :\Iercat de Sant J oscp.
Cam ior els articles bou per •edella i moltó per
Ycdella, rcspectiyament, pels quals hauran de subhastar-sc, dels 1locs 11.' I 237 i 1344 del.:\Iercat de Sant Josep.
- Apro\·ar el compte presentat per D. Bonaventura
Calvet., d'import 13,81 g'..¡6 ptes., induïda la indemnització al cap dds Serveis tècnics, pels treballs generals
rcfcn.•nls a Ja construcció de nous porxos per cobrir el
pati crntrul del ¡\Icrcat dc Santa Catarina.
Atl-s <.'1 compte presentat per D. Francesc Oliveres, per In cousüucdó d'un claYegueró per la nau tercern dc l'Escorxador de Sant J\tfarti, d'import 8g8'7o pcssctc::;, aprovar-lo de conformitat.

NEGOCIAT DE PRESSUPOSTOS I PROPIETATS
Donar la seva aprovació als comptes següents:
Sis, d'import. en t.otnl 10,5~9'32 ptes., juntament amb

la indemnització al personal facultatiu, per les obres
practicades a la casa n. 0 3 del carrer de Bellafila per
D. Francesc 1\Iarimon.
Dotze, d'import eu total 23,998'95 ptes., incluïda la
indemnització al personal facultatiu, per mobiliari per a
les oficines d'Hisenda i Comptaduria, subministrat per
la casa Esteva i C.•.
Vuit, d'import en conjunt II,350'5o ptes., presentades per la Soci<.!tat Anònima Espanyola E:orting i D. Florenci Caslclltort, relatius al forniment de mobiliari i
altres lrcbaUs efectuats en les mateixes oficines del paràgraf precedent.

