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Història del CEIP El Veïnat

A continuació presento un fragment del treball que vaig elaborar per 
a l'assignatura  Història de l'Educació (escola i cultura), matèria 
obligatòria del 3r curs de Magisteri d'Educació Primària. 

Aquesta part del treball pretenia aprofundir en la història local, amb 
l'objectiu de conèixer les personalitats més properes que donen noms 
a les escoles i la seva època de fundació.

A fi d'investigar la història del centre vaig començar preguntant a 
alguns mestres de l'escola sobre aquesta qüestió. Així vaig saber l'any 
de construcció de l'edifici i que es diu CEIP El Veïnat per la zona on 
està ubicada. Per ampliar aquesta informació, vaig investigar per Internet 
i vaig trobar el nom de l'estudi d'arquitectes que la va construir  
(MBM) i el nom compost amb què aquesta es va batejar inicialment 
(CEIP El Veïnat - Gertrudis Moret). Mirant d'esbrinar quelcom més,

Carla Salillas Vinyet, 3r de Magisteri d'Educació Primària

Gertrudis Moret fou la directora de les Escoles Nacionals de Sant entre 1931 i 1942

em vaig posar en contacte via e-mail amb MBM i em van facilitar 
bibliografia diversa dels llocs on podria trobar informació sobre la 
construcció i creació de centre. Tot seguit, vaig intentar localitzar la 
bibliografia facilitada, però era massa especialitzada. Només vaig poder 
trobar un número antic de La Farga, la revista de Salt.  He de dir, 
però, que amb aquesta revista en vaig tenir prou perquè contenia un 
petit monogràfic sobre la creació de l'escola i l'origen del seu nom. 

Paral·lelament, vaig estar investigant qui era Gertrudis Moret. Per fer-
ho, vaig mirar si per Internet trobava alguna informació i, efectivament, 
en una entrevista a una dona de Salt, Maria Rosa Puig Dalmau, hi 
apareixia que Gertrudis Moret havia estat directora de la “Escuelas 
Nacionales”. Tot seguit, vaig trucar a aquesta senyora, que em va 
explicar el que en sabia. Després de la conferència sobre escola i 
república de Salomó Marquès, vaig aprofitar per demanar-li si sabia 
quelcom de la Sra. Moret. Ell em va facilitar el contacte d'un senyor 
que em podria ajudar: Salvador Sunyer i Aimeric. Al cap d'uns quants 
dies, vaig entrevistar-lo i, a part d'explicar-me qui era Gertrudis Moret, 
també em va referir quelcom sobre els inicis de l'escola. 

No vaig voler donar per tancada la recerca sobre la història del centre 
sense esbrinar amb quin nombre de mestres i alumnes s'havia iniciat. 
Per obtenir aquesta informació vaig trucar al Departament d'Educació 
de la província de Girona.  

Història de la creació del centre 

La necessitat d'una escola pública a la zona d'El Veïnat ha estat 
reivindicada durant anys. De fet, se sap que, ja a principis del segle 
XX, un inspector d'ensenyament va expressar la... [llegir més]
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Presentació  
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Història de l’Educació (escola i cultura), matèria obligatòria del 3r curs de Magisteri 
d’Educació Primària.  
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nom compost amb què aquesta es va batejar inicialment (CEIP El Veïnat – Gertrudis Moret). 
Mirant d’esbrinar quelcom més, em vaig posar en contacte via e-mail amb MBM i em van 
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creació de centre. Tot seguit, vaig intentar localitzar la bibliografia facilitada, però era massa 
especialitzada. Només vaig poder trobar un número antic de La Farga, la revista de Salt.  He 
de dir, però, que amb aquesta revista en vaig tenir prou perquè contenia un petit monogràfic 
sobre la creació de l’escola i l’origen del seu nom.  
Paral·lelament, vaig estar investigant qui era Gertrudis Moret. Per fer-ho, vaig mirar si per 
Internet trobava alguna informació i, efectivament, en una entrevista a una dona de Salt, 
Maria Rosa Puig Dalmau, hi apareixia que Gertrudis Moret havia estat directora de la 
“ Escuelas Nacionales ”. Tot seguit, vaig trucar a aquesta senyora, que em va explicar el que 
en sabia. Després de la conferència sobre escola i república de Salomó Marquès, vaig 
aprofitar per demanar-li si sabia quelcom de la Sra. Moret. Ell em va facilitar el contacte 
d’un senyor que em podria ajudar: Salvador Sunyer i Aimeric. Al cap d’uns quants dies, 
vaig entrevistar-lo i, a part d’explicar-me qui era Gertrudis Moret, també em va referir 
quelcom sobre els inicis de l’escola.  
No vaig voler donar per tancada la recerca sobre la història del centre sense esbrinar amb 
quin nombre de mestres i alumnes s’havia iniciat. Per obtenir aquesta informació vaig trucar 
al Departament d’Educació de la província de Girona.   


Història de la creació del centre  







La necessitat d’una escola pública a la zona d’ El Veïnat ha estat reivindicada durant anys. 
De fet, se sap que, ja a principis del segle XX, un inspector d’ensenyament va expressar la 
necessitat d’una escola en aquest barri, també anomenat de Sant Antoni, que aleshores, amb 
el creixement industrial, era una zona en plena expansió urbana.  
 
L’any 1983, el poble de Salt es va segregar de Girona i va tenir el seu primer i propi Equip 
de Govern que va ser encapçalat per Salvador Sunyer, alcalde del municipi fins el 1991.   
Un any després, aquest Ajuntament va encarregar el Llibre Blanc de l'Ensenyament a Salt 
per difondre la necessitat de crear una escola pública al Veïnat.  
Dos anys més tard, l’any 1986, es va produir un encreuament de cartes a la premsa entre la 
directora del Col·legi Vilagran i el regidor de cultura de l’Ajuntament de Salt, Miquel Berga, 
sobre els criteris d’elecció dels centres i la manca d’escoles.  
 
Parlant amb el Sr. Sunyer, em va explicar que coneixia el Conseller d’Ensenyament, Josep 
Laporte i Salas,  i que, des del seu càrrec, tan aviat com li va ser possible, s’hi va posar en 
contacte per tal d’engegar una escola a El Veïnat. Un cop va haver parlat amb el Conseller, 
en un primer moment, es va encarregar el projecte als arquitectes Bover i Badosa1. Comenta, 
però, que, com que a aquests no se’ls va dotar de gaire pressupost, només van poder 
dissenyar una escola semblant a un garatge.  
Explica que, disconforme amb la proposta, va tornar a negociar amb Laporte i va mirar de 
fer-li entendre que després de tants anys d’espera calia una escola “com Déu mana ”. Amb 
aquesta conversa va aconseguir que la Generalitat contractés els que aleshores eren 
considerats els millors arquitectes de Catalunya MBM (Josep Martorell, Oriol Bohigas i 
David Mackay).  
 
En un principi, des de l’Ajuntament es van oferir al Departament d’Ensenyament els 
terrenys on hi ha actualment el Camp Municipal d’Esports de Les Guixeres. El Departament, 
però, va al·legar que, per raons de seguretat i per un excés d’aïllament de la trama urbana, 
aquells terrenys no eren els idonis. A l’Ajuntament de Salt, en canvi, sí que els ho semblaven 
. 
Finalment, però, aquells terrenys van acabar essent el Camp Municipal d’Esports de Les 
Guixeries i van haver de comprar una finca propietat de la fàbrica Coma-Cros per construir-
hi l’escola.  
Un cop comprats els terrenys, calia incloure aquest centre en el Pla Quadriennal de 
contractacions escolars de la Generalitat, objectiu que va ser assolit l’any 1987, quan des 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament van enviar un escrit declarant-se partidaris de la 
construcció del centre d’EGB en aquella zona. Aquest objectiu, però, no s’hagués 


                                                 
1 He trobat informació sobre un arquitecte que es diu Joaquim Bover i que havia treballat en diferents 
projectes arquitectònics a les comarques gironines, però no he trobat cap informació en relació  que hagués 
format un equip amb algú que es digués Badosa de cognom.     
 







aconseguit si no hi hagués hagut el treball conjunt de l’Ajuntament amb els Serveis 
Territorials d’Ensenyament, llavors dirigits per la Sra. Irene Rigau.  
Aquell mateix any (1987), el sindicat FETE-UGT va fer un escrit demanant, entre altres 
coses, l’escola del Veïnat.  
 
L’any següent, el 1988, la Conselleria d’Ensenyament va encarregar el projecte 
arquitectònic a l’estudi MBM Arquitectes i, pocs mesos després de l’encàrrec, MBM va 
acceptar la realització del projecte amb l’aprovació de l’Oficina Supervisora.  
Finalment, l’any 1989 es va fer la sol·licitud de permís d’obres per la Direcció General 
d’Arquitectura Escolar i Inversions del Departament d’Ensenyament, per a la construcció 
d’una Escola Pública d’EGB i dues aules de preescolar al carrer Enric Granados. El juliol 
del mateix any la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Salt va aprovar la sol·licitud.   
 
Per al Tinent d’Alcalde d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Salt de l’època, Miquel 
Berga, aquest centre d’ensenyament significaria:  


 


a) Poder oferir per primer vegada ensenyament públic als escolars d’ El Veïnat a una distància 


raonable de les seves vivendes.  


b) Distribuir més racionalment el mapa escolar de la població.  


c) Disposar de més equipaments escolars per fer possible la implantació de la Reforma Educativa 


a Salt, que ha de comportar oferta d’escolarització i creixement dels estudis de formació 


professional.    


 Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
 
L’escola es va acabar de construir l’any 1991 i aquell mateix curs, 1991-1992, s’hi van 
matricular 175 alumnes (aprox.) i van començar-hi a treballar 8 mestres (un director, tres 
mestres de parvulari i quatre mestres de primària).   
Setze anys més tard, és a dir, en l’actualitat, l’escola ha augmentat el nombre de mestres: 21  
i el nombre d’alumnes: 219.  


El nom del centre  


De bon començament, l’escola va ser batejada per l’Ajuntament de Salt i amb l’aprovació 
del Departament d’Ensenyament, amb el nom d’ Escola El Veïnat - Gertrudis Moret.  
Se la va anomenar El Veïnat per la zona on s’ubica  i Gertrudis Moret per recuperar el nom 
d’una dona que va ser un gran exemple de vocació educativa, ja que havia dedicat la seva 
vida a la docència. 
 







Gertrudis Moret i Frigola va ser professora i directora de les antigues Escoles Nacionals de 
Salt (del sector femení) des dels inicis dels anys 30 fins al 1942, incloent-hi el temps de 
guerra. 
 Tots els seus exalumnes estan molt satisfets del seu estil pedagògic i la recorden amb 
emoció, manifestant que l’apreciaven molt. No han oblidat la seva ferma autoritat com a 
professora, tal com destaca la seva exalumna Maria Rosa Puig, però tampoc la seva amable 
condescendència fora de les aules. Tots han remarcat la seva paciència, valentia i dedicació a 
l’hora d’ensenyar. Salvador Sunyer, per exemple, destaca que gràcies a aquesta mestra va 
agafar gust per l’escriptura.  
 
Amb el temps, però, la gent del poble s’ha anat decantant per la simplificació i pel nom més 
conegut i s’ha acabat coneixent per CEIP El Veïnat.  


Breu biografia de Gertrudis Moret i Frigola  


Gertrudis Moret i Frigola va néixer a Girona el cinc de febrer de 1872. Filla de Martirià 


Moret, de Banyoles i Maria Frigola, de Blanes, és batejada a la catedral de Girona per Mn. 


Ramon Oliveras.  


Obté el títol de mestra superior el trenta de novembre de 1892. L’any següent, juliol de 


1893, inicia la seva tasca professional a Sant Hipòlit de Voltregà i quatre mesos més tard a 


Sils, on els seus mestratge es perllonga més de vint-i-tres anys. En vint-i-sis de gener de 


1917 és anomenada mestra a Lloret de Mar. Seguint un itinerari que coincidia amb el de la 


família Forné, amb la qual convivia, es trasllada el 1919 a Celrà, on exercirà fins al 1931, 


moment en què arriba a Salt. En aquesta vila treballarà en els “reformadors” anys de la 


Segona República i en les dificultats bèl·liques del període 1936-1939.  


És anomenada directora interina de les escoles Graduades en la sessió del ple de l’Ajuntament 


del cinc de març de 1937, càrrec que ocupa fins que el cinc de febrer de 1942 és jubilada 


després de quaranta nou anys de dedicació a l’ensenyança.  


