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El concepte de patrimoni, en el terreny de les construccions 
escolars, cal aplicar-lo tant al valor arquitectónic d'alguns 
d'aquests edificis com, sobretot, al que aquests representen per 
a la historia de l'ensenyament a! nostre país. Perqué la historia 
de l'arquitectura escolar és el reflex del valor que els diferents 
governs han donat a l'educació. En aquest sentit, pot ser signifi-
catiu que un terg deis 315 projectes documentats des de la 
segona meitat del segle XIX i fins a la recuperado de la democra
cia l'any 1975 fossinaprovatsdurant els vuitanys de la Repúbli
ca. El mateix percentatge que els construíts en gairebé quatre 
décades de dictadura franquista. Amb la diferencia que mes de 
la tercera part deis impulsats per la República varen quedaren el 
calaix, com a conseqüéncia gairebé en toís eis casos de l'esclat 
de la Guerra CiviL Igualment significatiu és el fet que durant els 
nou anys d'actuació de la Mancomunitat es projectaren mes 
escoles (55) que en els cinquanta anys (36) que van de la pro-

mulgació de la Ley de Instrucción Pública de Claudio Moyano, 
l'any 1857, a la Mancomunitat. 

La falta de consclenciació sobre el valor del patrimoni en 
l'ámbit de l'arquitectura escolar en dificulta l'estudi. Les escoles 
rarament apareixen en els Ilibres d'arquitectura i per conéixer la 
seva históha cal recorrer a monografies d'história local i ais tre-
balls que alguna centres educatius han publicat amb motiu 
d'algun aniversari. Per tant és difícil conéixer la sod: que han 
correguí cadascun d'aquests equipaments, 

Gairebé la meitat deis 234 edificis construíts entre 1864 i 
1975, amb ampliacions i remodelacions mes o menys encerta-
des, actualment segueixen essent escoles. D'aquestes, la meitat 
varenserconstruídesdurantelfranquisme, gairebé la tercera part 
durant la República i un 12% en l'etapa de la Mancomunitat, Cal 
destacar exemples com el del Grup Escolar de Girona (ara CEIP 
Joan Bruguera) projectat l'any 1908 per Martí Sureda Vüa I inau-

E¡ Gnip Escolar de Girona projcclni ¡'aiiy ¡908 per Man! Sureda 

Vila i itmuguraf el ¡9í'l ha eslal rcmoddal i amptiai recenímeiii 

per poder seguir compíint amb la seva tasca docent. 

Les escoles d'Agullaihi (lutnalmmi CEIP Lltiís Mana Vidal) 
iitaitguradcs l'any 1913, son obra de t'arqnileclcjoscp Azcniar i i'aren 
ser coustru'ides grades al mecenatge de Unís María Vidal Carreras. 
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L'escoh de Boadclla d'Emporda, projcciaáa per Eiuíli Blanch l'any 
1928, aclmlmem aaüt el CEIP Santa CectUa. 
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L'actual CEIPJosep Boaiia de Ritidarencs m ser coiistnut per l'arqui-
tecte Bemardt Rius l'any 1929. 

r,K::m nsssrsvaiK'nraa»' 

Les escoles nnmicipals de Palamós projectades per Rafael Sánchez 

Echei'arria i inaugurades l'any 1933, actualment aaüleii el CEIP 

Riiiz-Giménez. 

Coin en el cas de les escoles de Palafniji>cll, País i Moni-ras, ¡es escoles 
púhliqttes de Regencós varen estarpaírocinades perjoscp Torresjoiianta. 
Aqiicst cdifici, constru'it l'any 1925per Miquel Brias i Torrent segniiit 
el prqjcctc porlat d'Aniciica per Torres Joiiama, m ser ampliat per 
l'arquiteae Enúli Blandí l'any 1934. Actualment té un t'is parliailar. 

L'any 1933 l'arquitccte Isidre Bosch projecta l'edifici de l'escola de 

Pont de Molins, actualment en ús amb el uom de CEIP Tratmintana. 