SECCIÓ DE FOMENT
NEGOCIAT D'OBR.B."5 PARTICUI,ARS
De conformitat. ::uub el que demanaven el'> propis
interessats, conccclir-los el~ permisos per renlilzar les
següents obres:
A n. Joaquim !l!uttné, per construir un passallís
davant dc son domicili del carrer de la Ind(tstria.
A D. Joan Mnsip, per tirar a terra un pis i modificar
obertures de la caso n. 0 56 bis del carrer d'En Pous i
Gallnrza.
A O. J oau Ribns, per construir una barraca en un
solar del carrer del Congrés, de la barriada d'Horta.
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A D. Emili Portabella, per construir parets de tanca
i wta escala exterior a la casa n.0 22 del carrer d'Hn
~Iargenat (Sarrià).
.A D.& Josepa Pascual, ~ arranja.r el terrat de la
casa 11. 0 I o del carrer dc Babilònia.
A D. lkmardí Giménez, per practicar obres interiors
i estucar la façana de la casa n.0 23 del carrer d'En Juli
Vemc.
A D. Josep M." Ortega, D. Francesc Lazaro i D. Bcnet l~caler, per practicar obres interiors a les cases
n. 0 12 del carrer de Tautarantana, 11.0 23 del d'En
SalmcrOll i 11. 0 7 del d'En .Maignon, respectivament.
A D.A Hosa Gelpi, per instaHar una vidriera en tula
galeria i 'una aixeta en la paret de la casa n.P 182 del
carrer d'l1n Salmeron.
A D. Josep .M.n Ambert, per construir un cobert i ru¡a
¡>.orla en la paret. de tanca d'un solar fronterer amb els
carrers de la I ,egalitat i Alegre de ·Dalt.
A D. Artur Forcada, per practicar obres interiors i
instaHar una porta de ferro i un rètol a la casa n. 0 74
del carrer del Canue.
A D. Jaume Sabadell, en representació de D. Adolf
Forcada, per tancar definitivament un solar amb front
carrer d'En Pujolet.
A D. Antoni Tolosa, per canviar la coberta de la
casa n. 0 26 del carrer del Comte de l'Asalto.
A D. Alci'>: Manuel Santamaria, per construir w1
xalet. i una paret de tanca en un solar fronterer amb el
carrer dc la Font Castellana.
A D.• Rosa Lluch, per reparar nna galeria de là
casa 11.0 rg del carrer de la Cera.
A D. J aumc Olivet, per construir una casa en el solar n. 0 r8 del caner d'En Gelabert del Coscoll.
A D. Marian Torres, peL construir dues cases eu m1s
solats sit.nats als carrers senyalats amb les lletres E i J?
dc la barriada de cau Dragó (Sant Andteu).
A D." Narcisa Casellas i D. Antoni Guardiola, per
const.ruir wta cn¡;a cadascú en uns s.olars que donen al
carrer lletra A dc la matei."Ca barriada.
A n.o. Concepció Verdura, per construir una casa i
tres obcrturcs en tm solar fronterer amb els carrers de
Port Prútcep i Camp Florit.
A D." l·~núlia Bouffard, per construir una casa i tma
tanca definitiva en un solar enclavat al carrer d'En Prat
i Roqué.
A la raó social Abella Ginestà i germans, per traslladar dos electromotors del 11. 53 del carrer d'En Floridablanca al'> n.• q8 i rso del d'En :Borrell, i substihúrlos per altres tres.
A n.~ Josepa Florit, per trasllada.r un electromotor
rld a." 9 del carrer Nacional al n. 0 7 del mateix carrer,
i iustal-lar-ne un altre.
A D. :\L Dalmau i Oliveres, per instal·lar un muntacàrregues accionat per w1 electromotor en la casa 11.0 r5.¡
del carrer de la Iudítstria.
A D. Joan Pla1UIS, per traslladar un electromotor
dclu. 0 4•1 del carrer d'En Pelai al n. 0 ·z8 del dels Tallers.
A D. Ramon TonellS, per traslladar quatre motors
dc la casa u.O ó a la 11.0 5 del carrer de Santa Madroua.
A D. Joaquim Juliaclts, per traslladar dos electromotors del n. 0 'to del carrer d'Urge.ll al n.o 99 del
d'En Floridablanca.
A D. Lluís Rocamora, per practicar la instal-lació
dc tres electromotors en la casa n.s 152 i 154 del carrer
dd Marquès del Duc.ro.
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A D. Joan Coll, per efectuar reparacions en nn fom
dc coure pn dc la casa n. r6 del carrer de Sans.
A D. Baldomer Falgue.ras, per instal·lar un forn de
coure pastes a la casa n. 0 ~q de la plaça del Born .
- Per construir cla'\·eguerons : A la casa n. o ¡ del
carrer ò'Bn Tirso de ~Iolina, a D.a Josepa Saumell;
a la n. 0 .¡2 del carrer dc Sevilla, a D.a. Rosa Serra; a la
n.s 28 i 30 del carrer de N'Anglesola, a D. Vicens Deu,
i a la n. 0 135 del carrer de Saragossa, a D.• Anna Castell~.
- Autoritzar, ai~ mateix, la instaHació d'electromotors CJl les cases que s'esmenten : A D.• Jacinta lVIali.né, en lo. n. o .;6 del Passeig de Sa11t Joan¡ a D. Josep
Jené, cnla 11.0 163 del carrer de Girona; a D.Manuel Porca.r, en la n. 0 130 de l'Avinguda d'Icària; a la societat anònima Allied MacWnery Company, en la n. 0 318
del canet del Consell cle Cent; a D. Tomàs Tusquellas,
en la n. 0 f7 del carrer d'En Cabañes; a D. Lluís Sedó,
eu la 11.0 2 r del carrer de les Freh:ures; a D. ltmili Ca¡JdeYila, en la n.O 8 del carrer de Càceres; a D. Bonaventura Tubau, en la 11. 0 89 del carrer d'En Floridablanca;
a D. Antoni Su.ñol, en la n. o 44 del carrer del Sant Crist:
a D. Vicens Nïeto, en representació de D. Joan .i\luñoz,
en la n. 0 433 del carrer dc Provença; a D. Lluís Pascual,
en la 11. 0 150 del carrer d'Aragó; a D. BonaYentura Peramau, en la n. 0 IH del carrer d'En Casanova, i a clou
J oau Planxart, en la 11.0 187 del carrer del Consell de Cent.

NEGOCIAT D'OBRES PÚBLIQUES
Concedir pennís a la Societat General el' Aigües dc
Barcelona l)er canalitzar per a aigua en els carrers de
l'Hort dc la Vila i del Pomaret (Sarrià); així com també
a la CO!Upanyia Barcelonesa cl'nlectricitat perquè faci
l'estesa dc cables subterranis de baixa t ensió en els carrers dc .Monistrol i Calàbria.
- Autoritzar a D. Pere Tort per construir la vorera
de davant dc la casa n. 0 3r del Passeig de la Bonanova,
i a D. Joan Bacallat, a més d'autoritzar-lo per la construcció de la clc la casa que fa xamfrà al carrer clc la
Font del Coll, facilitar-li la vora que li sigui necessària.
- Aprovar els justificants cle la inversió de la quantitat de r ,ooo ptes. per a atencions de la Direcció dels
Serveis tècnics, presentats pel senyor director general.
- Fou apro\·ada, també, la certificació i relació Yalorada, presentada per D. J oau Roig, relati\a al subministre de calç, ciment i maons amb destinació a les brigades municipals dc l'Interior, l'import de la qual puja
5,803'85 ptes.