Va continuar vivint a la Pujada de Sant Domènec de Girona fins a la seva mort el vint-i-sis 


de febrer de 1948 als 76 anys.  


 


                    La Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
  
La realització d’aquesta petita recerca m’ha permès redescobrir i confirmar, sobretot gràcies 
als testimonis orals que la van conèixer, l’existència d’un personatge interessant de la 
història de l’educació de Salt, que amb el temps ha anat quedant amagat. Alhora, m’ha 
permès comprendre perquè en documents oficials (mapes, articles de premsa, etc.)  
s’anomena escola CEIP Gertrudis Moret, en comptes de CEIP El Veïnat.  







Em plau, doncs, que els lectors puguin conèixer una mica més a fons  l’existència d’una 
personalitat de l’àmbit educatiu i fer un petit pas cap al coneixement de la història de 
l’educació de Salt.  
Tot i així, m’hagués agradat contactar amb altres exalumnes de la mestra per saber més a 
fons com era, el seu estil pedagògic, etc., però m’ha estat impossible trobar aquests 
contactes.   
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Maria Rosa Puig Dalmau, hi apareixia que Gertrudis Moret havia estat directora de la 
“ Escuelas Nacionales ”. Tot seguit, vaig trucar a aquesta senyora, que em va explicar el que 
en sabia. Després de la conferència sobre escola i república de Salomó Marquès, vaig 
aprofitar per demanar-li si sabia quelcom de la Sra. Moret. Ell em va facilitar el contacte 
d’un senyor que em podria ajudar: Salvador Sunyer i Aimeric. Al cap d’uns quants dies, 
vaig entrevistar-lo i, a part d’explicar-me qui era Gertrudis Moret, també em va referir 
quelcom sobre els inicis de l’escola.  
No vaig voler donar per tancada la recerca sobre la història del centre sense esbrinar amb 
quin nombre de mestres i alumnes s’havia iniciat. Per obtenir aquesta informació vaig trucar 
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La necessitat d’una escola pública a la zona d’ El Veïnat ha estat reivindicada durant anys. 
De fet, se sap que, ja a principis del segle XX, un inspector d’ensenyament va expressar la 
necessitat d’una escola en aquest barri, també anomenat de Sant Antoni, que aleshores, amb 
el creixement industrial, era una zona en plena expansió urbana.  
 
L’any 1983, el poble de Salt es va segregar de Girona i va tenir el seu primer i propi Equip 
de Govern que va ser encapçalat per Salvador Sunyer, alcalde del municipi fins el 1991.   
Un any després, aquest Ajuntament va encarregar el Llibre Blanc de l'Ensenyament a Salt 
per difondre la necessitat de crear una escola pública al Veïnat.  
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Laporte i Salas,  i que, des del seu càrrec, tan aviat com li va ser possible, s’hi va posar en 
contacte per tal d’engegar una escola a El Veïnat. Un cop va haver parlat amb el Conseller, 
en un primer moment, es va encarregar el projecte als arquitectes Bover i Badosa1. Comenta, 
però, que, com que a aquests no se’ls va dotar de gaire pressupost, només van poder 
dissenyar una escola semblant a un garatge.  
Explica que, disconforme amb la proposta, va tornar a negociar amb Laporte i va mirar de 
fer-li entendre que després de tants anys d’espera calia una escola “com Déu mana ”. Amb 
aquesta conversa va aconseguir que la Generalitat contractés els que aleshores eren 
considerats els millors arquitectes de Catalunya MBM (Josep Martorell, Oriol Bohigas i 
David Mackay).  
 
En un principi, des de l’Ajuntament es van oferir al Departament d’Ensenyament els 
terrenys on hi ha actualment el Camp Municipal d’Esports de Les Guixeres. El Departament, 
però, va al·legar que, per raons de seguretat i per un excés d’aïllament de la trama urbana, 
aquells terrenys no eren els idonis. A l’Ajuntament de Salt, en canvi, sí que els ho semblaven 
. 
Finalment, però, aquells terrenys van acabar essent el Camp Municipal d’Esports de Les 
Guixeries i van haver de comprar una finca propietat de la fàbrica Coma-Cros per construir-
hi l’escola.  
Un cop comprats els terrenys, calia incloure aquest centre en el Pla Quadriennal de 
contractacions escolars de la Generalitat, objectiu que va ser assolit l’any 1987, quan des 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament van enviar un escrit declarant-se partidaris de la 
construcció del centre d’EGB en aquella zona. Aquest objectiu, però, no s’hagués 


                                                 
1 He trobat informació sobre un arquitecte que es diu Joaquim Bover i que havia treballat en diferents 
projectes arquitectònics a les comarques gironines, però no he trobat cap informació en relació  que hagués 
format un equip amb algú que es digués Badosa de cognom.     
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c) Disposar de més equipaments escolars per fer possible la implantació de la Reforma Educativa 


a Salt, que ha de comportar oferta d’escolarització i creixement dels estudis de formació 


professional.    


 Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
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Salt (del sector femení) des dels inicis dels anys 30 fins al 1942, incloent-hi el temps de 
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emoció, manifestant que l’apreciaven molt. No han oblidat la seva ferma autoritat com a 
professora, tal com destaca la seva exalumna Maria Rosa Puig, però tampoc la seva amable 
condescendència fora de les aules. Tots han remarcat la seva paciència, valentia i dedicació a 
l’hora d’ensenyar. Salvador Sunyer, per exemple, destaca que gràcies a aquesta mestra va 
agafar gust per l’escriptura.  
 
Amb el temps, però, la gent del poble s’ha anat decantant per la simplificació i pel nom més 
conegut i s’ha acabat coneixent per CEIP El Veïnat.  


Breu biografia de Gertrudis Moret i Frigola  


Gertrudis Moret i Frigola va néixer a Girona el cinc de febrer de 1872. Filla de Martirià 


Moret, de Banyoles i Maria Frigola, de Blanes, és batejada a la catedral de Girona per Mn. 


Ramon Oliveras.  


Obté el títol de mestra superior el trenta de novembre de 1892. L’any següent, juliol de 


1893, inicia la seva tasca professional a Sant Hipòlit de Voltregà i quatre mesos més tard a 


Sils, on els seus mestratge es perllonga més de vint-i-tres anys. En vint-i-sis de gener de 


1917 és anomenada mestra a Lloret de Mar. Seguint un itinerari que coincidia amb el de la 


família Forné, amb la qual convivia, es trasllada el 1919 a Celrà, on exercirà fins al 1931, 


moment en què arriba a Salt. En aquesta vila treballarà en els “reformadors” anys de la 


Segona República i en les dificultats bèl·liques del període 1936-1939.  


És anomenada directora interina de les escoles Graduades en la sessió del ple de l’Ajuntament 


del cinc de març de 1937, càrrec que ocupa fins que el cinc de febrer de 1942 és jubilada 


després de quaranta nou anys de dedicació a l’ensenyança.  


Va continuar vivint a la Pujada de Sant Domènec de Girona fins a la seva mort el vint-i-sis 


de febrer de 1948 als 76 anys.  


 


                    La Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
  
La realització d’aquesta petita recerca m’ha permès redescobrir i confirmar, sobretot gràcies 
als testimonis orals que la van conèixer, l’existència d’un personatge interessant de la 
història de l’educació de Salt, que amb el temps ha anat quedant amagat. Alhora, m’ha 
permès comprendre perquè en documents oficials (mapes, articles de premsa, etc.)  
s’anomena escola CEIP Gertrudis Moret, en comptes de CEIP El Veïnat.  







Em plau, doncs, que els lectors puguin conèixer una mica més a fons  l’existència d’una 
personalitat de l’àmbit educatiu i fer un petit pas cap al coneixement de la història de 
l’educació de Salt.  
Tot i així, m’hagués agradat contactar amb altres exalumnes de la mestra per saber més a 
fons com era, el seu estil pedagògic, etc., però m’ha estat impossible trobar aquests 
contactes.   
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HISTÒRIA DEL CEIP EL VEÏNAT 


Carla Salillas Vinyet  


3r de Magisteri d’Educació Primària   


 


Presentació  


A continuació presento un fragment del treball que vaig elaborar per a l’assignatura  
Història de l’Educació (escola i cultura), matèria obligatòria del 3r curs de Magisteri 
d’Educació Primària.  


Aquesta part del treball pretenia aprofundir en la història local, amb l’objectiu de conèixer 
les personalitats més properes que donen noms a les escoles i la seva època de fundació. 


A fi d’investigar la història del centre vaig començar preguntant a alguns mestres de 
l’escola sobre aquesta qüestió. Així vaig saber l’any de construcció de l’edifici i que es diu 
CEIP El Veïnat per la zona on està ubicada. Per ampliar aquesta informació, vaig investigar 
per Internet i vaig trobar el nom de l’estudi d’arquitectes que la va construir  (MBM) i el 
nom compost amb què aquesta es va batejar inicialment (CEIP El Veïnat – Gertrudis Moret). 
Mirant d’esbrinar quelcom més, em vaig posar en contacte via e-mail amb MBM i em van 
facilitar bibliografia diversa dels llocs on podria trobar informació sobre la construcció i 
creació de centre. Tot seguit, vaig intentar localitzar la bibliografia facilitada, però era massa 
especialitzada. Només vaig poder trobar un número antic de La Farga, la revista de Salt.  He 
de dir, però, que amb aquesta revista en vaig tenir prou perquè contenia un petit monogràfic 
sobre la creació de l’escola i l’origen del seu nom.  
Paral·lelament, vaig estar investigant qui era Gertrudis Moret. Per fer-ho, vaig mirar si per 
Internet trobava alguna informació i, efectivament, en una entrevista a una dona de Salt, 
Maria Rosa Puig Dalmau, hi apareixia que Gertrudis Moret havia estat directora de la 
“ Escuelas Nacionales ”. Tot seguit, vaig trucar a aquesta senyora, que em va explicar el que 
en sabia. Després de la conferència sobre escola i república de Salomó Marquès, vaig 
aprofitar per demanar-li si sabia quelcom de la Sra. Moret. Ell em va facilitar el contacte 
d’un senyor que em podria ajudar: Salvador Sunyer i Aimeric. Al cap d’uns quants dies, 
vaig entrevistar-lo i, a part d’explicar-me qui era Gertrudis Moret, també em va referir 
quelcom sobre els inicis de l’escola.  
No vaig voler donar per tancada la recerca sobre la història del centre sense esbrinar amb 
quin nombre de mestres i alumnes s’havia iniciat. Per obtenir aquesta informació vaig trucar 
al Departament d’Educació de la província de Girona.   


Història de la creació del centre  







La necessitat d’una escola pública a la zona d’ El Veïnat ha estat reivindicada durant anys. 
De fet, se sap que, ja a principis del segle XX, un inspector d’ensenyament va expressar la 
necessitat d’una escola en aquest barri, també anomenat de Sant Antoni, que aleshores, amb 
el creixement industrial, era una zona en plena expansió urbana.  
 
L’any 1983, el poble de Salt es va segregar de Girona i va tenir el seu primer i propi Equip 
de Govern que va ser encapçalat per Salvador Sunyer, alcalde del municipi fins el 1991.   
Un any després, aquest Ajuntament va encarregar el Llibre Blanc de l'Ensenyament a Salt 
per difondre la necessitat de crear una escola pública al Veïnat.  
Dos anys més tard, l’any 1986, es va produir un encreuament de cartes a la premsa entre la 
directora del Col·legi Vilagran i el regidor de cultura de l’Ajuntament de Salt, Miquel Berga, 
sobre els criteris d’elecció dels centres i la manca d’escoles.  
 
Parlant amb el Sr. Sunyer, em va explicar que coneixia el Conseller d’Ensenyament, Josep 
Laporte i Salas,  i que, des del seu càrrec, tan aviat com li va ser possible, s’hi va posar en 
contacte per tal d’engegar una escola a El Veïnat. Un cop va haver parlat amb el Conseller, 
en un primer moment, es va encarregar el projecte als arquitectes Bover i Badosa1. Comenta, 
però, que, com que a aquests no se’ls va dotar de gaire pressupost, només van poder 
dissenyar una escola semblant a un garatge.  
Explica que, disconforme amb la proposta, va tornar a negociar amb Laporte i va mirar de 
fer-li entendre que després de tants anys d’espera calia una escola “com Déu mana ”. Amb 
aquesta conversa va aconseguir que la Generalitat contractés els que aleshores eren 
considerats els millors arquitectes de Catalunya MBM (Josep Martorell, Oriol Bohigas i 
David Mackay).  
 