A Maíanel de la Selva, després de la inaugurado de! non gmp escolar 
l'any 1978, s'cndcnoca Vedifici constniü per Bonaveniura Conill 
l'any ¡922 (ampliat duraut la República) per aixecar en el sen lloc 
Vedifici de l'actual Ajuntamctit. 
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gurat el 1911; les escoles d'Agullana (CEIP Lluís María Vidaí) pro-
jectades per Josep Azemar i construídes entre 1911 i 1913; les 
de Vilablareix (CEIP Madrenc) projecíades per Rafael Masó en els 
anys 1911-1912, i del mateix arquitecte, les de Saní Gregori 
(CEIPAgustíGifre) projectades el 1909 i construídes entre 1917 i 
1919; les escoles de les Planes d'Hostoles (avui CEIP Sant Cristó-
fol) projectades per Joan Roca Pinet l'any 1911 i inaugurades el 
1918; les de Viladrau {CEIP Els Castanyers) i de Santa Coloma de 
Farners (CEIP Sant Salvador d'Horta) projectades per Lluís Planes 
í Calvetenelsanys 191611918, respectívament; l'edíficí de Sant 
Feliu de Pallerols (avuí CEIP Rocalba) construit l'any 1924, el 
mateix any en qué Jeroní Martorell projectá els grups escolars de 
Sant Joan de les Abadesses (CEIP Mestre Andreu) i de Ríbes de 
Freser (CEIP Mare de Déu de Nuria). 

També conserven la fundó per a la qual varen ser creats eis 
edífícís de Palafrugell {CEIP Torres Jonama), Moni-ras (també 
CEIP Torres Jonama) i País {CEIP Quermany), construíts l'any 
1925 sota el patrocinídel'hisendatJosepTorrasiJonama, quea 
mes de finangar parcíalment els projectes va aportar-hí e! dís-
seny, ínspírat en els grups escolars que aleshores es construiren 
alsEstatsUníts,onell haviafet la fortuna. 

La llista d'exempies continua amb ['Escola Municipal de 
Blanes (actualment CEIP Joaquim Ruyra), amb plánols de Fran-
cesc Folguera de l'any 1925; la de Vilanant (CEIP Tramuntana), 
edificada pels mestres d'obres Jaume i Josep Poch i inaugurada 
el 1926; el Grup Escolar Malagrida d'Olot, construTt segons pro-
jecte de Josep Goday de l'any 1927; la de Boadella d'Empordá 
(CEIP Santa Cecilia), projectada per Emiü Blanch l'any 1928; la 
de Riudarenes (CEIP Josep Boada), amb plánols de Bemardí 
Rius de l'any 1929; la de Darníus (CEIP Mont-roig), projectada 
per Bernardí Martorell l'any 1931; l'Escola Graduada de Figue-
res (avui CEIP Sant Pau), projectada l'any 1925 per Rafael Sán
chez Echevarría, i del mateix arquitecte, les de Tortellá (CEIP 

Joan Roura) de 1928, Raíamos (CEIP Ruiz Giménez) de 1931, 
l'Escala (CEIP Empúries) de 1933, i Sant Feliu de Guíxols (CEIP 
Gaziel)del934. 

Originaris també del període república, i encara en ús, hi ha 
a mes els edificis que projectá Emili Blanch per a Fortiá (ara CEIP 
Teresa Pallejá) l'any 1931, per a Sant Jordi Desvalls (CEIP Sant 
Jordi) l'any 1932 i per a Flagá {CEIP Les Moreres) l'any 1934; els 
que dissenyáIsidreBosch pera Bordiis l'any 1932, pera Pont de 
Molins (CEIP Tramuntana) l'any 1933, per a Osor {CEIP La Valí) 
el 1934 i per a Cassá (CEIP Puig d'Arques) el 1935; l'escola de 
Ventalló de Joan Roca Pinet; la de Besalú {CEIP Salvador Vilarra-
sa) projectada per Francesc Figueres l'any 1931; les de Monta-
gut (CEIP Mont Cós) i Camprodon (CEIP Doctor Robert) projecta
des per Bartomeu Agustí en els anys 1934 i 1936, respectíva
ment; i a Girona, l'escola Ignasi Iglesias (avui CEIP Montjuic) i la 
de la Mercé (CEIP Verd), ambdues de Ricard Girait Casadesús de 
l'any 1931. També de GiraIt son les Escoles Publiques de Sant 
Hilari Sacalm (CEIP Guilleries), acabades l'any 1937. 

