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a inauguració de les noves
escoles va tenir lloc el 18
setembre de 1932,
coincidint amb la festa major de
Sant Cebrià. Hi assistiren totes
les autoritats locals i algunes de
comarcals i provincials, entre
una munió de gent, gran i petita.
Es van interpretar peces de
música, es feren discursos, es
cantaren i recitaren cançons
rítmiques i poesies, es ballaren
sardanes i se serví un refresc.
Eren mestres de l’escola, en
aquell moment, Joaquim Bosch i
Maria Vilaseca. La gent va
admirar el nou edifici i va quedar
meravellada de la seva capacitat
i condicions i també de la
novetat que representava
disposar d’un gran pati, fins
llavors inexistent. Entre altres
cançons i comedietes, aquell dia

L

es van interpretar Vora, voreta la
mar, L’ombrel·la, Som deu noies
per casar, Anem cap a la fira....
El figuerenc Puig Pujades,
diputat de la Generalitat de
Catalunya, va fer un brillant
discurs en el qual va dir que “a
la necessitat que tenim de
demostrar la nostra capacitat, el
poble de Vilafant, fent honor al
seny dels seus homes, ha volgut
expressar els seus anhels de
veure convertits els seus infants
en homes lliures, capaços de
pensar pel seu compte sense
necessitat de pastors que els
menin. I aquells anhels els
veiem avui cristal·litzats en
aquesta bella escola, que serà
l’enclusa on es forjaran els
vostres homes de demà”.

La inauguració de les
escoles públiques l’any
1932 fou un autèntic
esdeveniment històric que
va aplegar tot el poble.

Fou una escola amb pedagogia
moderna, on es feren
exposicions de labors i treballs
manuals, i també excursions
culturals. Durant la Guerra Civil,
la matrícula va augmentar
considerablement en acollir els
escolars procedents dels
col·legis de Figueres, pel perill
dels bombardeigs.
El 1960 ja es va veure le
necessitat de construir unes
noves escoles, puix que les del
1931 foren considerades
antiquades, petites i amenaçades

de ruïna. El 1965 es va comprar
un terreny veí per bastir-hi el
parvulari, però no fou fins al 1985
quan es va fer el projecte de la
nova escola primària i una altra
de parvulari. En aquest mateix
any fou enderrocat el vell edifici.
Mentre es feien les obres del nou
la mainada anà a diversos locals
particulars habilitats. El nou
col·legi públic va iniciar la seva
prestació el curs 1987/88.

Puríssima de 1981, es va
inaugurar una escola al barri de
les Forques per als infants dels
primers cursos de primària ja
que no cabien a l’escola pública
del poble i havien d’anar a un
immoble cedit per un particular.

Mentrestant, per la Festa de la

Actualment està prevista la
construcció d’una altra escola a
la urbanització del Camp dels
Enginyers, dintre de la zona
d’equipaments i al costat del
centre cívic Les Mèlies.

Passats seixanta anys les
velles escoles estaven en
un estat ruïnós, i han estat
substituïdes per unes de
noves.

El cens de 1996 és de 340
alumnes dels cicles
preescolar, inicial, mitjà i
superior.

Inauguració del
nou Col·legi
“El 18 de gener de 1931
començaren els treballs previs de
replantejament del terreny,
portada de la conducció d’aigua i
recull de materials. Això va
costar 2.642 pessetes. Com a
detalls ara curiosos, diguem que
el Sr. Lluís Arau portà a peu
d’obra 43 quintars i mig de
pedres a 3 pessetes el quintar. El
Sr. Marc Quintana subministrà
145 quintars de ciment, a 1,15
pessetes el quintar. Les obres de
construcció començaren el mes
d’abril de 1931 a cura del paleta
figuerenc Sr. Narcís Estarriol, a
preu fet, per import d’11.500
pessetes. El fuster, Sr. Pere
Brugués, en va cobrar 2.926. El
guixaire Sr. Tomàs Ginjaume,
1.353. El pintor Sr. Pelai
Mercader, 458,45. El lampista Sr.
Lluís Vega, 578. La Casa Arbolí
per bigues, 2.194. El Sr. Nogué,
per cabirons per a l’enguixat,
249. Els totxos costaren 6
pessetes el cent.... Tots els
assistents foren convidats per
l’Ajuntament amb un refresc el
cost del qual fou de: xampany, 42
pessetes; sandvitxos en abundor,
dos rals cada un; pastissos fins,
16,50; vermut amb olives, 5,50;
obsequis a les autoritats
provincials, 32,75 pessetes. Cobla
Pep Ventura, 175 pessetes”
Escrit programa Festa Major de Vilafant,
setembre 1982.
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