En un principi, des de l’Ajuntament es van oferir al Departament d’Ensenyament els 
terrenys on hi ha actualment el Camp Municipal d’Esports de Les Guixeres. El Departament, 
però, va al·legar que, per raons de seguretat i per un excés d’aïllament de la trama urbana, 
aquells terrenys no eren els idonis. A l’Ajuntament de Salt, en canvi, sí que els ho semblaven 
. 
Finalment, però, aquells terrenys van acabar essent el Camp Municipal d’Esports de Les 
Guixeries i van haver de comprar una finca propietat de la fàbrica Coma-Cros per construir-
hi l’escola.  
Un cop comprats els terrenys, calia incloure aquest centre en el Pla Quadriennal de 
contractacions escolars de la Generalitat, objectiu que va ser assolit l’any 1987, quan des 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament van enviar un escrit declarant-se partidaris de la 
construcció del centre d’EGB en aquella zona. Aquest objectiu, però, no s’hagués 


                                                 
1 He trobat informació sobre un arquitecte que es diu Joaquim Bover i que havia treballat en diferents 
projectes arquitectònics a les comarques gironines, però no he trobat cap informació en relació  que hagués 
format un equip amb algú que es digués Badosa de cognom.     
 







aconseguit si no hi hagués hagut el treball conjunt de l’Ajuntament amb els Serveis 
Territorials d’Ensenyament, llavors dirigits per la Sra. Irene Rigau.  
Aquell mateix any (1987), el sindicat FETE-UGT va fer un escrit demanant, entre altres 
coses, l’escola del Veïnat.  
 
L’any següent, el 1988, la Conselleria d’Ensenyament va encarregar el projecte 
arquitectònic a l’estudi MBM Arquitectes i, pocs mesos després de l’encàrrec, MBM va 
acceptar la realització del projecte amb l’aprovació de l’Oficina Supervisora.  
Finalment, l’any 1989 es va fer la sol·licitud de permís d’obres per la Direcció General 
d’Arquitectura Escolar i Inversions del Departament d’Ensenyament, per a la construcció 
d’una Escola Pública d’EGB i dues aules de preescolar al carrer Enric Granados. El juliol 
del mateix any la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Salt va aprovar la sol·licitud.   
 
Per al Tinent d’Alcalde d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Salt de l’època, Miquel 
Berga, aquest centre d’ensenyament significaria:  


 


a) Poder oferir per primer vegada ensenyament públic als escolars d’ El Veïnat a una distància 


raonable de les seves vivendes.  


b) Distribuir més racionalment el mapa escolar de la població.  


c) Disposar de més equipaments escolars per fer possible la implantació de la Reforma Educativa 


a Salt, que ha de comportar oferta d’escolarització i creixement dels estudis de formació 


professional.    


 Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
 
L’escola es va acabar de construir l’any 1991 i aquell mateix curs, 1991-1992, s’hi van 
matricular 175 alumnes (aprox.) i van començar-hi a treballar 8 mestres (un director, tres 
mestres de parvulari i quatre mestres de primària).   
Setze anys més tard, és a dir, en l’actualitat, l’escola ha augmentat el nombre de mestres: 21  
i el nombre d’alumnes: 219.  


El nom del centre  


De bon començament, l’escola va ser batejada per l’Ajuntament de Salt i amb l’aprovació 
del Departament d’Ensenyament, amb el nom d’ Escola El Veïnat - Gertrudis Moret.  
Se la va anomenar El Veïnat per la zona on s’ubica  i Gertrudis Moret per recuperar el nom 
d’una dona que va ser un gran exemple de vocació educativa, ja que havia dedicat la seva 
vida a la docència. 
 







Gertrudis Moret i Frigola va ser professora i directora de les antigues Escoles Nacionals de 
Salt (del sector femení) des dels inicis dels anys 30 fins al 1942, incloent-hi el temps de 
guerra. 
 Tots els seus exalumnes estan molt satisfets del seu estil pedagògic i la recorden amb 
emoció, manifestant que l’apreciaven molt. No han oblidat la seva ferma autoritat com a 
professora, tal com destaca la seva exalumna Maria Rosa Puig, però tampoc la seva amable 
condescendència fora de les aules. Tots han remarcat la seva paciència, valentia i dedicació a 
l’hora d’ensenyar. Salvador Sunyer, per exemple, destaca que gràcies a aquesta mestra va 
agafar gust per l’escriptura.  
 
Amb el temps, però, la gent del poble s’ha anat decantant per la simplificació i pel nom més 
conegut i s’ha acabat coneixent per CEIP El Veïnat.  


Breu biografia de Gertrudis Moret i Frigola  


Gertrudis Moret i Frigola va néixer a Girona el cinc de febrer de 1872. Filla de Martirià 


Moret, de Banyoles i Maria Frigola, de Blanes, és batejada a la catedral de Girona per Mn. 


Ramon Oliveras.  


Obté el títol de mestra superior el trenta de novembre de 1892. L’any següent, juliol de 


1893, inicia la seva tasca professional a Sant Hipòlit de Voltregà i quatre mesos més tard a 


Sils, on els seus mestratge es perllonga més de vint-i-tres anys. En vint-i-sis de gener de 


1917 és anomenada mestra a Lloret de Mar. Seguint un itinerari que coincidia amb el de la 


família Forné, amb la qual convivia, es trasllada el 1919 a Celrà, on exercirà fins al 1931, 


moment en què arriba a Salt. En aquesta vila treballarà en els “reformadors” anys de la 


Segona República i en les dificultats bèl·liques del període 1936-1939.  


És anomenada directora interina de les escoles Graduades en la sessió del ple de l’Ajuntament 


del cinc de març de 1937, càrrec que ocupa fins que el cinc de febrer de 1942 és jubilada 


després de quaranta nou anys de dedicació a l’ensenyança.  


Va continuar vivint a la Pujada de Sant Domènec de Girona fins a la seva mort el vint-i-sis 


de febrer de 1948 als 76 anys.  


 


                    La Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
  
La realització d’aquesta petita recerca m’ha permès redescobrir i confirmar, sobretot gràcies 
als testimonis orals que la van conèixer, l’existència d’un personatge interessant de la 
història de l’educació de Salt, que amb el temps ha anat quedant amagat. Alhora, m’ha 
permès comprendre perquè en documents oficials (mapes, articles de premsa, etc.)  
s’anomena escola CEIP Gertrudis Moret, en comptes de CEIP El Veïnat.  







Em plau, doncs, que els lectors puguin conèixer una mica més a fons  l’existència d’una 
personalitat de l’àmbit educatiu i fer un petit pas cap al coneixement de la història de 
l’educació de Salt.  
Tot i així, m’hagués agradat contactar amb altres exalumnes de la mestra per saber més a 
fons com era, el seu estil pedagògic, etc., però m’ha estat impossible trobar aquests 
contactes.   
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HISTÒRIA DEL CEIP EL VEÏNAT 


Carla Salillas Vinyet  


3r de Magisteri d’Educació Primària   


 


Presentació  


A continuació presento un fragment del treball que vaig elaborar per a l’assignatura  
Història de l’Educació (escola i cultura), matèria obligatòria del 3r curs de Magisteri 
d’Educació Primària.  


Aquesta part del treball pretenia aprofundir en la història local, amb l’objectiu de conèixer 
les personalitats més properes que donen noms a les escoles i la seva època de fundació. 


A fi d’investigar la història del centre vaig començar preguntant a alguns mestres de 
l’escola sobre aquesta qüestió. Així vaig saber l’any de construcció de l’edifici i que es diu 
CEIP El Veïnat per la zona on està ubicada. Per ampliar aquesta informació, vaig investigar 
per Internet i vaig trobar el nom de l’estudi d’arquitectes que la va construir  (MBM) i el 
nom compost amb què aquesta es va batejar inicialment (CEIP El Veïnat – Gertrudis Moret). 
Mirant d’esbrinar quelcom més, em vaig posar en contacte via e-mail amb MBM i em van 
facilitar bibliografia diversa dels llocs on podria trobar informació sobre la construcció i 
creació de centre. Tot seguit, vaig intentar localitzar la bibliografia facilitada, però era massa 
especialitzada. Només vaig poder trobar un número antic de La Farga, la revista de Salt.  He 
de dir, però, que amb aquesta revista en vaig tenir prou perquè contenia un petit monogràfic 
sobre la creació de l’escola i l’origen del seu nom.  
Paral·lelament, vaig estar investigant qui era Gertrudis Moret. Per fer-ho, vaig mirar si per 
Internet trobava alguna informació i, efectivament, en una entrevista a una dona de Salt, 
Maria Rosa Puig Dalmau, hi apareixia que Gertrudis Moret havia estat directora de la 
“ Escuelas Nacionales ”. Tot seguit, vaig trucar a aquesta senyora, que em va explicar el que 
en sabia. Després de la conferència sobre escola i república de Salomó Marquès, vaig 
aprofitar per demanar-li si sabia quelcom de la Sra. Moret. Ell em va facilitar el contacte 
d’un senyor que em podria ajudar: Salvador Sunyer i Aimeric. Al cap d’uns quants dies, 
vaig entrevistar-lo i, a part d’explicar-me qui era Gertrudis Moret, també em va referir 
quelcom sobre els inicis de l’escola.  
No vaig voler donar per tancada la recerca sobre la història del centre sense esbrinar amb 
quin nombre de mestres i alumnes s’havia iniciat. Per obtenir aquesta informació vaig trucar 
al Departament d’Educació de la província de Girona.   


Història de la creació del centre  







La necessitat d’una escola pública a la zona d’ El Veïnat ha estat reivindicada durant anys. 
De fet, se sap que, ja a principis del segle XX, un inspector d’ensenyament va expressar la 
necessitat d’una escola en aquest barri, també anomenat de Sant Antoni, que aleshores, amb 
el creixement industrial, era una zona en plena expansió urbana.  
 
L’any 1983, el poble de Salt es va segregar de Girona i va tenir el seu primer i propi Equip 
de Govern que va ser encapçalat per Salvador Sunyer, alcalde del municipi fins el 1991.   
Un any després, aquest Ajuntament va encarregar el Llibre Blanc de l'Ensenyament a Salt 
per difondre la necessitat de crear una escola pública al Veïnat.  
Dos anys més tard, l’any 1986, es va produir un encreuament de cartes a la premsa entre la 
directora del Col·legi Vilagran i el regidor de cultura de l’Ajuntament de Salt, Miquel Berga, 
sobre els criteris d’elecció dels centres i la manca d’escoles.  
 
Parlant amb el Sr. Sunyer, em va explicar que coneixia el Conseller d’Ensenyament, Josep 
Laporte i Salas,  i que, des del seu càrrec, tan aviat com li va ser possible, s’hi va posar en 
contacte per tal d’engegar una escola a El Veïnat. Un cop va haver parlat amb el Conseller, 
en un primer moment, es va encarregar el projecte als arquitectes Bover i Badosa1. Comenta, 
però, que, com que a aquests no se’ls va dotar de gaire pressupost, només van poder 
dissenyar una escola semblant a un garatge.  
Explica que, disconforme amb la proposta, va tornar a negociar amb Laporte i va mirar de 
fer-li entendre que després de tants anys d’espera calia una escola “com Déu mana ”. Amb 
aquesta conversa va aconseguir que la Generalitat contractés els que aleshores eren 
considerats els millors arquitectes de Catalunya MBM (Josep Martorell, Oriol Bohigas i 
David Mackay).  
 
En un principi, des de l’Ajuntament es van oferir al Departament d’Ensenyament els 
terrenys on hi ha actualment el Camp Municipal d’Esports de Les Guixeres. El Departament, 
però, va al·legar que, per raons de seguretat i per un excés d’aïllament de la trama urbana, 
aquells terrenys no eren els idonis. A l’Ajuntament de Salt, en canvi, sí que els ho semblaven 
. 
Finalment, però, aquells terrenys van acabar essent el Camp Municipal d’Esports de Les 
Guixeries i van haver de comprar una finca propietat de la fàbrica Coma-Cros per construir-
hi l’escola.  
Un cop comprats els terrenys, calia incloure aquest centre en el Pla Quadriennal de 
contractacions escolars de la Generalitat, objectiu que va ser assolit l’any 1987, quan des 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament van enviar un escrit declarant-se partidaris de la 
construcció del centre d’EGB en aquella zona. Aquest objectiu, però, no s’hagués 


                                                 
1 He trobat informació sobre un arquitecte que es diu Joaquim Bover i que havia treballat en diferents 
projectes arquitectònics a les comarques gironines, però no he trobat cap informació en relació  que hagués 
format un equip amb algú que es digués Badosa de cognom.     
 







aconseguit si no hi hagués hagut el treball conjunt de l’Ajuntament amb els Serveis 
Territorials d’Ensenyament, llavors dirigits per la Sra. Irene Rigau.  
Aquell mateix any (1987), el sindicat FETE-UGT va fer un escrit demanant, entre altres 
coses, l’escola del Veïnat.  
 