De les escoles construídes durant la dictadura del general 
Franco son moltes (la majoria) les que encara funcionen com a 
escoles. És el cas de les de Liado (ara CEIP Montserrat Vayreda) 
construídes el 1941; les de Sant Miquel de Campmajor {CEIP 
Roqueta) inaugurades el 1953; les de la Jonquera (CEIP Peñuelas 
del Río) projectades per Claudi Díaz l'any 1954 i continuades per 
Josep Claret a partir de 1957; les de Maganet de Cabrenys {CEIP 
Les Salines) inaugurades el 1954; les de Cisíella (CEIP Mn. J. M. 
Albert), la Vajol (CEIP Castell Cabrera) i Viiadamat, construídes el 
1955; les de Sant Antoni de Calonge (CEIP Mare de Déu de la 
Mercé) i Uívia (CEIP Jaume I) de 1956; les d'Ogassa (CEIP 
L'Esquirol) projectades per Josep Canela Tomás l'any 1957; el 
Grup Escolar de Banyoles (actualment CEIP Baldiri Reixach), 
inaugurat el 1958; les Escuelas Nacionales de Lloret de Mar (ara 
CEIP Esteve Caries), construídes segons projecte de Francisco 

Les escoles de L/flOfíi, projectades per Ricard Girait Casadesús i inau

gurades l'any 1928, després de la comtmcríó del non edijid escolar 

varen ser rehabililades i convertides en sen de rAjuntament. 

L'anliga escola de Palau-Saior, coiislniída en els anys 30, 

va ser rehabilitada l'any ¡999 per acolUrla se\t de l'Ajuntament. 
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L'escola de Saiit Climent de Peralta, projectada per l'arquitecle Pelayo 
Martíticz Viiuy 1933. íictiiabnenl aaiU deforma precaria el local social 
iiuiiiicipal, baícjal coin Can deis Piíis. 

Les escoles de Pontos, it¡angiirades l'aiiy ¡934, auiii anillen 

les iroballes arqueologiques deljaciincnl Mas Castellar. 

Portillo de 1963; les de la Bisbal (CEIP Joan Margarit), Llanars 
(CEIP Les Moreres) i Sant Joan de Palamós (CEIP Vilarromá) 
projectades per Josep Claret l'any 1964; les de Bellcaire (CEIP 
El Rajaret) inaugurades el 1969; les d'Albons (CEIP La Branca) 
de 1970; l'escola comarcal de Cornelia de Terri (CEIP Valí del 
Terri) i la comarcal de Castell d'Aro (CEIP Valí d'Aro) de 1971; 
les escoles de Verges (CEIP Francesc Cambó), de Bonmatí 
(CEIP Sant Jordi) i de Vilobí d'Onyar (CEIP Josep Madrenys) de 
1972; i la d'Arbúcies (CEIP Dr. Garulla), projectada per Fran
cesc Ragolta l'any 1974, entre d'altres. 

La vida deis edificis está íntimament Hígada a la funció 
pera la qual varen sercreats, pertant, ¿quésucceeixquan el 
creixement demográfic fa quedar petita una escola? o bé 
quan.enelcasconírañ, estanca? 