SECCIÓ D'EIXA1\1PLA
NEGOCIAT D'ODRES PARTICULARS I PERSONAL
At.csa Ja demanda feta pels senyors qt~e més avall
sc citeu, concedir-los els següents permisos:
A D. Jonn Chil lida, per prolongar els baixos i aixecar
cinc pisOll a la casa 11. a 70 del caner cl'En Borrell.
A l).a Dolors Calm, per construir un cobert en la
part posterior de la casa n. 0 157 bis del carrer de Provença.
A 1>. Sn.lvador Coromina, per edificar uns baixos no
habitables en Ja part posterior de la casa n. o 13 del carrer d'.B:n Villarroel, amb entresol interior destinat a

,

GASETA :\IU~ICIPAL DE BARCELO~A
taller, obres interiors en la planta baixa de la casa i
modificar dues obertures de la façana.
A D." Montserrat Sabadell, per construir unes galeries, practicar obres interiors i arrebossar la façana de
la casa n. 0 8 de la Ronda dc Sant Pere.
A D. Eudald Obradors, per modificar dos portals
dc la casa u. 0 88 del carrer del Clot.
A D. J,ltús Bu.xcres, per efectuar obres interiors, consistents ell cruwinr els enrajolats i tirar a terra uns embans, en una supcrñcie dc 325 m 2, i convertir ducs finestres en portals, de la casa n." 47 del Passcig de ~ant
Joan.
A D. Enric Franch, per constnlir 1m pis a la casa
·
n." 380 del carrer de Còrcega..
A D. 1U1toni Monzon, per practicar obres interiors
a la casa 11. 0 109 i 109 bis del carter del Comte de l'Asalto, i construir-hi, a més, un clavegueró.
A la societat Cobertes i Teulades, per construir dos
claveguerons, un que, des de la casa n." 519 del carrer
d<> :'v!allorca, desguassi al longitudinal establert en elmateLx carrer per D. N. Romeu, i un altre a la casa n." 274
del carrer dc Nàpols.
:\. D. A. Serra i Martine~. apoderat dels Srs. Albert i
Francesc Dasca i Boada, per construir un clavegueró en
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UJJa casa del carrer de Casp. entre els de Sicllin i Sardenya.
.\ D. Josep CapdeYila, per construir un cobert definitiu en el n. 87 del carrer d'En \'ilanova.

NEGOCIAT D'OBRE.') PÚBLIQUES
Aprovar ducs certificacions i relacions valorades,
presentades pel Foment d'Obres i C:onstruccions, relativa, la una, d'import 1'27,705'2r ptes., a les obres de
construcció d'empedrats en el calTer de les Corts Catalanes, entre l¡l Rambla de Catalunya i el Passeig dc
Gràcia (contracte de constn1cció d 'un paviment d'asfalt monolític en el trajecte del calTer de les Corls Catalanes, <·nt.rc el d'En Balmes i el d'En Roger de Llúria);
i l'altra, a l<:s obres de conservació i reparació d'empedrats, durant el primer trimestre de l'any actual, l'import de les quals Stlllleu 33,786'83 ptes.
- Apro\·ar, també, la presentada per la raó social
Construccions i St.:rvcis, S. A., Tefereut al subministre
de materials i treballs esmerçats en la conserració de
l 'arbrat i jardins de l'Eh:ampla durant el mes de maig
darrer, d'import 35;9o6'95 ptes.

D ISP O S I CIONS OF ICI A LS

Des del 27 de juliol al 2 del corrent mes, en els diaris
oficials (1uc més avall s'esmenteu han aparegut les següents insercions de l'Excm. AjUiltament d'aquesta
cintat:

GACETA DE MADRID
'
'
DL\ 28 DE JULIOL. - Publica sis anuncis de la Tinència d'Alcaldia del districte V, requerint la presència
d'aquelles persones que sàpiguen on se troben o resideixen els parcs dels mossos Joan .Artiga i Ruiz, J oscp
:\Ioy i Vila, Ignasi Avellaneda i Femaudez, Josep ::n.a
López i Cano, Baldomer Sedó i Yergili i Lugdard Serrrulo i Gómez, per tal de declarar-ho en els expedients
que en la Secció dc Quintes del reJerit districte se'ls
iustmd:x.
DrA 29. - Inscrta dotze anuncis, relatius als expedients d'exempció legal incoats a faYor dels mossos Bonaventura Pallicera i l\!artí, Joaquim Colomé i Benages,
Ferrau Ronichc i Franchi.ni, Agustí Solé i 'Bisbal, Rafael 1\rnnda i Carmona, Gennà Villanueva, Antoni Tei·
xidor i ~nlomó, Lluís Mansa i Pol, Antoni Brnn, Enric
Llort i Cortès i Euric Cancllas i Gó11Eaus.
DIA 1.r D'AOOS'l'. - Amu1cia la subhasta relativa a la
ver¡da d' tm so)o.r de la illa n. 0 14, lletra C, corresponent
a la RecAó segona dc la Via Laietana, sots el tipus de
330,875 pcsseles.
J/nete se celehrnrà, simultàniament, en les nostres
Cascs Consistorials i en la Direcció General d'AdmilJistració, el propvinent dia 22 dc l'actual mes d'agost,
a les onze ho1·es del matí.