L’any següent, el 1988, la Conselleria d’Ensenyament va encarregar el projecte 
arquitectònic a l’estudi MBM Arquitectes i, pocs mesos després de l’encàrrec, MBM va 
acceptar la realització del projecte amb l’aprovació de l’Oficina Supervisora.  
Finalment, l’any 1989 es va fer la sol·licitud de permís d’obres per la Direcció General 
d’Arquitectura Escolar i Inversions del Departament d’Ensenyament, per a la construcció 
d’una Escola Pública d’EGB i dues aules de preescolar al carrer Enric Granados. El juliol 
del mateix any la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Salt va aprovar la sol·licitud.   
 
Per al Tinent d’Alcalde d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Salt de l’època, Miquel 
Berga, aquest centre d’ensenyament significaria:  


 


a) Poder oferir per primer vegada ensenyament públic als escolars d’ El Veïnat a una distància 


raonable de les seves vivendes.  


b) Distribuir més racionalment el mapa escolar de la població.  


c) Disposar de més equipaments escolars per fer possible la implantació de la Reforma Educativa 


a Salt, que ha de comportar oferta d’escolarització i creixement dels estudis de formació 


professional.    


 Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
 
L’escola es va acabar de construir l’any 1991 i aquell mateix curs, 1991-1992, s’hi van 
matricular 175 alumnes (aprox.) i van començar-hi a treballar 8 mestres (un director, tres 
mestres de parvulari i quatre mestres de primària).   
Setze anys més tard, és a dir, en l’actualitat, l’escola ha augmentat el nombre de mestres: 21  
i el nombre d’alumnes: 219.  


El nom del centre  


De bon començament, l’escola va ser batejada per l’Ajuntament de Salt i amb l’aprovació 
del Departament d’Ensenyament, amb el nom d’ Escola El Veïnat - Gertrudis Moret.  
Se la va anomenar El Veïnat per la zona on s’ubica  i Gertrudis Moret per recuperar el nom 
d’una dona que va ser un gran exemple de vocació educativa, ja que havia dedicat la seva 
vida a la docència. 
 







Gertrudis Moret i Frigola va ser professora i directora de les antigues Escoles Nacionals de 
Salt (del sector femení) des dels inicis dels anys 30 fins al 1942, incloent-hi el temps de 
guerra. 
 Tots els seus exalumnes estan molt satisfets del seu estil pedagògic i la recorden amb 
emoció, manifestant que l’apreciaven molt. No han oblidat la seva ferma autoritat com a 
professora, tal com destaca la seva exalumna Maria Rosa Puig, però tampoc la seva amable 
condescendència fora de les aules. Tots han remarcat la seva paciència, valentia i dedicació a 
l’hora d’ensenyar. Salvador Sunyer, per exemple, destaca que gràcies a aquesta mestra va 
agafar gust per l’escriptura.  
 
Amb el temps, però, la gent del poble s’ha anat decantant per la simplificació i pel nom més 
conegut i s’ha acabat coneixent per CEIP El Veïnat.  


Breu biografia de Gertrudis Moret i Frigola  


Gertrudis Moret i Frigola va néixer a Girona el cinc de febrer de 1872. Filla de Martirià 


Moret, de Banyoles i Maria Frigola, de Blanes, és batejada a la catedral de Girona per Mn. 


Ramon Oliveras.  


Obté el títol de mestra superior el trenta de novembre de 1892. L’any següent, juliol de 


1893, inicia la seva tasca professional a Sant Hipòlit de Voltregà i quatre mesos més tard a 


Sils, on els seus mestratge es perllonga més de vint-i-tres anys. En vint-i-sis de gener de 


1917 és anomenada mestra a Lloret de Mar. Seguint un itinerari que coincidia amb el de la 


família Forné, amb la qual convivia, es trasllada el 1919 a Celrà, on exercirà fins al 1931, 


moment en què arriba a Salt. En aquesta vila treballarà en els “reformadors” anys de la 


Segona República i en les dificultats bèl·liques del període 1936-1939.  


És anomenada directora interina de les escoles Graduades en la sessió del ple de l’Ajuntament 


del cinc de març de 1937, càrrec que ocupa fins que el cinc de febrer de 1942 és jubilada 


després de quaranta nou anys de dedicació a l’ensenyança.  


Va continuar vivint a la Pujada de Sant Domènec de Girona fins a la seva mort el vint-i-sis 


de febrer de 1948 als 76 anys.  


 


                    La Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
  
La realització d’aquesta petita recerca m’ha permès redescobrir i confirmar, sobretot gràcies 
als testimonis orals que la van conèixer, l’existència d’un personatge interessant de la 
història de l’educació de Salt, que amb el temps ha anat quedant amagat. Alhora, m’ha 
permès comprendre perquè en documents oficials (mapes, articles de premsa, etc.)  
s’anomena escola CEIP Gertrudis Moret, en comptes de CEIP El Veïnat.  







Em plau, doncs, que els lectors puguin conèixer una mica més a fons  l’existència d’una 
personalitat de l’àmbit educatiu i fer un petit pas cap al coneixement de la història de 
l’educació de Salt.  
Tot i així, m’hagués agradat contactar amb altres exalumnes de la mestra per saber més a 
fons com era, el seu estil pedagògic, etc., però m’ha estat impossible trobar aquests 
contactes.   
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HISTÒRIA DEL CEIP EL VEÏNAT 


Carla Salillas Vinyet  


3r de Magisteri d’Educació Primària   


 


Presentació  


A continuació presento un fragment del treball que vaig elaborar per a l’assignatura  
Història de l’Educació (escola i cultura), matèria obligatòria del 3r curs de Magisteri 
d’Educació Primària.  


Aquesta part del treball pretenia aprofundir en la història local, amb l’objectiu de conèixer 
les personalitats més properes que donen noms a les escoles i la seva època de fundació. 


A fi d’investigar la història del centre vaig començar preguntant a alguns mestres de 
l’escola sobre aquesta qüestió. Així vaig saber l’any de construcció de l’edifici i que es diu 
CEIP El Veïnat per la zona on està ubicada. Per ampliar aquesta informació, vaig investigar 
per Internet i vaig trobar el nom de l’estudi d’arquitectes que la va construir  (MBM) i el 
nom compost amb què aquesta es va batejar inicialment (CEIP El Veïnat – Gertrudis Moret). 
Mirant d’esbrinar quelcom més, em vaig posar en contacte via e-mail amb MBM i em van 
facilitar bibliografia diversa dels llocs on podria trobar informació sobre la construcció i 
creació de centre. Tot seguit, vaig intentar localitzar la bibliografia facilitada, però era massa 
especialitzada. Només vaig poder trobar un número antic de La Farga, la revista de Salt.  He 
de dir, però, que amb aquesta revista en vaig tenir prou perquè contenia un petit monogràfic 
sobre la creació de l’escola i l’origen del seu nom.  
Paral·lelament, vaig estar investigant qui era Gertrudis Moret. Per fer-ho, vaig mirar si per 
Internet trobava alguna informació i, efectivament, en una entrevista a una dona de Salt, 
Maria Rosa Puig Dalmau, hi apareixia que Gertrudis Moret havia estat directora de la 
“ Escuelas Nacionales ”. Tot seguit, vaig trucar a aquesta senyora, que em va explicar el que 
en sabia. Després de la conferència sobre escola i república de Salomó Marquès, vaig 
aprofitar per demanar-li si sabia quelcom de la Sra. Moret. Ell em va facilitar el contacte 
d’un senyor que em podria ajudar: Salvador Sunyer i Aimeric. Al cap d’uns quants dies, 
vaig entrevistar-lo i, a part d’explicar-me qui era Gertrudis Moret, també em va referir 
quelcom sobre els inicis de l’escola.  
No vaig voler donar per tancada la recerca sobre la història del centre sense esbrinar amb 
quin nombre de mestres i alumnes s’havia iniciat. Per obtenir aquesta informació vaig trucar 
al Departament d’Educació de la província de Girona.   


Història de la creació del centre  







La necessitat d’una escola pública a la zona d’ El Veïnat ha estat reivindicada durant anys. 
De fet, se sap que, ja a principis del segle XX, un inspector d’ensenyament va expressar la 
necessitat d’una escola en aquest barri, també anomenat de Sant Antoni, que aleshores, amb 
el creixement industrial, era una zona en plena expansió urbana.  
 
L’any 1983, el poble de Salt es va segregar de Girona i va tenir el seu primer i propi Equip 
de Govern que va ser encapçalat per Salvador Sunyer, alcalde del municipi fins el 1991.   
Un any després, aquest Ajuntament va encarregar el Llibre Blanc de l'Ensenyament a Salt 
per difondre la necessitat de crear una escola pública al Veïnat.  
Dos anys més tard, l’any 1986, es va produir un encreuament de cartes a la premsa entre la 
directora del Col·legi Vilagran i el regidor de cultura de l’Ajuntament de Salt, Miquel Berga, 
sobre els criteris d’elecció dels centres i la manca d’escoles.  
 
Parlant amb el Sr. Sunyer, em va explicar que coneixia el Conseller d’Ensenyament, Josep 
Laporte i Salas,  i que, des del seu càrrec, tan aviat com li va ser possible, s’hi va posar en 
contacte per tal d’engegar una escola a El Veïnat. Un cop va haver parlat amb el Conseller, 
en un primer moment, es va encarregar el projecte als arquitectes Bover i Badosa1. Comenta, 
però, que, com que a aquests no se’ls va dotar de gaire pressupost, només van poder 
dissenyar una escola semblant a un garatge.  
Explica que, disconforme amb la proposta, va tornar a negociar amb Laporte i va mirar de 
fer-li entendre que després de tants anys d’espera calia una escola “com Déu mana ”. Amb 
aquesta conversa va aconseguir que la Generalitat contractés els que aleshores eren 
considerats els millors arquitectes de Catalunya MBM (Josep Martorell, Oriol Bohigas i 
David Mackay).  
 
En un principi, des de l’Ajuntament es van oferir al Departament d’Ensenyament els 
terrenys on hi ha actualment el Camp Municipal d’Esports de Les Guixeres. El Departament, 
però, va al·legar que, per raons de seguretat i per un excés d’aïllament de la trama urbana, 
aquells terrenys no eren els idonis. A l’Ajuntament de Salt, en canvi, sí que els ho semblaven 
. 
Finalment, però, aquells terrenys van acabar essent el Camp Municipal d’Esports de Les 
Guixeries i van haver de comprar una finca propietat de la fàbrica Coma-Cros per construir-
hi l’escola.  
Un cop comprats els terrenys, calia incloure aquest centre en el Pla Quadriennal de 
contractacions escolars de la Generalitat, objectiu que va ser assolit l’any 1987, quan des 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament van enviar un escrit declarant-se partidaris de la 
construcció del centre d’EGB en aquella zona. Aquest objectiu, però, no s’hagués 


                                                 
1 He trobat informació sobre un arquitecte que es diu Joaquim Bover i que havia treballat en diferents 
projectes arquitectònics a les comarques gironines, però no he trobat cap informació en relació  que hagués 
format un equip amb algú que es digués Badosa de cognom.     
 







aconseguit si no hi hagués hagut el treball conjunt de l’Ajuntament amb els Serveis 
Territorials d’Ensenyament, llavors dirigits per la Sra. Irene Rigau.  
Aquell mateix any (1987), el sindicat FETE-UGT va fer un escrit demanant, entre altres 
coses, l’escola del Veïnat.  
 
L’any següent, el 1988, la Conselleria d’Ensenyament va encarregar el projecte 
arquitectònic a l’estudi MBM Arquitectes i, pocs mesos després de l’encàrrec, MBM va 
acceptar la realització del projecte amb l’aprovació de l’Oficina Supervisora.  
Finalment, l’any 1989 es va fer la sol·licitud de permís d’obres per la Direcció General 
d’Arquitectura Escolar i Inversions del Departament d’Ensenyament, per a la construcció 
d’una Escola Pública d’EGB i dues aules de preescolar al carrer Enric Granados. El juliol 
del mateix any la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Salt va aprovar la sol·licitud.   
 