Tot I que majorítáriament els edificis escolars son rehabl-
litats per acollir nous servéis municipals, en gairebé un 10% 
deis casos aquests equipaments han estat enderrocats. 
D'aquests, un de cada tres havien estat construíts durant el 
govern de ia Mancomunitat, en uns anys d'escoles monumen-
tals que havien d'embellir els pobles de Catalunya, el mateix 
percentatge deis enderrocats havien estat construíts durant la 
República, i menys d'un de cada quatre construíts durant el 
franquisme. Cal assenyalar que aquest ránquing és exacta-
ment invers al de la producció, perqué el 38% deis edificis 
construíts (no projectats, sino construíts), ho varen ser durant 
el franquisme, el 25% durant !a República i només el 19% 
durant el govern de la Mancomunitat. És a dir, que el 15% de 
les escoles construídes durant la Mancomunitat han estat 
enderrocades, el 10% de les construídes durant la República 
també, i únicament el 5% de les construídes durant el fran
quismo. Quant a nivell arquitectónic, els valors del noucentis-
me i del racionaüsme han estat reconeguts per davant deis de 
['arquitectura franquista. 

A Torroella de Fltwiá Vedifiá de les amigues escoles, consfruí! l'any 
1929 probablcmcnt per Isidre Bosch, avui día acull el Centre Social 
i un pctil nmseii. 
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Aquests enderrocs no s'han produit únicament durant el 
franquisme, ans el contrari. A Ribes de Freser l'any 2000 
s'enderrocá l'edifici projectat per Antoni Coll Fort l'any 1899. 
que havia estat habilitat com a caserna de la Guardia Civil des-
prés de la construcció l'any 1925 del nou Grup Escolar. L'any 
1997, a Sant Julia de Ramis, s'enderrocá l'edifici de les anti
gües escoles i ajuntatnent, construít l'any 1906 i ampliat el 
1922, peredificar-hienelseullocel nou ajuntament. inaugurat 
el maig de 1999. Un cas similar al de la Cellera, on a final deis 
anys vuitanta s'enderrocaren les escoles de l'any 1926 per 
construir-h¡ el nou ajuntament, inaugurat el 1990. Igualment, a 
Cornelia deTerri, afina! deis setenta, després de la inauguració 
de l'Escola Comarcal s'enderrocaren les Escoles Velles, cons-
truídes el 1924 per Tarquitecte Isidre Bosch, per bastir en el seu 
solar el nou ajuntament. També a Maganet de la Selva, després 
de la inauguració del nou grup escolar (CEIP Sant Jordi) l'any 
1978, s'enderrocá l'edifici construít per Bonaventura Conill l'any 
1922 (i ampliat durant la República) per aixecar en el seu lloc 
l'edifici de Tactual ajuntament. 

Recent és també, de la década deis anys noranta, l'ender-
roc de les Escoles Nacionals de Puigcerdá, construídes, després 
de quatre projectes frustrats, l'any 1955. En aquest cas l'ende-
rroc dona pas a un párquing i només en sobreviuen les cases 
deis mestres. Un cas similar al de Sils, on les escoles noucentis-
tes varen ser enderrocades per deixar lloc a una plaga. Mes 
allunyat en ei temps és el cas de Uanars, on l'any 1963 davant el 
mal estat que presentava l'edifici de les escoles i l'ajuntament 
(projectat per Joan Roca Pinet, 1909-1912), especialment 
afectat per l'aiguat de 1940, es decidí la construcció d'unes 
noves escoles. En aquest cas l'enderroc serví per eixamplar la 
carretera que porta al veínatde Feitús. 

Un cas excepcional el trobem a Portbou. Les Escoles Nacio
nals construídes durant la República, i usades com a caserna 

durant la Guerra Civil, foren enderrocades per construir-hi en els 
anys cinquanta un nou edifici escolar, edifici enderrocat per bas-
tir-h¡ l'any 1983 Tactual CEIP Sant Jaume. El cas de Portbou 
sobresurt per la reiterado del fet, pero sovintegen els casos en 
qué l'enderroc dona pas a una nova construcció escolar en el 
mateix lloc. A Girona, l'escola Eiximenis, construida entre els 
anys 1950-1952 i amb ampliacions en els anys seixanta i vui
tanta, s'alga sobre l'enderroc de l'edifici inaugurat l'any 1908 
com a escola unitaria de nenes i que havia estat reformat i 
ampliat durant la República. A Vilallonga de Ter, l'any 1963 
s'enderrocá i'escoía modernista construida l'any 1917 perJuli 
M. Fossas i va ser substituida per un nou edifici projectat per 
l'arquitecte Josep Pía Torras (CEIP La Daina). A Sait, a principi de 
la década deis setanta s'enderrocá el Grup Escolar construít per 
Isidre Bosch entre 19231 1927, per inaugurare! 1973elCoMegi 
Méndez Pidal (ara CEIP La Farga). En aquest mateix any a Anglés 
s'inauguraren les noves escoles, també construídes en el solar 
que deixá Iliure l'enderroc de les velles, inaugurados el 1931. A 
Vilafant, en la década deis vuitanta es posa en marxa la cons
trucció de les noves escoles (CEIP Sol i Vent), un projecte ajornat 
durant mes de vint anys i que comporta l'enderroc de les escoles 
construídes per Emili Blanch l'any 1931, que des deis anys sei
xanta eren considerades antiquades i petites. 