BOLETÍN OFICIAL
Dià 27. - Anuncia l'e:qJosició al públic, durant el
tcrntini dc vint dics, dels plecs de condicions per a trel.u:e
a subhasta les obres d'urbanització de l'encreuament del
carrer de les Corts Catalanes amb el d'En Muntaner, i
les obertures del carrer d'En Coello, entre can Mi.ralld.es i la Rambla de Volart.
Publica, demés, la convocatòria per a la provisió,
per oposic'ó, d'llll càrrec de veter·nari supernumerari.
El termini per a la presentació d'instàncies és el de quinze
dies.
DI.\ 28. - Antltltia la ,sp.bhasta relativa a la construcció dc claYegucres, claveguerons, imbomals, pous dc
registre i tmes altres obres accessòries, en els carrers
de ::\''Awdas ~Iarcb, entre els de Xàpols i Sardenya; i
~icOia, l•ntre els de Casp i Carretera de Ribes, sots el
tipus de rr7,230'33 ptes.
- t\mu1cia, trunbé, la subhasta relativa a l'obertura
<le trinxeres en C:l.rrers de l'Ei.'>:ampla per l'emplaçament dc tubs dc conducció d'aigua amb destinació a
les fonts situades eu els encreuaments dels carrers de
Diputació Giromt, Dipntació-Bruch i Consell de CentOh·ona, sotn ci tipus de 3,278'o6 ptes.
- Publica, demés, una providència declarant iücnrso.'l en i'apremi de primer gran als deutors per l'arbitri
sobre inquilinats, corresponents al primer b:imestrc
dc 1922-23.
DJA 29. - Inserta tma providència declarant iucursos
en l'aprc:nli dc prÍIU<.'l' grau als deutors per l'arbitri sobre
inqniliuats corresponents als triluestres segon, tetce1· i
quart dc l'exercici econòmic de 1919-20.
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Anuncia 1'~-posició al pí1blic, durant el
DIA .'31. tcnuiui de quinze dies, del Pressupost de l'actual exercici, pròrroga clc l'anterior, format en tirtut de les eliminacíons dc les partides de caràç:ter temporal fetes de
confomütat amb ço que disposa laR. O. de 27 de juny
darrer.
DIA 1.r o'AGOSl:.- Inserta les bases per a l'adquisició,

mitjançant concurs, de dos escarificadors de remolc i
un equip moto-compressor per als serveis de conservació
dc vies pí1blic¡ues de la ciutat, sota el tipus de 36,ooo
pessetes.
· - Publica, també, sis providències declarant incursos en l'apremi de primer grau a diversos deutors
d'arbitris.

VA RIA
X CONGRÉS INTERNACIONAL D'OTOLOGIA
(Acabament)

ENSENYAMENT ES,PECIAL DELS NOIS SORDS.MUTS EN LES EStOLES DE T'ILA]OA:VA
Generalment, el noi sord-mut, perTactivitat ja propulsada de la seva inteHigència i per l'interès que er1 ell
desperta l'runbiwt, comprèn bé les coses i les comprèn
amb tma ctrta rapidesa; l'acció viva el cativa. Ai"Ó
trobem que la realització de treballs, el manejar eines,
l'intervenir en l'execució d'una obra, desperta el seu
interès de tal manera que ofereL"\: a l'educador bona ocasió cou.stanl i activa per actuar profitosament en tot ço
que siguin ensenyaments especials. El dibuix, el modelat, el treball lllanual i les realitzacions de çoscs són
els mitjans dc què ens valem per posar a prova aquestes
activitats del noi sord-mut, ajudant així i completant la
seva formació general.
Aquesta acció educativa comwça eu les classes dc
J arcU d'itúants.
I,a nostra Escola de Vilajoana, com ja es diu en altre
lloc, està emplaçada ols afores de la ciutat, a plwa Naturalesa, entre belles serralades poblades de boscos i frondosa vegetació; els petits escolars de la classe de Jardí
d'infants bona part de les hores que estan a l'escola les
passen a ple aire, en aquests boscos, on tenen ocasió d'observar les forn~es de les plantes, la varietat de flors boscanes, la '·ida dels insectes, la forma i estructura de les
muntanyes, el constant espectacle del color de la llum
i del cel i tantíssirues coses que sempre ofereix la Xatura.
És amh la contemplació de tantes coses \ives on es
troba el pWll de partida de l'educador per començar
els seus ensenyaments, acostunlant l'infant a què, per
mitjà dc gràfiques, traçades mwtalmwt o observant
el natural, consigni les seves impressions, les fonnes de
les coses per ell vistes i observades que amb major intensitat hau {rapat. la llur percepció. Aquests treballs,
acom¡1auyats d'exercicis de treballs manuals elem,cutalLo;situs que donin a l'infant la coneixença intuïtiva del
què són dimensions, snperl1c:ies i volums, com també la
coneixença dels matisos del color, constitueixen el prímer grau de l'ensenyament anomenat especial.
Aixf (fig. 20), els petits sords-muts reproduei.~eu
amb agradós interès de vida un ramell de fulles recollides
a l'atzar, o bé són emportats per l'atwció a reproduir
les insectes que topen a l'eLxida dcls camins, mentre altres, revivint els primers assaigs de dibuix en familia,