Per al Tinent d’Alcalde d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Salt de l’època, Miquel 
Berga, aquest centre d’ensenyament significaria:  


 


a) Poder oferir per primer vegada ensenyament públic als escolars d’ El Veïnat a una distància 


raonable de les seves vivendes.  


b) Distribuir més racionalment el mapa escolar de la població.  


c) Disposar de més equipaments escolars per fer possible la implantació de la Reforma Educativa 


a Salt, que ha de comportar oferta d’escolarització i creixement dels estudis de formació 


professional.    


 Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
 
L’escola es va acabar de construir l’any 1991 i aquell mateix curs, 1991-1992, s’hi van 
matricular 175 alumnes (aprox.) i van començar-hi a treballar 8 mestres (un director, tres 
mestres de parvulari i quatre mestres de primària).   
Setze anys més tard, és a dir, en l’actualitat, l’escola ha augmentat el nombre de mestres: 21  
i el nombre d’alumnes: 219.  


El nom del centre  


De bon començament, l’escola va ser batejada per l’Ajuntament de Salt i amb l’aprovació 
del Departament d’Ensenyament, amb el nom d’ Escola El Veïnat - Gertrudis Moret.  
Se la va anomenar El Veïnat per la zona on s’ubica  i Gertrudis Moret per recuperar el nom 
d’una dona que va ser un gran exemple de vocació educativa, ja que havia dedicat la seva 
vida a la docència. 
 







Gertrudis Moret i Frigola va ser professora i directora de les antigues Escoles Nacionals de 
Salt (del sector femení) des dels inicis dels anys 30 fins al 1942, incloent-hi el temps de 
guerra. 
 Tots els seus exalumnes estan molt satisfets del seu estil pedagògic i la recorden amb 
emoció, manifestant que l’apreciaven molt. No han oblidat la seva ferma autoritat com a 
professora, tal com destaca la seva exalumna Maria Rosa Puig, però tampoc la seva amable 
condescendència fora de les aules. Tots han remarcat la seva paciència, valentia i dedicació a 
l’hora d’ensenyar. Salvador Sunyer, per exemple, destaca que gràcies a aquesta mestra va 
agafar gust per l’escriptura.  
 
Amb el temps, però, la gent del poble s’ha anat decantant per la simplificació i pel nom més 
conegut i s’ha acabat coneixent per CEIP El Veïnat.  


Breu biografia de Gertrudis Moret i Frigola  


Gertrudis Moret i Frigola va néixer a Girona el cinc de febrer de 1872. Filla de Martirià 


Moret, de Banyoles i Maria Frigola, de Blanes, és batejada a la catedral de Girona per Mn. 


Ramon Oliveras.  


Obté el títol de mestra superior el trenta de novembre de 1892. L’any següent, juliol de 


1893, inicia la seva tasca professional a Sant Hipòlit de Voltregà i quatre mesos més tard a 


Sils, on els seus mestratge es perllonga més de vint-i-tres anys. En vint-i-sis de gener de 


1917 és anomenada mestra a Lloret de Mar. Seguint un itinerari que coincidia amb el de la 


família Forné, amb la qual convivia, es trasllada el 1919 a Celrà, on exercirà fins al 1931, 


moment en què arriba a Salt. En aquesta vila treballarà en els “reformadors” anys de la 


Segona República i en les dificultats bèl·liques del període 1936-1939.  


És anomenada directora interina de les escoles Graduades en la sessió del ple de l’Ajuntament 


del cinc de març de 1937, càrrec que ocupa fins que el cinc de febrer de 1942 és jubilada 


després de quaranta nou anys de dedicació a l’ensenyança.  


Va continuar vivint a la Pujada de Sant Domènec de Girona fins a la seva mort el vint-i-sis 


de febrer de 1948 als 76 anys.  


 


                    La Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
  
La realització d’aquesta petita recerca m’ha permès redescobrir i confirmar, sobretot gràcies 
als testimonis orals que la van conèixer, l’existència d’un personatge interessant de la 
història de l’educació de Salt, que amb el temps ha anat quedant amagat. Alhora, m’ha 
permès comprendre perquè en documents oficials (mapes, articles de premsa, etc.)  
s’anomena escola CEIP Gertrudis Moret, en comptes de CEIP El Veïnat.  







Em plau, doncs, que els lectors puguin conèixer una mica més a fons  l’existència d’una 
personalitat de l’àmbit educatiu i fer un petit pas cap al coneixement de la història de 
l’educació de Salt.  
Tot i així, m’hagués agradat contactar amb altres exalumnes de la mestra per saber més a 
fons com era, el seu estil pedagògic, etc., però m’ha estat impossible trobar aquests 
contactes.   
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HISTÒRIA DEL CEIP EL VEÏNAT 


Carla Salillas Vinyet  


3r de Magisteri d’Educació Primària   


 


Presentació  


A continuació presento un fragment del treball que vaig elaborar per a l’assignatura  
Història de l’Educació (escola i cultura), matèria obligatòria del 3r curs de Magisteri 
d’Educació Primària.  


Aquesta part del treball pretenia aprofundir en la història local, amb l’objectiu de conèixer 
les personalitats més properes que donen noms a les escoles i la seva època de fundació. 


A fi d’investigar la història del centre vaig començar preguntant a alguns mestres de 
l’escola sobre aquesta qüestió. Així vaig saber l’any de construcció de l’edifici i que es diu 
CEIP El Veïnat per la zona on està ubicada. Per ampliar aquesta informació, vaig investigar 
per Internet i vaig trobar el nom de l’estudi d’arquitectes que la va construir  (MBM) i el 
nom compost amb què aquesta es va batejar inicialment (CEIP El Veïnat – Gertrudis Moret). 
Mirant d’esbrinar quelcom més, em vaig posar en contacte via e-mail amb MBM i em van 
facilitar bibliografia diversa dels llocs on podria trobar informació sobre la construcció i 
creació de centre. Tot seguit, vaig intentar localitzar la bibliografia facilitada, però era massa 
especialitzada. Només vaig poder trobar un número antic de La Farga, la revista de Salt.  He 
de dir, però, que amb aquesta revista en vaig tenir prou perquè contenia un petit monogràfic 
sobre la creació de l’escola i l’origen del seu nom.  
Paral·lelament, vaig estar investigant qui era Gertrudis Moret. Per fer-ho, vaig mirar si per 
Internet trobava alguna informació i, efectivament, en una entrevista a una dona de Salt, 
Maria Rosa Puig Dalmau, hi apareixia que Gertrudis Moret havia estat directora de la 
“ Escuelas Nacionales ”. Tot seguit, vaig trucar a aquesta senyora, que em va explicar el que 
en sabia. Després de la conferència sobre escola i república de Salomó Marquès, vaig 
aprofitar per demanar-li si sabia quelcom de la Sra. Moret. Ell em va facilitar el contacte 
d’un senyor que em podria ajudar: Salvador Sunyer i Aimeric. Al cap d’uns quants dies, 
vaig entrevistar-lo i, a part d’explicar-me qui era Gertrudis Moret, també em va referir 
quelcom sobre els inicis de l’escola.  
No vaig voler donar per tancada la recerca sobre la història del centre sense esbrinar amb 
quin nombre de mestres i alumnes s’havia iniciat. Per obtenir aquesta informació vaig trucar 
al Departament d’Educació de la província de Girona.   


Història de la creació del centre  







La necessitat d’una escola pública a la zona d’ El Veïnat ha estat reivindicada durant anys. 
De fet, se sap que, ja a principis del segle XX, un inspector d’ensenyament va expressar la 
necessitat d’una escola en aquest barri, també anomenat de Sant Antoni, que aleshores, amb 
el creixement industrial, era una zona en plena expansió urbana.  
 
L’any 1983, el poble de Salt es va segregar de Girona i va tenir el seu primer i propi Equip 
de Govern que va ser encapçalat per Salvador Sunyer, alcalde del municipi fins el 1991.   
Un any després, aquest Ajuntament va encarregar el Llibre Blanc de l'Ensenyament a Salt 
per difondre la necessitat de crear una escola pública al Veïnat.  
Dos anys més tard, l’any 1986, es va produir un encreuament de cartes a la premsa entre la 
directora del Col·legi Vilagran i el regidor de cultura de l’Ajuntament de Salt, Miquel Berga, 
sobre els criteris d’elecció dels centres i la manca d’escoles.  
 
Parlant amb el Sr. Sunyer, em va explicar que coneixia el Conseller d’Ensenyament, Josep 
Laporte i Salas,  i que, des del seu càrrec, tan aviat com li va ser possible, s’hi va posar en 
contacte per tal d’engegar una escola a El Veïnat. Un cop va haver parlat amb el Conseller, 
en un primer moment, es va encarregar el projecte als arquitectes Bover i Badosa1. Comenta, 
però, que, com que a aquests no se’ls va dotar de gaire pressupost, només van poder 
dissenyar una escola semblant a un garatge.  
Explica que, disconforme amb la proposta, va tornar a negociar amb Laporte i va mirar de 
fer-li entendre que després de tants anys d’espera calia una escola “com Déu mana ”. Amb 
aquesta conversa va aconseguir que la Generalitat contractés els que aleshores eren 
considerats els millors arquitectes de Catalunya MBM (Josep Martorell, Oriol Bohigas i 
David Mackay).  
 
En un principi, des de l’Ajuntament es van oferir al Departament d’Ensenyament els 
terrenys on hi ha actualment el Camp Municipal d’Esports de Les Guixeres. El Departament, 
però, va al·legar que, per raons de seguretat i per un excés d’aïllament de la trama urbana, 
aquells terrenys no eren els idonis. A l’Ajuntament de Salt, en canvi, sí que els ho semblaven 
. 
Finalment, però, aquells terrenys van acabar essent el Camp Municipal d’Esports de Les 
Guixeries i van haver de comprar una finca propietat de la fàbrica Coma-Cros per construir-
hi l’escola.  
Un cop comprats els terrenys, calia incloure aquest centre en el Pla Quadriennal de 
contractacions escolars de la Generalitat, objectiu que va ser assolit l’any 1987, quan des 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament van enviar un escrit declarant-se partidaris de la 
construcció del centre d’EGB en aquella zona. Aquest objectiu, però, no s’hagués 


                                                 
1 He trobat informació sobre un arquitecte que es diu Joaquim Bover i que havia treballat en diferents 
projectes arquitectònics a les comarques gironines, però no he trobat cap informació en relació  que hagués 
format un equip amb algú que es digués Badosa de cognom.     
 







aconseguit si no hi hagués hagut el treball conjunt de l’Ajuntament amb els Serveis 
Territorials d’Ensenyament, llavors dirigits per la Sra. Irene Rigau.  
Aquell mateix any (1987), el sindicat FETE-UGT va fer un escrit demanant, entre altres 
coses, l’escola del Veïnat.  
 
L’any següent, el 1988, la Conselleria d’Ensenyament va encarregar el projecte 
arquitectònic a l’estudi MBM Arquitectes i, pocs mesos després de l’encàrrec, MBM va 
acceptar la realització del projecte amb l’aprovació de l’Oficina Supervisora.  
Finalment, l’any 1989 es va fer la sol·licitud de permís d’obres per la Direcció General 
d’Arquitectura Escolar i Inversions del Departament d’Ensenyament, per a la construcció 
d’una Escola Pública d’EGB i dues aules de preescolar al carrer Enric Granados. El juliol 
del mateix any la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Salt va aprovar la sol·licitud.   
 
Per al Tinent d’Alcalde d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Salt de l’època, Miquel 
Berga, aquest centre d’ensenyament significaria:  


 


a) Poder oferir per primer vegada ensenyament públic als escolars d’ El Veïnat a una distància 


raonable de les seves vivendes.  


b) Distribuir més racionalment el mapa escolar de la població.  


c) Disposar de més equipaments escolars per fer possible la implantació de la Reforma Educativa 


a Salt, que ha de comportar oferta d’escolarització i creixement dels estudis de formació 


professional.    


 Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
 
L’escola es va acabar de construir l’any 1991 i aquell mateix curs, 1991-1992, s’hi van 
matricular 175 alumnes (aprox.) i van començar-hi a treballar 8 mestres (un director, tres 
mestres de parvulari i quatre mestres de primària).   
Setze anys més tard, és a dir, en l’actualitat, l’escola ha augmentat el nombre de mestres: 21  
i el nombre d’alumnes: 219.  


El nom del centre  


De bon començament, l’escola va ser batejada per l’Ajuntament de Salt i amb l’aprovació 
del Departament d’Ensenyament, amb el nom d’ Escola El Veïnat - Gertrudis Moret.  
Se la va anomenar El Veïnat per la zona on s’ubica  i Gertrudis Moret per recuperar el nom 
d’una dona que va ser un gran exemple de vocació educativa, ja que havia dedicat la seva 
vida a la docència. 
 







