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l dia 9 de març de l’any
1969 es va col·locar la
primera pedra d’una altra
escola, aquesta de caràcter
específic. Es tractava del col·legi
d’educació especial Mare de
Déu del Mont, promogut per
l’Associació Altem. Entre altres
personalitats hi era present la
mamá del millón, Mercè Carbó,
personatge popular en aquella
època pel fet d’haver guanyat
aquesta quantitat en un concurs
televisiu i que va destinar
íntegrament a la protecció d’una
filla seva que era deficient.
Aquesta escola va desenvolupar
els primers passos en diferents
locals particulars de Figueres
segons les exigències del
moment, però ja en els seus
inicis, el 1968, la Junta
Protectora dels Subnormals de

E

Figueres i Comarca havia
adquirit a Vilafant, a la zona de
les Forques, al costat de la
carretera de Vilafant a Santa
Llogaia, un terreny de cinc mil
metres quadrats. Les obres van
iniciar-se l’octubre de 1972 amb
una superfície de tres-cents
metres quadrats i un pressupost
de tres milions. Inicialment, i fins
al 1982, aquesta escola va
dependre del col·legi públic Sant
Pau de Figueres i després va
adquirir un caracter autònom
depenent de la Generalitat de
Catalunya.
L’Associació Altem va comptar
amb la col·laboració ciutadana i
es van fer curses de braus,
partits amistosos de futbol i tota
mena d’activitats, amb les quals
es van poder tirar endavant les

Col·locació de la primera
pedra de l’escola l’any
1969.

obres del nou edifici, que fou
inaugurat el 14 de juny de 1975
amb una matrícula de 35
alumnes. El terreny és propietat
de l’associació, i l’edifici, del
Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.
En aquesta escola s’hi fan
estudis infantils, primària i
secundària adaptats a les
necessitats dels alumnes i altres
complements especialitzats com
logopèdia, fisioteràpia, música i
informàtica, i es treballa sobre
actituds, valors, normes de
conducta i convivència per
obtenir una autonomia personal i

També compten amb la
col·laboració successiva de joves
que s’han acollit a la prestació
social substitutòria del servei
militar i que són de gran utilitat a
l’escola. Per les seves aules han
passat fins ara més de 200
alumnes. La matrícula és gratuïta
i es compta amb beques oficials
per al servei de menjador.
Aquesta escola especialitzada
disposa també d’una residència,
d’un centre de dia i d’un taller
ocupacional per atendre els
seus alumnes en el moment de
finalitzar l’època escolar. Està
situat al teme municipal del Far
d’Empordà, vora el riu Manol, i
porta el nom de Centre Les
Acàcies.
Foto de la façana de
l’escola especialitzada La
Mare de Déu del Mont, al
barri de Les Forques,
l’única existent a la
comarca.

social fins allà on sigui possible.
Disposa d’un claustre de deu
professors d’educació especial,
dues educadores, dos logopedes,
un fisioterapeuta i un professor
d’educació física, a més dels
serveis de l’equip
d’assessorament
psicopedagògic.
Pati interior
de l’escola
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