ara ja insensiblemwt metoditzats, esbossw figuretes
humanes, i més tard, er1 esbargiment C$piritual, eJ~."Ploren
en l'ampla visió del lloc, fixant sobre el paper la planura
esponerosa de fnúta adossada al pujant de les muntanyetes veïnes retallades.
Una vegada aconseguida aquesta preparació, l'itúant
comença a compendre que el dlòuixar no és sols Wl esplai,
Wlll. joguina, sinó que pot ésser un mitjà per explicar-sc,
i així manifestar als demés les impressions rebudes, com
les fonnes de les coses, tal com ell les Teu i les comprèn.
Quan l'infant sent un principi d'emoció i es delecta dibtri."ant, segueix aquest ensenyament d'una manera més
metoditzada, tendint sempre a ajudar la seva formació
i educació, i estableix ja una disciplina que procura el
desvetllament de les seYes aptituds i l'interès en el treball, fent-li sentir les inquietuds del demà, i per ço que es
reporta a la seva formació inteHectual, twdeix a la consolidació i augment eventual del seu lèxic.
I ai"Ó, en la tealitzac:ió d'aquests wsenyaments ens
interessa que el noi hi trobi semp.re una acció viva i educadora; per això l'ensenya.lilent del dibuix i del modelat
es fa sempre a base del natural i d'objectes reals, i es procura que el noi, a la vegada que l'adquisiQó d'una tècnica
i l'educació de la mà, desenrotlli i wriqueixi les seves facultats de judici, donat que en un dibuix o un modelat
uo hi ha d'llaver solamwt la visió de com un o diversos
objectes mostren la plasticitat, ni és suficient tampoc
que el seu traçat o la seva execució sigui més o m~nys
acurada i habilidosa, sinó que interessa veure-hi ço que
hi ha posat l'executant, interessa trobar-hi aquella
acció iutcma que ws parla de la manera de veure les
coses i llur bellesa, i ens expressa els accidwts i el seu
sentir. Respectuosos amb aquesta teoria portada per
la pràctica, fem l'enswyamwt del dibuix i del modelat,
ajudant al noi a \'eure de manera pròpia la forma de les
coses, les dimensions i l'estructura de les mateixes, procurant plantejar-U a cada exercici un problema dels diversos que ofereix el dibuix i l'escultura (figs. 24 a 27)
acostumant-lo, alhora, a una diversitat de procediments.
Ja deixem indicat com interessa als aluilllles el problema
magne del pa.rlw:. En aquest sentit, doncs, ultra tota
la fu¡alito.l d'observació i habituament qne portem anotada, els educands (ügs. 28 i 29) són estimulats al traçat
d'utensilis o objectes, la nomenclatura dels quals hagi
servit de base articulatorio-sintàctica al professor d'educació general. Els alwnnes, dolles, reveuen, i traçant
reviuen, idees ja adquirides, i les consolideu en la seva
realitat dc coses a produir-les com a motiu de dibuix
que port•t la denominació corresponent, la fraseologia

..

Fig. 23. -

Reproducció, pels alumnes de Ics classes dd Jardí d'infants,
de coses vistes i observades en llurs eixides al bosc

I

Fig. 24. -

Dibuix : Estudis portant sobre la forma
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Fig. 'l5 . -

Exercicis de dibuix sobre t'cslnu;tnm, k-!:ò valors i la forma

Fig. 26. -

Exercicis de dibuix sobre l'cslruchua. les valors i la forma
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Fig. 27.- ,\puntament·retrat d'una nena fet sol>r<' la pissarrl'tn per la sc,·a companyona de classe

inicial que insensiblement aferma l'hàbit d'e..xpressió
dels nostres alumnes.
Í\s, doncs. el dibuix un factor ben aprofitable per tal
d'ajudar al mestre d'ensenyament general en les seves tasques, procurant cuidar a la vegada els accidents tt:cnics
que ofen.:ix l'ensenyament del dibuix o de l'escultura.
Una certa classüicació dels exercicis, segons el se..~e. tampoc és deixada de banda.
T,cs nenes, per exemple, representen gràficament les
coses de In casa, utensilis de cuina, fruites, vegetals, etc.,
i els nois, t'Ïnes de treball i les coses totes qne e.l,s són pró'pk·s (figs. '29, 30 i 3X). Aquests e..-..:ercicis, pr(,viameut
preparats, tenen la valor d'insistir sobre tm mateix tema
per proccüitucnt.s diversos, fent-li al noi més agradables
i j)ltS!ladorcs les hor~.:s de clas.<;e. Els bous rendiments
ohscrvnts cus estimulen encara en el nostre procediment.
f.~s encorntjarlor observa1· com els infants posen inten:'S l'll col·lcccionar els dibtrixQs executats i en procurar
enriquir la coHccció que per ells té la valor de representar
coses de debò, objectes <JUe ells coneixen, que poden tocar,

que troben a casa i en els tallers; dibuixos que llurs famílies entenen, i això també els complau ; aquells fullets
dc paper són guardadors de petites emocions, que els
nois c.stin1en, i nosaltres en som joiosos i n'aprofitem Ja
seva acció delicada.