Gertrudis Moret i Frigola va ser professora i directora de les antigues Escoles Nacionals de 
Salt (del sector femení) des dels inicis dels anys 30 fins al 1942, incloent-hi el temps de 
guerra. 
 Tots els seus exalumnes estan molt satisfets del seu estil pedagògic i la recorden amb 
emoció, manifestant que l’apreciaven molt. No han oblidat la seva ferma autoritat com a 
professora, tal com destaca la seva exalumna Maria Rosa Puig, però tampoc la seva amable 
condescendència fora de les aules. Tots han remarcat la seva paciència, valentia i dedicació a 
l’hora d’ensenyar. Salvador Sunyer, per exemple, destaca que gràcies a aquesta mestra va 
agafar gust per l’escriptura.  
 
Amb el temps, però, la gent del poble s’ha anat decantant per la simplificació i pel nom més 
conegut i s’ha acabat coneixent per CEIP El Veïnat.  


Breu biografia de Gertrudis Moret i Frigola  


Gertrudis Moret i Frigola va néixer a Girona el cinc de febrer de 1872. Filla de Martirià 


Moret, de Banyoles i Maria Frigola, de Blanes, és batejada a la catedral de Girona per Mn. 


Ramon Oliveras.  


Obté el títol de mestra superior el trenta de novembre de 1892. L’any següent, juliol de 


1893, inicia la seva tasca professional a Sant Hipòlit de Voltregà i quatre mesos més tard a 


Sils, on els seus mestratge es perllonga més de vint-i-tres anys. En vint-i-sis de gener de 


1917 és anomenada mestra a Lloret de Mar. Seguint un itinerari que coincidia amb el de la 


família Forné, amb la qual convivia, es trasllada el 1919 a Celrà, on exercirà fins al 1931, 


moment en què arriba a Salt. En aquesta vila treballarà en els “reformadors” anys de la 


Segona República i en les dificultats bèl·liques del període 1936-1939.  


És anomenada directora interina de les escoles Graduades en la sessió del ple de l’Ajuntament 


del cinc de març de 1937, càrrec que ocupa fins que el cinc de febrer de 1942 és jubilada 


després de quaranta nou anys de dedicació a l’ensenyança.  


Va continuar vivint a la Pujada de Sant Domènec de Girona fins a la seva mort el vint-i-sis 


de febrer de 1948 als 76 anys.  


 


                    La Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
  
La realització d’aquesta petita recerca m’ha permès redescobrir i confirmar, sobretot gràcies 
als testimonis orals que la van conèixer, l’existència d’un personatge interessant de la 
història de l’educació de Salt, que amb el temps ha anat quedant amagat. Alhora, m’ha 
permès comprendre perquè en documents oficials (mapes, articles de premsa, etc.)  
s’anomena escola CEIP Gertrudis Moret, en comptes de CEIP El Veïnat.  







Em plau, doncs, que els lectors puguin conèixer una mica més a fons  l’existència d’una 
personalitat de l’àmbit educatiu i fer un petit pas cap al coneixement de la història de 
l’educació de Salt.  
Tot i així, m’hagués agradat contactar amb altres exalumnes de la mestra per saber més a 
fons com era, el seu estil pedagògic, etc., però m’ha estat impossible trobar aquests 
contactes.   
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HISTÒRIA DEL CEIP EL VEÏNAT 


Carla Salillas Vinyet  


3r de Magisteri d’Educació Primària   


 


Presentació  


A continuació presento un fragment del treball que vaig elaborar per a l’assignatura  
Història de l’Educació (escola i cultura), matèria obligatòria del 3r curs de Magisteri 
d’Educació Primària.  


Aquesta part del treball pretenia aprofundir en la història local, amb l’objectiu de conèixer 
les personalitats més properes que donen noms a les escoles i la seva època de fundació. 


A fi d’investigar la història del centre vaig començar preguntant a alguns mestres de 
l’escola sobre aquesta qüestió. Així vaig saber l’any de construcció de l’edifici i que es diu 
CEIP El Veïnat per la zona on està ubicada. Per ampliar aquesta informació, vaig investigar 
per Internet i vaig trobar el nom de l’estudi d’arquitectes que la va construir  (MBM) i el 
nom compost amb què aquesta es va batejar inicialment (CEIP El Veïnat – Gertrudis Moret). 
Mirant d’esbrinar quelcom més, em vaig posar en contacte via e-mail amb MBM i em van 
facilitar bibliografia diversa dels llocs on podria trobar informació sobre la construcció i 
creació de centre. Tot seguit, vaig intentar localitzar la bibliografia facilitada, però era massa 
especialitzada. Només vaig poder trobar un número antic de La Farga, la revista de Salt.  He 
de dir, però, que amb aquesta revista en vaig tenir prou perquè contenia un petit monogràfic 
sobre la creació de l’escola i l’origen del seu nom.  
Paral·lelament, vaig estar investigant qui era Gertrudis Moret. Per fer-ho, vaig mirar si per 
Internet trobava alguna informació i, efectivament, en una entrevista a una dona de Salt, 
Maria Rosa Puig Dalmau, hi apareixia que Gertrudis Moret havia estat directora de la 
“ Escuelas Nacionales ”. Tot seguit, vaig trucar a aquesta senyora, que em va explicar el que 
en sabia. Després de la conferència sobre escola i república de Salomó Marquès, vaig 
aprofitar per demanar-li si sabia quelcom de la Sra. Moret. Ell em va facilitar el contacte 
d’un senyor que em podria ajudar: Salvador Sunyer i Aimeric. Al cap d’uns quants dies, 
vaig entrevistar-lo i, a part d’explicar-me qui era Gertrudis Moret, també em va referir 
quelcom sobre els inicis de l’escola.  
No vaig voler donar per tancada la recerca sobre la història del centre sense esbrinar amb 
quin nombre de mestres i alumnes s’havia iniciat. Per obtenir aquesta informació vaig trucar 
al Departament d’Educació de la província de Girona.   


Història de la creació del centre  







La necessitat d’una escola pública a la zona d’ El Veïnat ha estat reivindicada durant anys. 
De fet, se sap que, ja a principis del segle XX, un inspector d’ensenyament va expressar la 
necessitat d’una escola en aquest barri, també anomenat de Sant Antoni, que aleshores, amb 
el creixement industrial, era una zona en plena expansió urbana.  
 
L’any 1983, el poble de Salt es va segregar de Girona i va tenir el seu primer i propi Equip 
de Govern que va ser encapçalat per Salvador Sunyer, alcalde del municipi fins el 1991.   
Un any després, aquest Ajuntament va encarregar el Llibre Blanc de l'Ensenyament a Salt 
per difondre la necessitat de crear una escola pública al Veïnat.  
Dos anys més tard, l’any 1986, es va produir un encreuament de cartes a la premsa entre la 
directora del Col·legi Vilagran i el regidor de cultura de l’Ajuntament de Salt, Miquel Berga, 
sobre els criteris d’elecció dels centres i la manca d’escoles.  
 
Parlant amb el Sr. Sunyer, em va explicar que coneixia el Conseller d’Ensenyament, Josep 
Laporte i Salas,  i que, des del seu càrrec, tan aviat com li va ser possible, s’hi va posar en 
contacte per tal d’engegar una escola a El Veïnat. Un cop va haver parlat amb el Conseller, 
en un primer moment, es va encarregar el projecte als arquitectes Bover i Badosa1. Comenta, 
però, que, com que a aquests no se’ls va dotar de gaire pressupost, només van poder 
dissenyar una escola semblant a un garatge.  
Explica que, disconforme amb la proposta, va tornar a negociar amb Laporte i va mirar de 
fer-li entendre que després de tants anys d’espera calia una escola “com Déu mana ”. Amb 
aquesta conversa va aconseguir que la Generalitat contractés els que aleshores eren 
considerats els millors arquitectes de Catalunya MBM (Josep Martorell, Oriol Bohigas i 
David Mackay).  
 
En un principi, des de l’Ajuntament es van oferir al Departament d’Ensenyament els 
terrenys on hi ha actualment el Camp Municipal d’Esports de Les Guixeres. El Departament, 
però, va al·legar que, per raons de seguretat i per un excés d’aïllament de la trama urbana, 
aquells terrenys no eren els idonis. A l’Ajuntament de Salt, en canvi, sí que els ho semblaven 
. 
Finalment, però, aquells terrenys van acabar essent el Camp Municipal d’Esports de Les 
Guixeries i van haver de comprar una finca propietat de la fàbrica Coma-Cros per construir-
hi l’escola.  
Un cop comprats els terrenys, calia incloure aquest centre en el Pla Quadriennal de 
contractacions escolars de la Generalitat, objectiu que va ser assolit l’any 1987, quan des 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament van enviar un escrit declarant-se partidaris de la 
construcció del centre d’EGB en aquella zona. Aquest objectiu, però, no s’hagués 


                                                 
1 He trobat informació sobre un arquitecte que es diu Joaquim Bover i que havia treballat en diferents 
projectes arquitectònics a les comarques gironines, però no he trobat cap informació en relació  que hagués 
format un equip amb algú que es digués Badosa de cognom.     
 







aconseguit si no hi hagués hagut el treball conjunt de l’Ajuntament amb els Serveis 
Territorials d’Ensenyament, llavors dirigits per la Sra. Irene Rigau.  
Aquell mateix any (1987), el sindicat FETE-UGT va fer un escrit demanant, entre altres 
coses, l’escola del Veïnat.  
 
L’any següent, el 1988, la Conselleria d’Ensenyament va encarregar el projecte 
arquitectònic a l’estudi MBM Arquitectes i, pocs mesos després de l’encàrrec, MBM va 
acceptar la realització del projecte amb l’aprovació de l’Oficina Supervisora.  
Finalment, l’any 1989 es va fer la sol·licitud de permís d’obres per la Direcció General 
d’Arquitectura Escolar i Inversions del Departament d’Ensenyament, per a la construcció 
d’una Escola Pública d’EGB i dues aules de preescolar al carrer Enric Granados. El juliol 
del mateix any la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Salt va aprovar la sol·licitud.   
 
Per al Tinent d’Alcalde d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Salt de l’època, Miquel 
Berga, aquest centre d’ensenyament significaria:  


 


a) Poder oferir per primer vegada ensenyament públic als escolars d’ El Veïnat a una distància 


raonable de les seves vivendes.  


b) Distribuir més racionalment el mapa escolar de la població.  


c) Disposar de més equipaments escolars per fer possible la implantació de la Reforma Educativa 


a Salt, que ha de comportar oferta d’escolarització i creixement dels estudis de formació 


professional.    


 Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
 
L’escola es va acabar de construir l’any 1991 i aquell mateix curs, 1991-1992, s’hi van 
matricular 175 alumnes (aprox.) i van començar-hi a treballar 8 mestres (un director, tres 
mestres de parvulari i quatre mestres de primària).   
Setze anys més tard, és a dir, en l’actualitat, l’escola ha augmentat el nombre de mestres: 21  
i el nombre d’alumnes: 219.  


El nom del centre  


De bon començament, l’escola va ser batejada per l’Ajuntament de Salt i amb l’aprovació 
del Departament d’Ensenyament, amb el nom d’ Escola El Veïnat - Gertrudis Moret.  
Se la va anomenar El Veïnat per la zona on s’ubica  i Gertrudis Moret per recuperar el nom 
d’una dona que va ser un gran exemple de vocació educativa, ja que havia dedicat la seva 
vida a la docència. 
 







Gertrudis Moret i Frigola va ser professora i directora de les antigues Escoles Nacionals de 
Salt (del sector femení) des dels inicis dels anys 30 fins al 1942, incloent-hi el temps de 
guerra. 
 Tots els seus exalumnes estan molt satisfets del seu estil pedagògic i la recorden amb 
emoció, manifestant que l’apreciaven molt. No han oblidat la seva ferma autoritat com a 
professora, tal com destaca la seva exalumna Maria Rosa Puig, però tampoc la seva amable 
condescendència fora de les aules. Tots han remarcat la seva paciència, valentia i dedicació a 
l’hora d’ensenyar. Salvador Sunyer, per exemple, destaca que gràcies a aquesta mestra va 
agafar gust per l’escriptura.  
 
Amb el temps, però, la gent del poble s’ha anat decantant per la simplificació i pel nom més 
conegut i s’ha acabat coneixent per CEIP El Veïnat.  