Tot i l'espectacularitat d'alguns d'aquests enderrocs, gaire-
bé la meitat (el 40%) deis antics edificis escolars han estat reha-
bilitats per acollir nous servéis. Aqüestes rehabilitacions es 
reparíeixen a parts iguals entre els edificis originaris de l'época 
de la Mancomunitat i del franquisme, seguits de prop deis cons-
truíts per la República. 

El principal ús que els munlcipis han donat a aquests edi
ficis ha estat Testabüment de la seu de l'ajuntament. És el cas 
de les escoles velles de Sant Pere Pescador, projectades l'any 
1870 per Félix de Azúa; de les de Paiau Saverdera, projectades 

Les escoles de Cabams, coiistnndes entre els anys 1927 i 1930 

grades al patrocirii dejosq} Pagcs i Dalmati, acuuilmciif luullcn 

la ¡Jar Infantil Munirípal. 

Les anfiones escoles de Micinigues, coiisinüdes l'any 1957, han estat 

rehahilitades i ainplindcs per acollir la Llar d'¡ufan is Municipal Els 

Trapelles. 
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per Francesa de Paula Nebot l'any 1915 i recentment objectiu 
d'una important rehabilitacíó; de les de Sant Pau de Segúries, 
construides peí mestre d'obres Francesc Surinyach l'any 1923 i 
que d'engá deis anys vuitanta acullen les oflcines municipals; 
de les de Llangá, projectades per Rtcard Giralí Casadesús i 
inaugurades l'any 1928, que en els anys seíanta amb la cons-
trucció dei nou edifici escolar van ser rehabilitades i converti-
des en seu de l'ajuntament; o de les de Beuda, construídes en 
els anys seixanta. 

En d'altres casos, l'ajuníamení ja compartía edifici amb 
l'escola; en aquests casos, les dependéncies municipals s'han 
estés al nou espai. És el cas de Tossa, on l'edifici de la casa de la 
vila i les escoles, projectat l'any 1880 per Martí Sureda Deulovol, 
des de la construcció en els anys seixanta d'una nova escola 
acull en la seva totalitat els servéis municipals. Altres exemples 
els trobem a Vidreres. amb l'edifici construt per a casa de la vila 
i escoles l'any 1894 per Manuel Almeda; i a Serinyá, amb l'edifi

ci construít l'any 1919 per prestado voluntaria i gratuita de jor-
nalsidonatiusdelsveins. 

Quan l'Ajuntament no hi ubica la seva seu, destina l'edifici 
de les escoles a equipaments de carácter social, cultural i/o 
sanitari. Com a exemples de construccions escolars destinades 
actualment a usos de carácter social cal destacar el cas de 
Rabos, amb un edifici construít per Josep Azemar l'any 1911, 
que amb el tancament de l'escola l'any 1975 l'espai va ser desti-
nat a local social; les escoles velles de Castellfollit de la Roca, 
construídes l'any 1926 i abandonadas en els anys setanía, que 
actualment acullen el centre cívic de la població; les de Sant Cli-
ment de Peralta, projectades per Pelayo Martínez l'any 1933, 
ocupades ara peí local social Cau deis Pins; les de Sant Feliu de 
Boada, construídes durant la República, que están pendenís de 
rehabilitacíó per acollir el futur centre social del poblé; les esco
les velles de Mata, fetes segons plánols de Claudi Díaz de 1947, 
que després de l'edificació del nou centre escolar (CEIP L'Entorn) 

L'cciifid lie les escola- inuiüa'pals de Ribes de Frescr, 

avisínül l'any 1899 per Atiloiii Col! Port, i després hahüital 

com a Caserna de ¡a Guardiii Civil, ¡'a ser cnderrocar l'any 2000. 