*
ParnHdament al dibuix i modelat, segueix l'cnscnyamcul del treball manual, que a partir dc la classe ue
J nrdí rl 'infnnts ja s'inicia, i, per mitjans ben elemc•ntals
que estiguin d'acord amb la curta edat de l'inüwt, ~s
procura contribuir a la seva i.n,iciació, a l'activitat manual, alhora que a la seva inteHigència i a la coneixença del per qnè dc les coses, i airi es generalltzen di'"ersos exercicis que a l'itúant li són agradosos, doncs
cal tenir en compte qnc en. ell és condici6 nativa el ccn:nr
jocs amb què pugni <.>ntreteuir les seves mtmt'tcs. l
nquesl.a meua d'esplai que ingènuament el noi busca, den
aprofitar-sc, car of\o'rei.'\. també bona ocasió per a uu treball educatiu. Més cudaYant, quan l'infant ja està eu
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Les cet r i lleres Une5 cetrille.r.e;
IZI
El cetrill de l' o!i 11
~ El ce.tri\1 del vinagre
El5 dos cetrillj són plen5 i tapò0
Fig. 28. -

el canti : un canti ~@]
d os èa n t i e; : e I $ dó 5 can ti s
el canti· oro.5 és verd ~

el c anti ·petit

é) groc
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Valoració dc l'cnscnyamenl oral en les classes de dibuix

Figura 29
El codony é.; madur.

El codony serveix per fer coniitura.
Dc la confitura de codony se'n diu .codonyat..

Això és una branca de pi.
Aq\1csta branca és florida i té sis pinyes.
L~ ducs, pinyes grosses ja són ben madures.
Lcs al tres no.
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Fig. 30. -

Realitzacions dc gravals en fusta

l·ig. 31. - - Hcalitzacions de gravats en fusta
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ei.,-amplament de l'ex'Pressió oral en els treballs d'impremta

Fig. 33· -

Treballs a la serra

al torn mecànics
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Fig. 3+ - Realització en fusta de co.ssos geomètrics ClltuthalS en Ics classc5 dc formació general

Fig. 35· -

Aplicació de tires de metall sobre planx.t.>s dc fusta .resseguint dümixos fets cu sessions espeoals
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Fig. 36. -

eI

PAL DE BAR e E I, ON A

Mostra de treballs dc torncr1a en fusta

Fig. 37· -

Exercicis de tal la de fusta

G A 8 E T(A M 'C X 1 e I PAL DE BAR e EL ON A

Fig. 38. -

Fig. 39. -

Exercicis dc tallq dc fusta

Ensenyament domèstic : Pràctique:; de rentar roba

8..?.
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Fig. 40.

Fig. 41. -

DE BARCELOKA

Ensiuisiraní-sc en ol planxat

Repàs de roba, labors, brodats, otc.