Breu biografia de Gertrudis Moret i Frigola  


Gertrudis Moret i Frigola va néixer a Girona el cinc de febrer de 1872. Filla de Martirià 


Moret, de Banyoles i Maria Frigola, de Blanes, és batejada a la catedral de Girona per Mn. 


Ramon Oliveras.  


Obté el títol de mestra superior el trenta de novembre de 1892. L’any següent, juliol de 


1893, inicia la seva tasca professional a Sant Hipòlit de Voltregà i quatre mesos més tard a 


Sils, on els seus mestratge es perllonga més de vint-i-tres anys. En vint-i-sis de gener de 


1917 és anomenada mestra a Lloret de Mar. Seguint un itinerari que coincidia amb el de la 


família Forné, amb la qual convivia, es trasllada el 1919 a Celrà, on exercirà fins al 1931, 


moment en què arriba a Salt. En aquesta vila treballarà en els “reformadors” anys de la 


Segona República i en les dificultats bèl·liques del període 1936-1939.  


És anomenada directora interina de les escoles Graduades en la sessió del ple de l’Ajuntament 


del cinc de març de 1937, càrrec que ocupa fins que el cinc de febrer de 1942 és jubilada 


després de quaranta nou anys de dedicació a l’ensenyança.  


Va continuar vivint a la Pujada de Sant Domènec de Girona fins a la seva mort el vint-i-sis 


de febrer de 1948 als 76 anys.  


 


                    La Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
  
La realització d’aquesta petita recerca m’ha permès redescobrir i confirmar, sobretot gràcies 
als testimonis orals que la van conèixer, l’existència d’un personatge interessant de la 
història de l’educació de Salt, que amb el temps ha anat quedant amagat. Alhora, m’ha 
permès comprendre perquè en documents oficials (mapes, articles de premsa, etc.)  
s’anomena escola CEIP Gertrudis Moret, en comptes de CEIP El Veïnat.  







Em plau, doncs, que els lectors puguin conèixer una mica més a fons  l’existència d’una 
personalitat de l’àmbit educatiu i fer un petit pas cap al coneixement de la història de 
l’educació de Salt.  
Tot i així, m’hagués agradat contactar amb altres exalumnes de la mestra per saber més a 
fons com era, el seu estil pedagògic, etc., però m’ha estat impossible trobar aquests 
contactes.   
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HISTÒRIA DEL CEIP EL VEÏNAT 


Carla Salillas Vinyet  


3r de Magisteri d’Educació Primària   


 


Presentació  


A continuació presento un fragment del treball que vaig elaborar per a l’assignatura  
Història de l’Educació (escola i cultura), matèria obligatòria del 3r curs de Magisteri 
d’Educació Primària.  


Aquesta part del treball pretenia aprofundir en la història local, amb l’objectiu de conèixer 
les personalitats més properes que donen noms a les escoles i la seva època de fundació. 


A fi d’investigar la història del centre vaig començar preguntant a alguns mestres de 
l’escola sobre aquesta qüestió. Així vaig saber l’any de construcció de l’edifici i que es diu 
CEIP El Veïnat per la zona on està ubicada. Per ampliar aquesta informació, vaig investigar 
per Internet i vaig trobar el nom de l’estudi d’arquitectes que la va construir  (MBM) i el 
nom compost amb què aquesta es va batejar inicialment (CEIP El Veïnat – Gertrudis Moret). 
Mirant d’esbrinar quelcom més, em vaig posar en contacte via e-mail amb MBM i em van 
facilitar bibliografia diversa dels llocs on podria trobar informació sobre la construcció i 
creació de centre. Tot seguit, vaig intentar localitzar la bibliografia facilitada, però era massa 
especialitzada. Només vaig poder trobar un número antic de La Farga, la revista de Salt.  He 
de dir, però, que amb aquesta revista en vaig tenir prou perquè contenia un petit monogràfic 
sobre la creació de l’escola i l’origen del seu nom.  
Paral·lelament, vaig estar investigant qui era Gertrudis Moret. Per fer-ho, vaig mirar si per 
Internet trobava alguna informació i, efectivament, en una entrevista a una dona de Salt, 
Maria Rosa Puig Dalmau, hi apareixia que Gertrudis Moret havia estat directora de la 
“ Escuelas Nacionales ”. Tot seguit, vaig trucar a aquesta senyora, que em va explicar el que 
en sabia. Després de la conferència sobre escola i república de Salomó Marquès, vaig 
aprofitar per demanar-li si sabia quelcom de la Sra. Moret. Ell em va facilitar el contacte 
d’un senyor que em podria ajudar: Salvador Sunyer i Aimeric. Al cap d’uns quants dies, 
vaig entrevistar-lo i, a part d’explicar-me qui era Gertrudis Moret, també em va referir 
quelcom sobre els inicis de l’escola.  
No vaig voler donar per tancada la recerca sobre la història del centre sense esbrinar amb 
quin nombre de mestres i alumnes s’havia iniciat. Per obtenir aquesta informació vaig trucar 
al Departament d’Educació de la província de Girona.   


Història de la creació del centre  







La necessitat d’una escola pública a la zona d’ El Veïnat ha estat reivindicada durant anys. 
De fet, se sap que, ja a principis del segle XX, un inspector d’ensenyament va expressar la 
necessitat d’una escola en aquest barri, també anomenat de Sant Antoni, que aleshores, amb 
el creixement industrial, era una zona en plena expansió urbana.  
 
L’any 1983, el poble de Salt es va segregar de Girona i va tenir el seu primer i propi Equip 
de Govern que va ser encapçalat per Salvador Sunyer, alcalde del municipi fins el 1991.   
Un any després, aquest Ajuntament va encarregar el Llibre Blanc de l'Ensenyament a Salt 
per difondre la necessitat de crear una escola pública al Veïnat.  
Dos anys més tard, l’any 1986, es va produir un encreuament de cartes a la premsa entre la 
directora del Col·legi Vilagran i el regidor de cultura de l’Ajuntament de Salt, Miquel Berga, 
sobre els criteris d’elecció dels centres i la manca d’escoles.  
 
Parlant amb el Sr. Sunyer, em va explicar que coneixia el Conseller d’Ensenyament, Josep 
Laporte i Salas,  i que, des del seu càrrec, tan aviat com li va ser possible, s’hi va posar en 
contacte per tal d’engegar una escola a El Veïnat. Un cop va haver parlat amb el Conseller, 
en un primer moment, es va encarregar el projecte als arquitectes Bover i Badosa1. Comenta, 
però, que, com que a aquests no se’ls va dotar de gaire pressupost, només van poder 
dissenyar una escola semblant a un garatge.  
Explica que, disconforme amb la proposta, va tornar a negociar amb Laporte i va mirar de 
fer-li entendre que després de tants anys d’espera calia una escola “com Déu mana ”. Amb 
aquesta conversa va aconseguir que la Generalitat contractés els que aleshores eren 
considerats els millors arquitectes de Catalunya MBM (Josep Martorell, Oriol Bohigas i 
David Mackay).  
 
En un principi, des de l’Ajuntament es van oferir al Departament d’Ensenyament els 
terrenys on hi ha actualment el Camp Municipal d’Esports de Les Guixeres. El Departament, 
però, va al·legar que, per raons de seguretat i per un excés d’aïllament de la trama urbana, 
aquells terrenys no eren els idonis. A l’Ajuntament de Salt, en canvi, sí que els ho semblaven 
. 
Finalment, però, aquells terrenys van acabar essent el Camp Municipal d’Esports de Les 
Guixeries i van haver de comprar una finca propietat de la fàbrica Coma-Cros per construir-
hi l’escola.  
Un cop comprats els terrenys, calia incloure aquest centre en el Pla Quadriennal de 
contractacions escolars de la Generalitat, objectiu que va ser assolit l’any 1987, quan des 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament van enviar un escrit declarant-se partidaris de la 
construcció del centre d’EGB en aquella zona. Aquest objectiu, però, no s’hagués 


                                                 
1 He trobat informació sobre un arquitecte que es diu Joaquim Bover i que havia treballat en diferents 
projectes arquitectònics a les comarques gironines, però no he trobat cap informació en relació  que hagués 
format un equip amb algú que es digués Badosa de cognom.     
 







aconseguit si no hi hagués hagut el treball conjunt de l’Ajuntament amb els Serveis 
Territorials d’Ensenyament, llavors dirigits per la Sra. Irene Rigau.  
Aquell mateix any (1987), el sindicat FETE-UGT va fer un escrit demanant, entre altres 
coses, l’escola del Veïnat.  
 
L’any següent, el 1988, la Conselleria d’Ensenyament va encarregar el projecte 
arquitectònic a l’estudi MBM Arquitectes i, pocs mesos després de l’encàrrec, MBM va 
acceptar la realització del projecte amb l’aprovació de l’Oficina Supervisora.  
Finalment, l’any 1989 es va fer la sol·licitud de permís d’obres per la Direcció General 
d’Arquitectura Escolar i Inversions del Departament d’Ensenyament, per a la construcció 
d’una Escola Pública d’EGB i dues aules de preescolar al carrer Enric Granados. El juliol 
del mateix any la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Salt va aprovar la sol·licitud.   
 
Per al Tinent d’Alcalde d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Salt de l’època, Miquel 
Berga, aquest centre d’ensenyament significaria:  


 


a) Poder oferir per primer vegada ensenyament públic als escolars d’ El Veïnat a una distància 


raonable de les seves vivendes.  


b) Distribuir més racionalment el mapa escolar de la població.  


c) Disposar de més equipaments escolars per fer possible la implantació de la Reforma Educativa 


a Salt, que ha de comportar oferta d’escolarització i creixement dels estudis de formació 


professional.    


 Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
 
L’escola es va acabar de construir l’any 1991 i aquell mateix curs, 1991-1992, s’hi van 
matricular 175 alumnes (aprox.) i van començar-hi a treballar 8 mestres (un director, tres 
mestres de parvulari i quatre mestres de primària).   
Setze anys més tard, és a dir, en l’actualitat, l’escola ha augmentat el nombre de mestres: 21  
i el nombre d’alumnes: 219.  


El nom del centre  


De bon començament, l’escola va ser batejada per l’Ajuntament de Salt i amb l’aprovació 
del Departament d’Ensenyament, amb el nom d’ Escola El Veïnat - Gertrudis Moret.  
Se la va anomenar El Veïnat per la zona on s’ubica  i Gertrudis Moret per recuperar el nom 
d’una dona que va ser un gran exemple de vocació educativa, ja que havia dedicat la seva 
vida a la docència. 
 







Gertrudis Moret i Frigola va ser professora i directora de les antigues Escoles Nacionals de 
Salt (del sector femení) des dels inicis dels anys 30 fins al 1942, incloent-hi el temps de 
guerra. 
 Tots els seus exalumnes estan molt satisfets del seu estil pedagògic i la recorden amb 
emoció, manifestant que l’apreciaven molt. No han oblidat la seva ferma autoritat com a 
professora, tal com destaca la seva exalumna Maria Rosa Puig, però tampoc la seva amable 
condescendència fora de les aules. Tots han remarcat la seva paciència, valentia i dedicació a 
l’hora d’ensenyar. Salvador Sunyer, per exemple, destaca que gràcies a aquesta mestra va 
agafar gust per l’escriptura.  
 
Amb el temps, però, la gent del poble s’ha anat decantant per la simplificació i pel nom més 
conegut i s’ha acabat coneixent per CEIP El Veïnat.  


Breu biografia de Gertrudis Moret i Frigola  


Gertrudis Moret i Frigola va néixer a Girona el cinc de febrer de 1872. Filla de Martirià 


Moret, de Banyoles i Maria Frigola, de Blanes, és batejada a la catedral de Girona per Mn. 


Ramon Oliveras.  


Obté el títol de mestra superior el trenta de novembre de 1892. L’any següent, juliol de 


1893, inicia la seva tasca professional a Sant Hipòlit de Voltregà i quatre mesos més tard a 


Sils, on els seus mestratge es perllonga més de vint-i-tres anys. En vint-i-sis de gener de 


1917 és anomenada mestra a Lloret de Mar. Seguint un itinerari que coincidia amb el de la 


família Forné, amb la qual convivia, es trasllada el 1919 a Celrà, on exercirà fins al 1931, 


moment en què arriba a Salt. En aquesta vila treballarà en els “reformadors” anys de la 


Segona República i en les dificultats bèl·liques del període 1936-1939.  


És anomenada directora interina de les escoles Graduades en la sessió del ple de l’Ajuntament 


del cinc de març de 1937, càrrec que ocupa fins que el cinc de febrer de 1942 és jubilada 


després de quaranta nou anys de dedicació a l’ensenyança.  