N.C. LL.—'RIBAS, c. 2 . ~ o r PlasBa dais Bstudle. 

L'any 19S9 s'iiiai{^iirareti ¡es escoles miiiaries mixics 

de Fanals d'Aro, laiicndes dcfimiivamenl en els anys nornnta 

i que ara acnlleu el Cenlrc Chic Vícens Bou. 

Escola de iiciics de í'Escala, construida pe! mestre d'obres Jaunic Callol 

l'any 1890, que amb l'entrada en sen'ci del noiigmp escolar l'any 

1935 va ser reconvenida cu habilatgc i després d'anys de deteriorament 

esta en procés de rehabilitacíó. 
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son destinades a diversos usos de caire social, entre els quaís 
casal de la gent gran; les de Fornells de la Selva, construidas 
l'any 1953, que perderen el seu ús en els anys vuitanta i van ser 
convertides en el Centre Social; les de Colomers, erigides l'any 
1959, recentment rehabilitados com a casal de la gent gran. Les 
de Platja d'Aro, també de 1959, tancades definitivament en els 
anys noranta, que ara acullen el Centre Cívic Vicens Bou; les de 
Camós, construidos en els anys cinquanta i recentment rehabili
tados com a Local Social; les de les Olives datados l'any 1960 i 
tancades el 1971, ara acullen el local social; i les de Riumors, 
projectades l'any 1969 per E. Viñas, que amb el tancament de 
l'escola s'han convertit en el centre social. 

En l'apartat deis equipament culturáis cal destacar els 
exemples de Vila-sacra, on l'edifici projectat per Emili Blanch 
l'any 1935 ara acull tallers i cursos organiízats per l'Ajunta-
ment; el de Caldas de Malavella que, construít com a Escola i 
Biblioteca Popular grácies a la iniciativa de l'advocat Narcís Pía 
i Daniel l'any 1920, amb projecte de l'arquitecte Isidre Bosch, 
ara és ocupat per la Biblioteca Municipal; les escoles veües de 
Banyoles, inaugurades el 1890, a partir de 1916 compartiren 
espai amb el Museu Darder, equipament que des de 1990 
ocupa tot l'espai de l'edifici -actualment está en procés de 
reforma per acollir el Centre d'lnterpretació de l'Estany de Ba-
nyoles-Museu Darder d'Historia Natural-; les de Pontos, inau
gurades el 1934, avui acullen les troballes arqueológiques del 
jaciment Mas Castellar; les de Begur, inaugurades el 1961, 
després d'un important projecte de rehabilitado finalitzat el 
1991 son la seu del Centre Cultural Escoles Velles, un espai 
polivalent destinat a biblioteca pública, arxiu historie, sala 
d'exposicions i radio municipal. 

En algunes poblacions l'edifici de les escoles ha estat desti
nat a ús sanitari, básicament com a dispensari municipal. 
Aquest és el cas de Vall-llobrega, amb un edifici inaugural el 
1881 i renoval el 1915, que perdé la seva fundó l'any 1972 i 
fou rehabilitat el 1998. El maíeix passa a les escoles de Terra
dos, conslruídes enlorn a 1915, les de Gualta (1924} i les de 
Serra de Daró (1927). A Navata (1953) el dispensari comparteix 
espai amb la llar infantil, una situado que es repeteix a Sanl 
Joan de Mollet, també en un edifici deis anys cinquanta. A 
Gombrén l'edifid projectat per Claudi Díaz l'any 1954 ara acull el 
dispensari i la farmacia municipals. Un cas excepcional és el de 
Cassá de la Selva, on l'edifid de les escoles velles projectat per 
Félix de Azúa l'any 1923 va acollir, d'engá de l'obertura de les 
noves escoles en els anys trenta, l'hospital municipal i actual
ment la residénda geriátrica de la poblado. 

