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ALTRES APORTACIONS

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,

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