Va continuar vivint a la Pujada de Sant Domènec de Girona fins a la seva mort el vint-i-sis 


de febrer de 1948 als 76 anys.  


 


                    La Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
  
La realització d’aquesta petita recerca m’ha permès redescobrir i confirmar, sobretot gràcies 
als testimonis orals que la van conèixer, l’existència d’un personatge interessant de la 
història de l’educació de Salt, que amb el temps ha anat quedant amagat. Alhora, m’ha 
permès comprendre perquè en documents oficials (mapes, articles de premsa, etc.)  
s’anomena escola CEIP Gertrudis Moret, en comptes de CEIP El Veïnat.  







Em plau, doncs, que els lectors puguin conèixer una mica més a fons  l’existència d’una 
personalitat de l’àmbit educatiu i fer un petit pas cap al coneixement de la història de 
l’educació de Salt.  
Tot i així, m’hagués agradat contactar amb altres exalumnes de la mestra per saber més a 
fons com era, el seu estil pedagògic, etc., però m’ha estat impossible trobar aquests 
contactes.   
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HISTÒRIA DEL CEIP EL VEÏNAT 


Carla Salillas Vinyet  
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Presentació  


A continuació presento un fragment del treball que vaig elaborar per a l’assignatura  
Història de l’Educació (escola i cultura), matèria obligatòria del 3r curs de Magisteri 
d’Educació Primària.  


Aquesta part del treball pretenia aprofundir en la història local, amb l’objectiu de conèixer 
les personalitats més properes que donen noms a les escoles i la seva època de fundació. 


A fi d’investigar la història del centre vaig començar preguntant a alguns mestres de 
l’escola sobre aquesta qüestió. Així vaig saber l’any de construcció de l’edifici i que es diu 
CEIP El Veïnat per la zona on està ubicada. Per ampliar aquesta informació, vaig investigar 
per Internet i vaig trobar el nom de l’estudi d’arquitectes que la va construir  (MBM) i el 
nom compost amb què aquesta es va batejar inicialment (CEIP El Veïnat – Gertrudis Moret). 
Mirant d’esbrinar quelcom més, em vaig posar en contacte via e-mail amb MBM i em van 
facilitar bibliografia diversa dels llocs on podria trobar informació sobre la construcció i 
creació de centre. Tot seguit, vaig intentar localitzar la bibliografia facilitada, però era massa 
especialitzada. Només vaig poder trobar un número antic de La Farga, la revista de Salt.  He 
de dir, però, que amb aquesta revista en vaig tenir prou perquè contenia un petit monogràfic 
sobre la creació de l’escola i l’origen del seu nom.  
Paral·lelament, vaig estar investigant qui era Gertrudis Moret. Per fer-ho, vaig mirar si per 
Internet trobava alguna informació i, efectivament, en una entrevista a una dona de Salt, 
Maria Rosa Puig Dalmau, hi apareixia que Gertrudis Moret havia estat directora de la 
“ Escuelas Nacionales ”. Tot seguit, vaig trucar a aquesta senyora, que em va explicar el que 
en sabia. Després de la conferència sobre escola i república de Salomó Marquès, vaig 
aprofitar per demanar-li si sabia quelcom de la Sra. Moret. Ell em va facilitar el contacte 
d’un senyor que em podria ajudar: Salvador Sunyer i Aimeric. Al cap d’uns quants dies, 
vaig entrevistar-lo i, a part d’explicar-me qui era Gertrudis Moret, també em va referir 
quelcom sobre els inicis de l’escola.  
No vaig voler donar per tancada la recerca sobre la història del centre sense esbrinar amb 
quin nombre de mestres i alumnes s’havia iniciat. Per obtenir aquesta informació vaig trucar 
al Departament d’Educació de la província de Girona.   


Història de la creació del centre  







La necessitat d’una escola pública a la zona d’ El Veïnat ha estat reivindicada durant anys. 
De fet, se sap que, ja a principis del segle XX, un inspector d’ensenyament va expressar la 
necessitat d’una escola en aquest barri, també anomenat de Sant Antoni, que aleshores, amb 
el creixement industrial, era una zona en plena expansió urbana.  
 
L’any 1983, el poble de Salt es va segregar de Girona i va tenir el seu primer i propi Equip 
de Govern que va ser encapçalat per Salvador Sunyer, alcalde del municipi fins el 1991.   
Un any després, aquest Ajuntament va encarregar el Llibre Blanc de l'Ensenyament a Salt 
per difondre la necessitat de crear una escola pública al Veïnat.  
Dos anys més tard, l’any 1986, es va produir un encreuament de cartes a la premsa entre la 
directora del Col·legi Vilagran i el regidor de cultura de l’Ajuntament de Salt, Miquel Berga, 
sobre els criteris d’elecció dels centres i la manca d’escoles.  
 
Parlant amb el Sr. Sunyer, em va explicar que coneixia el Conseller d’Ensenyament, Josep 
Laporte i Salas,  i que, des del seu càrrec, tan aviat com li va ser possible, s’hi va posar en 
contacte per tal d’engegar una escola a El Veïnat. Un cop va haver parlat amb el Conseller, 
en un primer moment, es va encarregar el projecte als arquitectes Bover i Badosa1. Comenta, 
però, que, com que a aquests no se’ls va dotar de gaire pressupost, només van poder 
dissenyar una escola semblant a un garatge.  
Explica que, disconforme amb la proposta, va tornar a negociar amb Laporte i va mirar de 
fer-li entendre que després de tants anys d’espera calia una escola “com Déu mana ”. Amb 
aquesta conversa va aconseguir que la Generalitat contractés els que aleshores eren 
considerats els millors arquitectes de Catalunya MBM (Josep Martorell, Oriol Bohigas i 
David Mackay).  
 
En un principi, des de l’Ajuntament es van oferir al Departament d’Ensenyament els 
terrenys on hi ha actualment el Camp Municipal d’Esports de Les Guixeres. El Departament, 
però, va al·legar que, per raons de seguretat i per un excés d’aïllament de la trama urbana, 
aquells terrenys no eren els idonis. A l’Ajuntament de Salt, en canvi, sí que els ho semblaven 
. 
Finalment, però, aquells terrenys van acabar essent el Camp Municipal d’Esports de Les 
Guixeries i van haver de comprar una finca propietat de la fàbrica Coma-Cros per construir-
hi l’escola.  
Un cop comprats els terrenys, calia incloure aquest centre en el Pla Quadriennal de 
contractacions escolars de la Generalitat, objectiu que va ser assolit l’any 1987, quan des 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament van enviar un escrit declarant-se partidaris de la 
construcció del centre d’EGB en aquella zona. Aquest objectiu, però, no s’hagués 


                                                 
1 He trobat informació sobre un arquitecte que es diu Joaquim Bover i que havia treballat en diferents 
projectes arquitectònics a les comarques gironines, però no he trobat cap informació en relació  que hagués 
format un equip amb algú que es digués Badosa de cognom.     
 







aconseguit si no hi hagués hagut el treball conjunt de l’Ajuntament amb els Serveis 
Territorials d’Ensenyament, llavors dirigits per la Sra. Irene Rigau.  
Aquell mateix any (1987), el sindicat FETE-UGT va fer un escrit demanant, entre altres 
coses, l’escola del Veïnat.  
 
L’any següent, el 1988, la Conselleria d’Ensenyament va encarregar el projecte 
arquitectònic a l’estudi MBM Arquitectes i, pocs mesos després de l’encàrrec, MBM va 
acceptar la realització del projecte amb l’aprovació de l’Oficina Supervisora.  
Finalment, l’any 1989 es va fer la sol·licitud de permís d’obres per la Direcció General 
d’Arquitectura Escolar i Inversions del Departament d’Ensenyament, per a la construcció 
d’una Escola Pública d’EGB i dues aules de preescolar al carrer Enric Granados. El juliol 
del mateix any la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Salt va aprovar la sol·licitud.   
 
Per al Tinent d’Alcalde d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Salt de l’època, Miquel 
Berga, aquest centre d’ensenyament significaria:  


 


a) Poder oferir per primer vegada ensenyament públic als escolars d’ El Veïnat a una distància 


raonable de les seves vivendes.  


b) Distribuir més racionalment el mapa escolar de la població.  


c) Disposar de més equipaments escolars per fer possible la implantació de la Reforma Educativa 


a Salt, que ha de comportar oferta d’escolarització i creixement dels estudis de formació 


professional.    
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L’escola es va acabar de construir l’any 1991 i aquell mateix curs, 1991-1992, s’hi van 
matricular 175 alumnes (aprox.) i van començar-hi a treballar 8 mestres (un director, tres 
mestres de parvulari i quatre mestres de primària).   
Setze anys més tard, és a dir, en l’actualitat, l’escola ha augmentat el nombre de mestres: 21  
i el nombre d’alumnes: 219.  


El nom del centre  


De bon començament, l’escola va ser batejada per l’Ajuntament de Salt i amb l’aprovació 
del Departament d’Ensenyament, amb el nom d’ Escola El Veïnat - Gertrudis Moret.  
Se la va anomenar El Veïnat per la zona on s’ubica  i Gertrudis Moret per recuperar el nom 
d’una dona que va ser un gran exemple de vocació educativa, ja que havia dedicat la seva 
vida a la docència. 
 







Gertrudis Moret i Frigola va ser professora i directora de les antigues Escoles Nacionals de 
Salt (del sector femení) des dels inicis dels anys 30 fins al 1942, incloent-hi el temps de 
guerra. 
 Tots els seus exalumnes estan molt satisfets del seu estil pedagògic i la recorden amb 
emoció, manifestant que l’apreciaven molt. No han oblidat la seva ferma autoritat com a 
professora, tal com destaca la seva exalumna Maria Rosa Puig, però tampoc la seva amable 
condescendència fora de les aules. Tots han remarcat la seva paciència, valentia i dedicació a 
l’hora d’ensenyar. Salvador Sunyer, per exemple, destaca que gràcies a aquesta mestra va 
agafar gust per l’escriptura.  
 
Amb el temps, però, la gent del poble s’ha anat decantant per la simplificació i pel nom més 
conegut i s’ha acabat coneixent per CEIP El Veïnat.  


Breu biografia de Gertrudis Moret i Frigola  


Gertrudis Moret i Frigola va néixer a Girona el cinc de febrer de 1872. Filla de Martirià 


Moret, de Banyoles i Maria Frigola, de Blanes, és batejada a la catedral de Girona per Mn. 


Ramon Oliveras.  


Obté el títol de mestra superior el trenta de novembre de 1892. L’any següent, juliol de 


1893, inicia la seva tasca professional a Sant Hipòlit de Voltregà i quatre mesos més tard a 


Sils, on els seus mestratge es perllonga més de vint-i-tres anys. En vint-i-sis de gener de 


1917 és anomenada mestra a Lloret de Mar. Seguint un itinerari que coincidia amb el de la 


família Forné, amb la qual convivia, es trasllada el 1919 a Celrà, on exercirà fins al 1931, 


moment en què arriba a Salt. En aquesta vila treballarà en els “reformadors” anys de la 


Segona República i en les dificultats bèl·liques del període 1936-1939.  


És anomenada directora interina de les escoles Graduades en la sessió del ple de l’Ajuntament 


del cinc de març de 1937, càrrec que ocupa fins que el cinc de febrer de 1942 és jubilada 


després de quaranta nou anys de dedicació a l’ensenyança.  


Va continuar vivint a la Pujada de Sant Domènec de Girona fins a la seva mort el vint-i-sis 


de febrer de 1948 als 76 anys.  


 


                    La Farga: La revista de Salt. Núm. 119 any XIII. 1991 
  
La realització d’aquesta petita recerca m’ha permès redescobrir i confirmar, sobretot gràcies 
als testimonis orals que la van conèixer, l’existència d’un personatge interessant de la 
història de l’educació de Salt, que amb el temps ha anat quedant amagat. Alhora, m’ha 
permès comprendre perquè en documents oficials (mapes, articles de premsa, etc.)  
s’anomena escola CEIP Gertrudis Moret, en comptes de CEIP El Veïnat.  







Em plau, doncs, que els lectors puguin conèixer una mica més a fons  l’existència d’una 
personalitat de l’àmbit educatiu i fer un petit pas cap al coneixement de la història de 
l’educació de Salt.  
Tot i així, m’hagués agradat contactar amb altres exalumnes de la mestra per saber més a 
fons com era, el seu estil pedagògic, etc., però m’ha estat impossible trobar aquests 
contactes.   
 
  
 
 
    
 
 