Menys allunyats de l'ús per a la qual varen ser projeclats, 
hi ha els casos en qué les antigües escoles acullen les noves 
llars d'infants municipals. Son els exemples de Llagostera, en 
un edifici inaugurat el 1915; Vilobí, en l'edifid projectat per 
Jeroni Marlorell l'any 1919; Gabanes, construít l'any 1927; i 

Miánigues, en un edifici construít l'any 1957 i rehabilitat i 
amplial el 2002. A aquests cal afegir els ja comentáis de 
Navata i SantJoan de Mollet 

En d'allres els immobies s'han destinat a escoles de bolles 
arts, música o d'adults. El cas paradigmátic el configuren les de 
Torroella de Montgrí, situados en l'antic convent de Sant Agustí 
remodelat per a escoles publiques per l'arquitecte Jeroni Marto-
rell l'any 1921 i reformat i ampliat per l'arquitecte Arcadi Pía 
l'any 1988 (reforma finalista al Premi FAD de l'any 1988). L'edifi
ci va allotjar l'institut d'ensenyament secundari fins a la recent 
construcció del nou centre, i des d'aleshores acull les aules 
municipals de l'escola de música i d'adults. 

Quan aquests edificis no han estat aprofitats per a equipa-
ments (només el 4%), normalment segueixen tenint una titulan-
tat municipal, si bé han estat Nogats a particulars, ja sigui com a 
habitatge o tallers. Un cas excepcional és el de l'escola del veí-
nat de Martorell (Maganet de la Selva), un edifici projectat l'any 
1921 per Bonaveníura Conill que en perdre la seva fundó l'any 
1965 va retornara lafamíliaquehaviadonatelsterrenysperala 
seva construcció, en compliment del contráete de donado. 

Finalment, un petit3% d'aquests equipaments resten aban
donáis, en alguns casos en perill d'enderroc. D'aquests cal fer 
esment de l'escola de nenes de l'Escala construida peí mestre 
d'obres Jaume Callol l'any 1890 i abandonada l'any 1935 amb 
l'entrada en sen/ei del nou grup escolar. I l'escola nadonal del 
Pastoral, obra de l'arquitecte Isidre Bosch, de 1932, actualment 
amb funcions de magatzem municipal. Un cas que podría sortir 
d'aquesta situado és l'edifid de les escoles i ajuntament vell de 
Portbou, abandonat des deis anys setanta, en qué es construí un 
nou ajuntament -les escoles havien abandonat l'edifici en els 
anys de la República amb la construcció d'un nou edifici esco
lar-. De moment, pero, l'anunciada rehabilitado encarregada a 
l'arquitecte Norman Fosterha quedaten un avantprojecte que no 
veurá la llum fins a la creado de la fundació de la qual les anti
gües escoles havien d'esdevenir-ne seu. 

Com es pot comprovar, generalment els edificis escolars han 
estat consideráis una leona urbanística de referencia, teslimoni 
del seu moment historie i símbol del progrés. Aixó ha fet possible 
dotar les comarques gironines d'un catáleg d'edificis emblemá-
tics que en la majorla deis casos la memoria ha permés conside
rar com a patrimoni coLlectiu i preservar-ne l'existéncia mante-
nint-ne el seu ús escolar o dignificant-los com a espais d'ús 
públic en els casos que l'evolució deis temps i de la demografía 
ha obligat a prescindir-ne com a servei educatiu. Malauradament 
alguns d'aquests edificis han sucumbit en el camí que travessa 
tot edifid des que cau en l'obsolescénda fins que se'n reivindica 
el seu valor historie. La memoria de vegadas treballa mes lenta-
ment que els interessos urbanístics o especulatius. 

Gemma Doménecti i Casadevall i-s ¡haoni cu hinor'hi ik l\¡rí. 


