
7. Ampliacions i reformes 
 
7.1. Anys 60 i 70 
 
Hem d’imaginar els mals de cap que devien tenir les autoritats municipals de 
Vila-seca davant el constant augment de població escolar com a conseqüència 
de la immigració propiciada per la incipient industrialització i el turisme. Ja hem 
vist com de les sis unitats inicials s’havia passat a catorze i no s’omplien les 
sobrants per manca de mestres, demanda que no sempre era atesa amb 
celeritat per les autoritats. Observem el següent quadre i entendrem les 
dificultats d’escolarització que es degueren trobar els alcaldes: 
 

 
                                  Cal destacar en aquest gràfic dos punts: l’increment de població a partir dels anys seixanta 
                                  a causa dels fluxos migratoris relacionats amb el turisme i la indústria i la davallada de població 
                                  produïda perquè a partir de 1990 només es compta la població de Vila-seca, a causa de la  
                                  segregació de Salou. 
 
    
                                                            
                                                                                                                 Font: Viquipèdia 
 
El 8 de juliol de 1966, en cartes adreçades al Delegat Administratiu d’Educació i 
a l’Inspector de Primer Ensenyament, l’alcalde demanava urgentment la creació 
de dues noves aules, una de nens i una de nenes, i que de manera provisional 
s’habilitessin dues aules en l’edifici de les Antigues Escoles Nacionals per a 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 
3.042 3.092 3.251 3.080 3.976 9.161 



evitar la actual situación de imposibilidad de proporcionar atención escolar a la 
población infantil de la Villa, que experimenta en tan fuerte grado una 
inmigración masiva1. 
 

 
 
El dia 5 de desembre aquestes aules, més una de pàrvuls, començaren a 
funcionar sota la direcció de les mestres Maria Fonts, Antònia Saura i Isabel 
Baíllo. Aquestes classes es feien en locals habilitats per l’Ajuntament. 
 
El dia 14 de desembre, l’Alcalde insistia en la necessitat de comptar amb tres 
mestres provisionals més, recalcant els efectes que la immigració estava 
ocasionant en el mapa escolar vila-secà. 
 
La directora Antònia Savé notifica, al febrer de 1967, que els locals que havia 
d’ocupar el menjador foren utilitzats pel Programa de Promoció Promocional 
Obrera del Ministeri de Treball, i que ja havien començat els treballs de 
condicionament com a menjador a la Casa dels Obrers, amb una despesa de 
2.500 pessetes. El 9 de març, a punt de començar a funcionar, tenia 45 nens 
inscrits però mancava un forn industrial, es procedí a la seva adjudicació per 
                                                 
1 AHMV. Expedient Escuelas. s/n 



part del Servei Escolar d’Alimentació i Nutrició. Finalment, el dia 10 d’abril va 
arribar a l’escola i també un segon forn el dia 19. 
 
I és curiós que molt aviat sorgissin problemes amb les canonades, com 
manifesta la directora en un escrit dirigit a l’Ajuntament perquè arrangessin una 
fuita d’aigua en l’edifici dels nens. 
 
En ordre publicada al BOE el 9 d’octubre, es crearen las Escuelas Nacionales 
de Enseñanza Primaria de Vilaseca amb 21 unitats, si bé crec que les dates 
són errònies ja que si fem el còmput són 19: 

                                                               
El 6 de desembre de 1967 trobem la primera referència al que hauria de ser el 
tercer pavelló, en un nou escrit de l’Alcalde Ramon March demanant la seva 
construcció, així com la de 24 vivendes per als mestres. 
 

 
 
El 19 de setembre de 1968 se sol·licitava la creació de dues noves unitats, una 
de nens i una de nenes, petició que creiem que va ser atesa ja que el BOE del 
2 de novembre de 1968 publicava la seva creació.  



 

 
El maig de 1969 es tornava a demanar ampliar l’escola amb tres unitats més, 
nens, nenes i pàrvuls, amb les què Vila-seca tindria deu unitats de nens, deu 
de nenes i cinc de pàrvuls. Les raons que esgrimia l’alcalde Ramon March 
continuaven sent el ràpid creixement migratori, que feia que hi hagués més de 
mil nens en edat escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La petició fou atesa en el BOE de 18 d’octubre de 1969, si bé l’Ajuntament va 
haver de llogar uns locals per a poder encabir els alumnes mentre no es feien 
les obres del tercer pavelló. 



