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Educació de qualitat
Programa de mà amb motiu de la inauguració de la nova
escola a La Granada, 28 de gener de 1934. Arxiu
Municipal de La Granada.

Programa de mà amb motiu de la inauguració de la nova escola de La Granada. 28 de gener de 1934. Arxiu M

En el context de les reformes socials, polítiques i ideològiques del règim republicà, la política educativa va
ser una de les prioritats, tant del govern central com de la Generalitat de Catalunya. Les polítiques
engegades com ara la lluita contra l’analfabetisme, l’increment de l’escolarització, l’augment del procés de
graduació social i la renovació pedagògica de l’ensenyament va comportar un extraordinari pla de
construcció de noves escoles.

Amb la voluntat de millorar l’accés a l’escolarització, les construccions escolars seran un dels objectius
fonamentals i es construïren amb l’augment de les consignacions pressupostàries.

Amb prop de 1.200 habitants els anys 30, la construcció d’una nova escola era una necessitat per a La
Granada. El grup escolar, obra de l’arquitecte barceloní Josep M. Deu i Amat, va rebre el nom d’Escoles
Macià, en record del president que havia d’inaugurar l’edifici i la mort el sorprengué. Per aquest motiu, la
inauguració va anar a càrrec del president Lluís Companys.

Va acollir el seu primer any 162 alumnes (68 nens, 50 nenes i 44 pàrvuls). Durant el franquisme l’escola va
dir-se Obispo Torres i Bages i actualment l’edifici s’utilitza com a Casa de Cultura. Per cert, l’escola ha
passat a anomenar-se Escola Jacint Verdaguer.
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Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona. Tel. 934 022 222
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