•
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condicions de començar a desenrotllar les seves aptituds,
el treball manual comença a pendre un nou caire i tendeix a la preparació d'una activitat professional. Per tal
d'aconseguir-ho, sense descuidar els aspectes educatius
que deixe01 consignats, posem el nostre inter~ en procurar-li exercicis que obeeixin a una realitat, allunyant-lo
de tot ço que pugui proporcionar-li idees falses o figurades. En aquest se1ttit el noi realitza el seu treball en
la matèria pròpia i amb el maneig de les eines degudes i
se li proporcionen les nocions tècniques necessàries en
arribar a aquest punt.
Els treballs reproduïts en la fig. 34 és la realitzaci6
en fnsta, executats en !'obrador de fusteria, d'una lliçó
d'elements geomètrics, explicada en la classe d'educació
general, i les figs. 33 i 36 són la representació de trebAlls de tomcria que prèviament el noi ha dibuixat; telúnt amb aquest procés la coneixença de què l'obra executada al tom és el fi que es proposava, i el dibuix ha
estat uu dels mitjans que integren la seva consecució.
A igual fi responen els C-'\:e.rcicis de talla de fusta i d'aplicacions de tires de metall, representats en les figs. 35,
37 i 38. Són també acció viva d'unes lliçons de càlcul,
que el noi ha rebut en la classe d'educació general
(fig. 32), la que en les caixes ha compost i que ell mateix ha imprès.
Les Hgs. 30 i 31 ens donen mostra de la realització
en gravat a la fusta, que del natural el noi abans ha dibtti...:at. Aquests exercicis, juntament amb l'aprenentatge del dibuix i l'educació manual, li donen a 1'alumne la
coneixença de la tècnica del dibuixar apropiada a la matèria i un dels sistemes de gravats per l'estampació en
paper, amb igual ideologia realitza el repujat, treballs dc
forja, etc., etc., i sempre obeint al pia orgànic que establcL" un lligam entre totes les classes que integren la
nostra Instit-ució.
l'cniut en compte les cm:acterístiques de l'activitat del
sorcl-mut, que consignem al començament d'aqnest treba1!, anotem com els procediments que deixem exposats
desperten en l'alumne una acció decidida per al treball,
afermant-lo a una disciplina, que no és la imposada,
sinó la sí.:utida per l'individu quan s'ha donat compte de
la nect'Ssitnt que té de fer l'aprenentatge d'un ofici per
actuar cu les lluites que trobarà en la vida, en sortint rlc
l'escola, i alternar entre els homes que lluiten i treballen.
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Aquests ensenyaments, alhora que la contribució que
tenen en la formació rle l'infant, faciliten ocasió per estudiar a l'alumne durant el transcurs d'aquest procés '
educatiu, per conl-ixer quines sóu les seves aficions i
aptituds més profitoses, podent així, amb les dades
recollides, senyalar l'ofici a què pot destinar-se'l en aníbar l'hora en la qual queda finida la seva formació.
Acluahuent. tenim ja alumnes que estan en aquest
cas, i que, d'acord amb el 4ue s'ha consignat, llurs condicions físiques i l'aprovació de llurs fanu1ies, fan l'ensenyameut professional eu les arts de la fusta i de la
Impremta.
Amb les nostres nenes sordes-mudes seguin1 els mateixos proccdbnents, i en les classes alternen nois i noies
a la vegada. Naturalment que no regeixen per elles les
pràctiques dc fusteria ni de forja i demés treballs que els
són ilnpropis fins físicament.. Les nenes, a més de l'ensenyament del dibuix i del modelat, realitzeu en treball
manual pràctiques de lliçons de geometria i lliçons dc
coses explicades a classe. Les se'"es observacions en
botruúca i geografia són també traçades i demostrades
per mitjà de gràfiques, i l'ensenyament domèstic, importanüssim per les nenes, és cuidat en la nostra Escola.
Les feines de la casa, posar-les en condició d'ajudar en
llurs tasques doiUt:stiques, és el que primer prevenim, i,
ai.x:í, les nenes aprenen de cosir i apedaçar, de rentar,
planxar i sorgir la roba (figs. 39, 40 i 41), economia domèstica, preparar i condimentar viandes, corúecció de
robes, i per a quan les nostres sordes-mudetes tinguin
l'edat que correspon apendre un ofici per tenir també
mitjans dc lluita en la Yida, tenim ja preparat el muntatge d'oficis propis per la dona.
Aix1 és com funcionen les nostres classes especials
dc Vilnjoa11n, els ensenyaments de les quals comenceu
en les dC' Jardí d'infants i, d'tUla manera solidaritzada,
&cgueixcn d procés que deixetu exposat, perseguint la
finalitat de fer l'educació de 1'infant. sord-mul, ajudar
a Ja seva fotmació general i tlel11enguatge, i en seguit· el
camí dc l'escola primàlia a l'aprenentatge d'w1 ofici
mauunl que, dotant-lo de contingut cientllic d'un ofici
i de la for111adó tècnica indispensable, es pugui acousegtúr unn formació professional completa.
A. GÈI,ABERT I AURT
Director dc I'En,.enyaml!nt especial de \'ilnjoanu

N O T I CIARI
DELEGACIONS I REPRESENTACIONS
Des del dia 2o al 2.6 del passat mes de juliol, la
Corporució Uluuicipal, així com també l'Alcaldia, mitjançant delegacions i representacions, han assist.it als
netes que tot seguit s'esntenten:
DrA 20 m~ JUr,cor.. - L'Ex.cm. Sr. AJcalcle, .Marquès
d'Alella, delegà l'Il·lire Sr. Regidor N'Agustí Escolà per
assistir a Ja festa de caràct.er íntim que va celebrar la
Creu Roja en els jardins del Turó Parc.
DIA 23. - L'Hxcm. Sr. Alcalde delegà 1'11-ltre. senyor N'Estanislau Durau i Reynals per assistir a la dis-

I

t..ribuci6 dc premis de les Escoles Franceses, que va tcuir
lloc cu el tcalrc dc Novetats.
DL'\ 25. - J/Exc·tn. Sr. Alcalde delegà l'IHtre. ~r. Hn
Jost-p C'antraclt per assistir a la festa dels Jocs Florals
de ln barriada. dc Santa Buliilia de Vilapisciuo..
Bis Il-llrcs. 'srs. Regidors Snntamaria, C:ararach,
li. dc Quirós, Navés, Eiscolà i Domènech, assistiren a
l'obertura. üel carrer de l'rats de la ban:iada de Santa
Eul:\lia dc Vilapisciua.
DTA 26.- J/h'xcm. Sr. Alcalde delegà l'Il·ltre. Sr. Tinent. d'Alcalde n11 ~Ia.rti Matons per assistir a la festa
dels Jocs Florals de la vila delVend.rell.