 
En l’acta de la Junta Municipal de Enseñanza Primaria de 22 de desembre de 
1970 l’alcalde torna a insistir en el creixement de Vila-seca, sobretot després de 
la creació de les Parcel·les Pujol i el creixement del barri de la Pineda, així com 
de les gestions que s’estaven fent per adquirir un ampli solar per augmentar el 
pati de l’escola. El director, el Sr. Antoni Vicens Montserrat recorda els 
problemes que crea la immigració i agraeix que les gestions de l’Ajuntament 
hagin contribuït a la creació de tres unitats escolars el curs 1968-69 i tres més 
el curs 1969-70, i en sol·licita dues més per al curs 1970-71. La petició fou 
atesa en el BOE de 2 de febrer de 1971: 
 

 
 
També fa esment que des de fa un mes van a la nova escola de la Pineda 22 
alumnes. També calcula que arribaran al Torroja 100 alumnes procedents de 
les Parcel·les Pujol. 
 
Davant de les xifres, es va acordar sol·licitar la creació, per al curs 1971-72, de 
vuit noves unitats, el famós tercer pavelló, que constaria de tres aules de nens, 
tres de nenes i dues de pàrvuls. Sabent que estaven en tràmit dues unitats 
més, la dotació total de l’escola seria de trenta-cinc unitats escolars, catorze de 
nens, catorze de nenes i set de pàrvuls. 
 
Però els tràmits anaven molt lents. 
 



 
 

No seria fins el BOE del 17 d’agost de 1971 que s’autoritzarien les noves aules 
i els nous pavellons.  

 
 
També es van construir el menjador, el gimnàs, la vivenda del conserge... 
l’escola anava configurant el seu aspecte actual. 
 



 
                           Segon pavelló amb dos pisos 

  
                                                                Tercer pavelló amb tres pisos en previsió del creixement de la població. 



 



Fem un incís i aprofitem el modest treball cartogràfic fet pels propis alumnes del 
Torroja a la Revista Estel nº 10 per tenir una idea aproximada del creixement 
de l’escola. 
 
1965. 
 

 
1971 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La cartografia oficial ens dóna una informació més detallada. 
 

 
                                                                       Vivenda del conserge. 

 
 



 
                                                                                                                     Gimnàs, cuina i menjador. 
El novembre de 1972 es va autoritzar una nova unitat d’EGB que va funcionar 
en una aula habilitada (no hem trobat la disposició del BOE, malgrat que a les 
actes diu que és el 13/11/1972). 
 
El juny de 1973 varen entrar en funcionament dues aules habilitades més de 
nenes, sent un total de 38 aules: 
 

 
 
Per ordre ministerial de 25 de març de 1974 es varen crear tres aules més en 
locals habilitats. Era evident que la capacitat de l’escola era insuficient i per 



això es va decidir l’ampliació construint 16 aules més, en la que després seria 
l’Escola Sant Bernat Calbó.  
 

 
 
 
El plànol de l’escola quedaria així: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                              
 

 
                            L’escola Torroja en primer pla amb el nou edifici de l’actual Sant Bernat al fons. Ambdues compartien 

pati. 
 
El total d’alumnes matriculats aquest any a Vila-seca era de 3.105, distribuïts 
entre: 
 

 Escola Torroja i Miret: 1.730 alumnes  
 Escola Santa Maria del Mar de Salou: 1.030 alumnes. 
 Escola de la Pineda: 150 alumnes. 
 Escola de la Plana: 195 alumnes. 

 
Però que el flux migratori era continu, i les queixes per l’estat d’algunes aules 
habilitades eren constants. Així, es demanava a l’Ajuntament, al maig de 1975, 
que arrangés les humitats del local del carrer de l’Hort nº 8, per considerar que 
afectaven a la salut dels pàrvuls i de la pròpia mestra, que patia reumatisme. 



