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Una mostra a la Rectoria Vella recorre el segle d’història de la institució educativa al municipi

Els 100 anys de La Salle a Sant Celoni
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El actors del passatge del terror, enguany molt més llarg i elaborat gràcies a la col·laboració de molts veïns

La castanyada i el 
‘Halloween’ s’uneixen  
a Corró d’Amunt

Corró d’amunt

C.M.

Corró d’Amunt ha viscut, 
aquest cap de setmana dos 
dies intensos de festa en 
motiu de la castanyada i del 
Halloween. El pati del Con-
sell de Poble va quedar ple 
de gent, impacient per veure 
el 3r Passatge del terror, 
enguany més llarg i elaborat 
gràcies a la col·laboració de 
molts veïns. Abans d’obrir 
les portes, ja hi havia cua per 
passar por entre personatges 
cinematogràfics com la nena 
de la pel·lícula L’Exorcista, 
Freddy Krueger o l’assassí de 
la careta de Scream. A més a 
més, per acabar de completar 
una nit pròpia de Halloween, 

es va muntar un petit túnel 
del terror per als més menuts 
i tota l’organització anava 
disfressada de personatges 
nocturns com ara dimonis o 
bruixes. 

Dissabte a la tarda es va 
celebrar el 2n Concurs de 
Carbasses, on es premiava 
la carbassa més gran, la més 
maca i la més ben guarnida. 
Una vintena de carbasses van 
estar exposades a l’entrada 
del pati de les escoles. Els 
guanyadors rebien el llibre 
Les  plantes del nostre poble. 
Corró d’Amunt, elaborat per 
les veïnes del municipi Con-
xita Pericas i Glòria Puig. 
Més de 500 visitants van 
poder comprar castanyes, 
beure un got de brou ben 

calent o menjar un entrepà 
de botifarra. Des de les 7 de 
la tarda i fins a les 12 de la 

nit, durant els dos dies, hi va 
haver circulació constant de 
veïns de tot el municipi que 

no es van voler perdre aques-
ta combinació de tradicions 
catalana i americana.

A banda de les fotografies, que són l’element principal de la mostra, també hi ha estris escolars de totes les èpoques

El cos central de les fotografies exposades són promocions de l’escola, des de 1911 fins a l’actualitat

Sant Celoni

laia Coll

Dissabte, a la sala de la Rec-
toria Vella, es va inaugurar 
l’exposició “Col·legi La Salle. 
Cent anys a Sant Celoni, 
1911-2011”, amb motiu del 
centenari de la inauguració 
de l’escola La Salle al munici-
pi. La mostra inclou un recor-
regut fotogràfic que abasta 
des de l’obertura del centre 
escolar, l’any 1911, fins a 
l’actualitat, amb fotografies 
de la majoria de promocions 
d’alumnes que han passat 
per la institució des dels seus 
inicis fins a les classes dels 
últims anys. Amb les imatges 
es van explicant els moments 
més importants de la història 
de l’escola: els seus punts 
àlgids, els moments més 
complicats com van ser la 
República o la Guerra i les 
diferents ubicacions que ha 
tingut el centre fins a arribar 
a l’actual emplaçament, al 
carrer Germà Emilià.

L’escola va donar les seves 
primeres passes en una casa 
del doctor Barri a la Carrete-
ra Vella, l’any 1911, quan van 
arribar els primers germans 
de La Salle al municipi i un 
grup de pares i prohoms de la 
vila, juntament amb l’Insti-
tut dels Germans de les Esco-
les Cristianes, van assumir la 
gestió del centre. Aleshores 
era el Col·legi de la Verge del 
Puig, conegut popularment 
com els hermanos o la Salle 
i només impartia classe a 
nens. Dos anys després de 
la seva obertura, el centre 
ja tenia 180 alumnes, fet 

que va provocar el trasllat 
a una altra casa del doctor 
Barri, situada al carrer Sant 
Josep. L’any 1920 el centre va 
tornar a traslladar-se, ja a la 
seva ubicació actual.

El gener de 1959 la junta 
del Patronat, per manca 
de recursos econòmics per 
poder engrandir el centre, 
va cedir l’escola a l’Institut 
Popular, SA, la institució dels 
Germans La Salle. A finals 
dels anys seixanta, es va 
construir un nou pavelló a 

L’exposició és 
un recorregut 
fotogràfic des 
de l’obertura del 
centre, el 1911, fins 
a l’actualitat
l’escola per fer front a l’aug-
ment d’alumnes. L’any 2003 
van començar les darreres 
obres importants, que van 
permetre incorporar el par-
vulari a l’escola. El 2004, per 
primera vegada a la història 
del centre, la direcció va 
recaure en un seglar. Era un 
primer pas cap a la desapa-
rició dels germans, ja que la 
comunitat, envellida i for-
mada per només quatre reli-
giosos, va marxar definitiva-
ment de Sant Celoni el 2008. 
Avui l’escola té 719 alumnes 
(de parvulari a ESO) i 44 pro-
fessors. 

L’exposició es podrà veure 
a la Rectoria Vella fins al pro-
per 11 de desembre en horari 
de 5 a 8 del vespre dissabtes 
i feiners (excepte dilluns) i 
diumenges i festius de 2/4 
de 12 a 2 del migdia i de 5 a 8 
del vespre.
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Vegeu galeria d’imatges a 
El9NOU.CaT