•
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DEMANDES DE PERillSOS

Han sol·licitat permís a l'Excm. Ajuntament, per a
la instal-laci6 de diferents aparells industrials, els següents senyors:
D. Frnnccsc Sugot, un electromotor i un generador
dc vapor eu la casa u. 0 43 del carrer d'En l\Ienéndez i
'
Pclnyo.
D. FNíx Pi, nu electromotor en la casa n. 0 28 del
carrer d'Urgell.

D. Joan Pujol, una caldera termosifó en la casa
n. 0 183 del carrer d'En Sepúlveda.
D. Guillem Ramos, un electromotor i utt muntacàrregues eu la casa n. 0 ro del carrer d'En Pelai.
0
D. J. A. Rieusset, un electromotor en la casa n. 36
del carrer del Rector Ubach.
D. Joscp Roca, un electromotor en la casa n. o zg
del carrer dc l'Olivera.
D . .Autoui Vila, ttn electromotor i tUl muntacàrregues en la casa n.s 105 i 107 del carrer de Marina.

DEPOSTTARIA MUNICIPAL
Comple corresponent al primer trimestre del present anp econòmic 1922-23 q(Te ha rendit el Deposi/ari
reia/iu a les operacions d'ingressos i pagaments verifica/s en la Cai.m numiúpa!

Primera part. -

Co~tPTE DE CAIXA

Pessetes

Existència a darrers del trimestre anterior
lnj:!ressos en el trimestre d'aquest compte .

4.242,254'71
54.950,524'29

Càrrec. . . .
Data per pagaments veriftcats en igual trimestre.

59.192,579
52.658,888'92

.

Existència per al trimestre que segueix.

.

6.555,690'08

.

S egO na par t. -

COMPTE T'ER CONCEPTES

.

JNGRESSOS

Operacions
realitzades
en aquest
trimestre

aquest trimestre

Pessei1S

Pessetes

Pessetes

-

l, r

Propis
Monts . .
Impostos. .
4. t Benericència . .
Instrucció pública
5.~
6.~
Correcció pública
7.e Extraordinaris. .
. . . . . . . .
( Existència del Pressupost de
4.076,565'58
l'Interior de !921 -22 Ptes.
S.è Resultes . . ~
15.70-t 819'89
-.
1. Altres ingressos . .
9.è Recursos legals per a cobrir el dèficit . .
.
Reintegrament~ . . . . . . . .
10.~
· Pressupos~ espe- Ex! s~ è n ci a del Pressupost
165,89 1'55
oia! d'Eixamph. 1 d E•x.ampla de 1921-22 Ptes.
4.459,569'40
»
\ Altres mgressos. .

2.a
3.r

2.n

5.r

<J.l
5.è
G.~

7 .è

8.1\

9.•'

lO. e

Il. e

12.è
15.è

Despeses de l'Ajuntament.
Policia de seguretat. . .
Policia urbana i rural . .
!Instrucció pública.
Beneficència . .
Obres públiques .
Correcció pública
Monts. . . . . . . .
Càrre¡tues . . . . . .
Obres de nova construcció'
Tmprevistos . . . . . .
Resultes. . . . .
Devolucions . . . . . . .
Pressupost especial d'Eixampla.
Data.

2.001,148'58

2.001,148'58

--

-

595'80

-

--

--·

!

595'80

5.297,794'94
1,700
8,070

-

PAGAMENTS

J.r

-

--

5.297,794'94
1,700
8,070

-

.

-

Jlns

-

J

Càrrec.

'l'otal de Ics
operacions

.Ròssec del trimestre
anterior
per ot;racious
tenl tzndes

-

-

-

-

-

-

-

19 781,185'27 I 19.781,185'27
7.471,566 90
7 .471,566'90
5,260'78
5,260'78
4.625,260'75 ~.625,260'?~ 59.192,579
39.192,579

1.592,051'í'57
699,504'96
1.051,469'92
550,878'46
597,851 '95
585,269'90
100,885

1.592,055'57
699,504'96
1.051,469'92
.')50,878'46
597,831'93
585,269'90
100.885

5.662,412'51

5.662,412'51

15,859'7{)
19.579,250'85
55,877'57
~.989,654'86

13,859'79
19.579,250'85
55,877'57
2.9S9,65-1'8f.3

52.658,888'92

52,658,888'92

-

-

-

Imp. Casa caritat

'
'