 
El Cap local de Sanitat, José Ignacio Cardona Herrero, clausurava al gener de 
1976 els locals destinats a pàrvuls del carrer Sant Antoni nº 17, causant una 
furibunda reacció de la Inspecció de Tarragona per considerar el tancament 
il·legal. El cas seria anecdòtic si no fos perquè en la resposta del director 
s’esmenta que el dia 19 de maig haurien hagut d’acabar-se les obres 
d’ampliació de l’escola (el futur Sant Bernat), i que per això havien gosat 
clausurar els baixos del carrer Sant Antoni. Però que aquesta inauguració 
s’havia retardat i que l’Ajuntament no disposava de cap local més adequat. 
 
El 16 de gener el director escrivia a l’alcalde fent–li la demanda de creació 
d’una nova aula de 5è, ja que eren 224 alumnes en 5 classes. Així quedarien 6 
classes amb una mitjana de 37 alumnes. El motiu al·ludit pel senyor Vicens era 
obvi: 
 
Debido al constante incremento de alumnos (...) Va a acelerarse por el 
aumento de población, en mayor parte en La Pineda (téngase en cuenta que la 
empresa Monsanto Ibérica tiene en vías de ejecución una notable ampliación 
de su factoría que representará, aproximadamente, unos 40 alumnos dentro de 
un mes).2 
 
En la relació del pressupost de 1976-1977, el director Antonio Vicens fa un 
resum de les característiques de l’escola. 
 

                                                 
2 Arxiu de l’Escola Torroja i Miret. Sortides 1975-1976. 



 
El 4 de març de 1976 el director demanava al Delegat d’Educació la dotació de 
mobiliari necessària per a l’ampliació i dotació de les noves 16 aules: 478 
cadires i taules, 16 taules de professors, 18 armaris, 16 taulers de suro, equip 
complet de menjador, altaveus, magnetòfon... i així fins a completar una llarga 
llista de dos folis.  
 
Finalment, al setembre, l’ampliació de l’escola començaria a funcionar sense 
més novetats. 
 



 
Finalment, l’escola Sant Bernat es va disgregar del Torroja, tal com publicava el 
BOE de 6 de febrer de 1978.  

 

 
L’escola es quedava amb 32 unitats d’EGB, però conservava 9 unitats de 
pàrvuls, totes les que hi havia al poble, ja que al Sant Bernat, amb alguna petita 
excepció, hi va passar tot el Segon Cicle a partir de la lletra M, i es quedà 
constituït amb 16 unitats d’EGB. 
 
La creació del Sant Bernat Calbó té molt a veure amb el trasllat a Vila-seca des 
de Montsó (Osca) de la producció de l’empresa Aiscondel i de gran part dels 
seus treballadors.  
 
I malgrat tot, aviat les possibilitats de matriculació de les escoles del poble es 
van quedar petites, ja que el mateix 1979 s’autoritzaven dues unitats més a 
l’escola Torroja, quedant en 34 unitats d’EGB, 13 de pàrvuls i 1 d’Educació 
especial. 



 
En carta adreçada el 27 de novembre de 1979 al president de l’Associació de 
pares d’alumnes del Col·legi Torroja i Miret, el Delegat Provincial d’Educació 
informava de les primeres gestions per a la construcció d’un nou centre escolar. 
Aquestes havien donat els seus fruits i va ser inclòs en la programació de 
construccions escolars; som en els inicis del futur Col·legi Mestral. 
 
Hom no s’adona, amb la magnífica dotació d’escoles que té actualment el 
municipi, de la magnitud numèrica de l’Escola Torroja. Posem un exemple del 
curs 1979-80: 
 
Grups Pàrvuls 

1  
Pàrvuls 
2  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Total 205 212 168 138 116 121 127 122 126 99 
Total 417 1.017 
Grups3 9 grups, 3 

habilitats 
23 grups, 9 habilitats 

Professors 12 21 a 1ª etapa, 12 a 2ª   
 
Una curiositat: les despeses previstes per a tot el curs foren 1.011.000 
pessetes, 6.000 €, no res comparat amb els pressupostos actuals. 
 
