L'Escola Cervetó dóna el tret de
sortida a la celebració dels 50
anys
Alumnat, famílies i personal docent van aplegar-se dimarts
al pati de primària per recordar els inicis del centre
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El centre celebrarà l'aniversari amb diverses activitats durant el curs

L’Escola Cervetó commemora aquest curs el seu 50è aniversari.
Per celebrar-ho, el centre ha programat al llarg del curs diversos
actes amb la presència de famílies i antics alumnes, i el tret de
sortida va celebrar-se dimarts coincidint amb el dia d’obertura de

l’escola ara fa 50 anys, el 2 d’octubre de 1968, al número 8 del
carrer Sant Roc.
La jornada festiva, amenitzada per la gegantona de l’escola i per la
música de grallers, va servir per homenatjar les mestres que van
formar part del primer equip docent –Lluïsa Amat, Joana Caballé,
Glòria Medalla i Conxita Bretcha–, així com també hi va haver un
reconeixement per a l’alumne que ha dissenyat el logotip del 50è
aniversari del centre: Roger González del Molino, de 1r de batxillerat.
Els alumnes, per la seva banda, van crear missatges per als alumnes
del futur i van crear objectes amb diferents materials que van col·locar
en una càpsula del temps, que es guarda segellada al centre de
batxillerat amb l’objectiu d’obrir-la i redescobrir-la d’aquí a 15 anys.
Una escola molt familiar
Montse Vilà, directora del centre i filla de la fundadora, rememora els
orígens de l’escola. “Aquella era una època de gran efervescència
social, especialment en l’àmbit educatiu, un moment de molta
creativitat en què van començar a arribar molts moviments de
renovació pedagògica europeus”.
Va ser llavors quan Conxita Bretcha va voler fundar una llar d’infants
amb un equip pedagògic potent que transformés els models teòrics en
activitat real a l’escola. “Calia gent que tingués una visió de l’educació
que no fos la clàssica i tradicional, i per això va comptar amb un equip
molt jove i entusiasta conscient que dels 0 als 3 anys és l’etapa de la
vida més important de preparació i consolidació de l’aprenentatge”,
apunta Vilà.
El primer centre es va obrir aleshores al carrer Sant Roc amb 70
infants de menys de 3 anys, “tot un èxit tenint en compte que ella no
tenia cap reconeixement social ni ningú important al darrere”. Poc
després, els pares d’aquella època li van demanar que continués amb
edats més grans, i a partir de llavors l’escola va anar creixent
progressivament, tant en alumnes com en instal·lacions, “un
creixement lent que ens ha permès fer equips sòlids".

De fet, mestres històriques de l’escola, com Teresa Vila i Maite Oller,
qui han estat més de 40 anys al centre, també van assistir a la
celebració. “Era una escola molt entranyable, coneixies tots els
alumnes, fossin del curs que fossin, i també els pares, amb qui tenies
molta confiança”, diu Vila. “Els primers anys, quan estàvem al carrer
Sant Roc, les mestres dinàvem al menjador amb la Conxita i el seu
marit, tot era molt familiar”, afegeix Oller. “Amb el anys l’educació ha
canviat rotundament, però sempre que vénen a veure'ns antics
alumnes coincideixen a dir que aquí s’han sentit molt estimats i
valorats, i això ens omple d’orgull”, explica Vilà.
Amb tot, la directora destaca la innovació com un dels trets més
característics del centre. “L’escola va començar sent molt innovadora
per l’època, pionera en el moviment de renovació pedagògica Escola
Nova formant part de l’Escola de Mestres Rosa Sensat”, diu Vilà, qui
assegura que "aquest ADN s’ha mantingut fins ara, ja que
constantment revisem i reflexionem per què fem les coses i com les
fem”.
Actualment, l’Escola Cervetó compta amb 810 alumnes i cobreix totes
les etapes educatives dels 3 als 18 anys: infantil, primària, secundària i
batxillerat –ja no hi ha llar d’infants–, i una seixantena de mestres. El
centre disposa de 5.200 metres quadrats construïts en dos edificis al
carrer Isabel de Villena.