7.2. Anys 80 
 
Les demandes de creixement i dotació de mestres i materials foren contínues al 
llarg dels anys, i en les diferents i detallades actes que hem consultat a partir 
de 1981 queda ben palès. El dia 3 de març de 1981 es demanava l’ampliació 
en una unitat d’EGB i una de preescolar, quedava la divisió de la següent 
forma: 
 
 Preescolar EGB Director Ed. 

Especial 
Adults 

                                                 
3 Inclou sempre la Plana 



Torroja 11+1 27+1 1 2 1 
la Plana 1+1 6  1 1 
 
L’escola de la Plana encara depenia de l’escola Torroja, però ja al setembre del 
mateix any es plantejava la creació d’una direcció que no es faria efectiva fins 
el curs 1983-84. Fins llavors, els alumnes anaven a la Plana fins cinquè d’EGB i 
després es traslladaven al Torroja en autobús. 
 
Com hem vist des del principi, les necessitats d’espai portaren a l’habilitació 
d’aules en locals propers al Torroja, al 1981 eren dues de preescolar al carrer 
de l’Hort, a càrrec de la mestra Montserrat Roig i al barri Miramar, a càrrec de 
Claustre Vila4. 
 
En acta del 4 de febrer de 1982 el Claustre de professors es queixava de la 
manca de Biblioteca, aula de Pretecnologia, sala d’Audiovisuals, sala de 
professors, aules de recuperació, etc, de les quals en disposava el centre veí, 
el Sant Bernat. També es demanava la tanca divisòria que encara no estava 
feta, així com el tancat del pati de pàrvuls. Copio literalment l’acta: 
 
Se vuelve a hablar de la problemàtica del vallado del colegio, pues los niños 
pueden entrar y salir libremente (...). También se expone un plano del vallado 
de las clases de párvulos para separarlos del resto del colegio. En cuanto a la 
problemàtica del comedor, se establece que entre tanto no esté cerrado el 
centro, los profesores no se pueden hacer cargo de 13 a 15, por cuanto entran 
y salen los niños como quieren, dándose el caso de que a las 14,30 ya hay en 
el patio más de 800 niños, cuando en el comedor solo se quedan 1005. 
 
El 23 d’abril la Inspecció i l’Ajuntament es comprometien a construir les aules 
auxiliars imprescindibles que es demanaven anteriorment, disposant-se cinc 
milions de pessetes per a portar-ho a terme. 
 

                                                 
4 Acta Claustre nº 80. 04/09/1981 5 Acta del Claustre nº 85. 04/02/1982 



El juny de 1982 l’escola va patir una nova disgregació. Al nord del poble s’havia 
construït una nova escola, que encara no tenia nom (seria després l’Escola o 
Col·legi Mestral). Començaria amb vuit aules d’EGB i dues de pàrvuls. Es van 
demanar voluntaris del claustre per posar-lo en marxa. Foren Dolores Benet, 
Montserrat Rovira, Maria V. Alfaro, Pilar Gibert, Mª José Lafuente, Ramon Setó, 
Elisabet Viñuales, Mª Carmen Montiel (directora), Julita I. Gómez, Teresa Sans 
i José María del Tío Monge. 
 
També es van perdre quatre aules de pàrvuls que van ser obertes al Sant 
Bernat.  
 

 
 
Tot i això, el pas d’alumnes al Mestral es va fer seguint el criteri de proximitat 
domiciliària. Per exemple, dels 48 alumnes de vuitè d’EGB del curs 1983-84, 
cap hi va voler anar, havent-se de crear una classe nova al Torroja. En canvi sí 
que hi van anar dues classes de pàrvuls, ja que el Mestral ja disposava d’unes 
aules adequades. 
 
Seguia arribant immigració a Vila-seca i seguien creixent, malgrat el nou 
col·legi, les aules habilitades. El curs 1983-84 n’hi havia al carrer Requet de 
Fèlix (dos segons), al carrer Bagà (un cinquè i un quart) i al carrer Josep 
Forasté (adults i un quart). I seguien creant-se noves aules, amb especial 
atenció a l’Educació Especial: 



 

 
 
El 21 de març de 1984, davant la llarga malaltia de la parvulista Mª José 
Calderó Companys, es va decidir tancar l’aula habilitada de les parcel·les 
Miramar, atapeint encara més les aules del Torroja. Davant la impossibilitat 
d’acollir-los, es va decidir que es matriculessin al Col·legi Mestral. 
 
El gran cavall de batalla a partir d’abril de 1985 i durant llargs mesos fou la 
ubicació de la Biblioteca Municipal en terrenys del pati de l’escola. He trobat 
molta documentació sobre l’afer: cartes, queixes, manifestacions... però avui en 
dia la Biblioteca és un referent en els equipaments culturals del poble. 
 
El curs 1985-86 encara hi havia sis aules habilitades als locals suara 
esmentats. Els problemes de l’escola se centraven en els sanitaris, drenatge 
del pati, goteres, canviar el voltatge i pintura. L’Ajuntament va respondre amb 
una inversió al 50% amb la Generalitat de 20 milions de pessetes que 
solventaren part dels problemes. 
 
Feta la matriculació per al curs 1987-88, la distribució de cursos fou: 
 
Escola Grups preescolar Grups EGB 
Torroja i Miret 4 24 
Sant Bernat 4 16 
Mestral 4 14 
 
Encara quedaven dos grups de cinquè al carrer Bagà i un de quart al carrer 
Requet de Fèlix.  



 
L’escola seguia treballant de valent i 
l’Ajuntament col·laborant en la seva millora, 
per això al maig del 1988 el Butlletí de 
l’Ajuntament anunciava una sèrie de millores 
per un import de 6.027.840 pessetes, que 
foren portades al Ple el 14 de setembre  i 
aprovades definitivament, incloent 
l’arranjament de la teulada del menjador i 
porxos, electricitat i sanejament del pati. 
 
Els actes d’inauguració suposaren una gran 
festa ja que totes les deficiències del pati, el 
voltatge, filtracions i humitats foren 
arranjades satisfactòriament.  
 

 
                    Sr. Josep Poblet, regidor, Sr. Josep Lluís Sebastià, inspector, Sra. Mª Àngels González, regidora 

d’Ensenyament, 
                   Sra. Maria Teresa Mas, directora, Sr. Alcalde Joan Maria Pujals, Sr. Ángel Martí,delegat d’Ensenyament, 

Sr.  
                   Josep Roig, inspector, i Juanjo Manzanares, professor de l’Escola. 
 



7.3. Últimes remodelacions 
 
L’última gran remodelació fou la inauguració al setembre de 1994 de les dues 
noves aules de parvulari, que tenien 60 i 62 m2, lavabos adaptats, cortines, llum 
natural, finestres i moltes joguines per fer treballs per racons. També es va fer 
la nova font del pati, pintura, reixes per l’aula de Música...  
 

 
                                                                                                                     Inauguració de les dues aules de P3 el 1994.  
 
En els últims anys han seguit les remodelacions, sent les últimes més 
significatives el repintat total dels pavellons, el canvi de persianes i finestres i 
l’arranjament del pati entre els anys 2007 i 2009. 
 
Ahir, 14 d’octubre de 2009, es va realitzar al CEIP Antoni Torroja i Miret la 
inauguració d’aquestes millores, en un acte festiu al qual van assistir l’alcalde 
de Vila-seca, regidores i regidors de l’Ajuntament, el cap d’Inspecció dels 
Serveis Territorials d’Educació, l’inspector del centre, la directora i els membres 
de l’equip directiu, així com professores i professors, i alumnes acompanyats 
de les seves famílies. L’acte va brindar l’oportunitat als assistents de gaudir 
amb els membres de la comunitat escolar del bon estat de conservació dels 



equipaments educatius, i també de compartir les il·lusions i projectes que any 
rere any es venen realitzant en aquesta escola, la més antiga del municipi6. 

                                                                                                                                                                             

 
                    D’esquerra a dreta: Sra Manuela Moya, Sr. Francesc Roig, cap d’Inspecció, Sr. Alcalde Josep Poblet, Sra.  
                    Directora Carme Negrillo, Sra. Mª Àngels Ponce, regidora d’Ensenyament i Sr Josep Toquero, entre 

d’altres. 
 
Deixem aquí l’apartat de remodelacions i reformes, les persones, els premis, 
les sortides, els esports, la coral, ens demanen pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Butlletí d’informació CDC. 13 d’octubre de 2009. 


