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 1. Presentació 
 
Amb motiu del 50 aniversari de l’escola Torroja i Miret, el seu Consell de 
direcció ha considerat l’elaboració d’un llibre que recollís fets, experiències, 
anècdotes... de la vida escolar de tota aquesta colla d’anys. 
 
L’autor del llibre, J.A. Molet, ha hagut d’unir moltes peces d’un complex encaix, 
la qual cosa ha fet amb gran rigor i perícia, a través de la participació de moltes 
veus i testimonis. El seu treball de recerca constant i sistemàtic ha fet possible 
160 pàgines d’història de l’educació a Vila-seca des de 1965 fins a l’actualitat. 
 
El llibre comença amb el reconeixement de les voluntats i il·lusions de les 
persones que van tenir una sensibilitat especial per l’ensenyament i per a la 
construcció d’una escola per als infants del municipi, especialment pel Sr. 
Antoni Torroja i Miret, el qual dóna nom al centre. 
 
La construcció i millora dels edificis i espais, així com els petits racons guarnits 
per diferents membres de la Comunitat Educativa, conformen una identitat 
peculiar de l’escola que al llarg del relat s’aniran presentant com un important 
escenari de molts esdeveniments escolars, socials i culturals del poble.  
 
No es pot obviar el context històric per poder entendre els canvis educatius 
progressius que l’escola ha viscut en aquests 50 anys .Diverses lleis han 



emmarcat aquest context com la llei general d’educació amb l’EGB, la LOECE 
com a primera llei després de l’aprovació de la Constitució del 78 que va 
introduir un model democràtic en l’organització de centres docents, la LODE 
que ampliava la participació de la comunitat educativa en la gestió del centre, la 
LOGSE amb una nova estructura del sistema educatiu, la LOPEG, la LOCE i la 
LOE que han aportat elements curriculars, organitzatius i de gestió connectats 
amb els avenços socials.  
 
Durant aquest període l’escola ha adquirit qualificatius diversos que mostren la 
seva qualitat pedagògica com escola innovadora, inclusiva, activa, solidària... 
Sovint els membres de la Comunitat Educativa expressen el seu orgull pel 
Torroja,  compartint tota una sèrie de valors que defineixen un ferm projecte 
que avala una identitat característica fruit de la seva trajectòria.  
Finalment i tal com comenta l’autor del llibre, en aquest relat apareixen moltes 
persones que han facilitat un progrés a Vila-seca a través d’esforç, constància i 
compromís en el marc escolar. Els nens d’ahir són ara ciutadans coneguts i 
anònims que han fet del nostre poble una ciutat emblemàtica. L’escola ha estat 
una peça cabdal en contribuir a aquesta millora. Per aquest motiu podem 
anunciar amb gran satisfacció el lema del nostre aniversari, 50 anys educant 
petites grans persones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pròleg 
 

L’escola Antoni Torroja i Miret, 50 anys de bon servei 
 
Encara puc veure a través de la finestra dels records com, empeses per grans 
màquines, queien dues cases de la plaça d’Estudi per a obrir un nou carrer, 
cosa mai vista. La imatge d’aquella obertura cap enfora del teixit urbà de 
sempre, el naixement del carrer Tarragona, dibuixa bé la Vila-seca petita fins 
aleshores, que es fa gran i s’eixampla a nous espais i a nous veïns. Tot 
comença a fer-se insuficient i cal créixer. S’han de  convertir els horts agrícoles 
més propers en llocs per a viure les persones que van arribant. També per a 
millorar les condicions de vida de tothom, antics i nous residents. 
 
El primer equipament fou el nou grup escolar inaugurat l’any 1965, com a 
substitució de la vella escola pública del municipi, l’única existent. En aquell 
mateix any també entraven en servei el traçat de l’avinguda de Vila-seca a 
Salou (avui avinguda Alcalde Pere Molas), les xarxes d’aigua potable, 
clavegueram i enllumenat, la pavimentació de voreres, carrers i places, i la 
recuperació del Piló del Rescat, que s’havia destruït durant la guerra civil. 



 
Tornant a l’escola, puc recordar nítidament l’acte inaugural, i tinc ben present, 
com si fos ahir mateix, el lloc de l’aula on em tocava seure, cap al darrere, a 
tocar de les finestres. Era una estança lluminosa, càlida i confortable, 
espaiosa..., costava de creure que existís la possibilitat d’estar millor a l’escola 
que a casa, ja que aquesta era per a molts la comparança. Eren altres temps.  
 
Hi ha moments en la vida de les persones que ens marquen d’una manera 
especial i sempre queden en la memòria com una fita que ens senyala un 
abans i un després. Així mateix, també hi ha moments en la vida d’una 
comunitat que fixen l’instant en què s’inicia un procés irreversible. Un abans 
gairebé immòbil en el temps i un després dinàmic que se situa al mig del més 
gran repte que junts hem assolit com a comunitat: fer de l’ensenyament la clau 
de volta de la cohesió social. És aquesta determinació, precisament, la que 
marca el vèrtex entre passat i futur i obre el pas a l’impuls d’unes millors 
condicions per a l’ensenyament i els nous coneixements, però també que 
uneixen per a sempre dues comunitats, la secular i la dels qui arriben, plens 
d’esperança, per a integrar-se i construir, tots junts, la ciutat que avui tenim, de 
fet, la ciutat que som. 
 
L’any 1965 enderroca les barreres de l’antigor, conforma nous espais de 
convivència, impulsa horitzons de futur i aposta per la qualitat educativa com a 
instrument de progrés i base de la nova societat. Ja mai deixarem d’actuar fora 
del marc d’aquests criteris. 
 
L’escola Antoni Torroja i Miret ens va influir poderosament, a mi i a tants 
d’altres, i ens va marcar en els nostres records infantils per sempre. Per a Vila-
seca va suposar un nou referent, sense possibilitat de retorn, pel que fa al món 
educatiu del municipi. 
 
D’aquelles catorze aules, amb els corresponents catorze mestres i els 
aproximadament cinc-cents alumnes, s´ha passat a una dimensió global de 
l’àmbit educatiu que s’apropa als quatre mil cinc-cents ciutadans de diverses 
edats que reben formació a la nostra ciutat. De disposar d’una escola de 



primària, a tenir-ne set; de no tenir ensenyament secundari, a tenir dos instituts 
de grau mitjà i professional. Som l’únic municipi de la demarcació que ha fundat 
un Conservatori Professional de Música, que és de referència a tot el país. I 
tenim escola d’adults, centres de preescolar, centre municipal de formació 
continuada i ocupacional i, singularment, formació superior universitària amb 
dos graus, màsters, cursos de doctorat i aula d’extensió universitària per a la 
gent gran, així com centre de recerca vinculat al clúster empresarial de 
recepció de coneixement. 
  
Avui podem afirmar ben satisfets que la nostra ciutat ha fet real el somni de 
tenir la primera empresa pública local dedicada a la formació, l’educació, el 
civisme i la competitivitat de la nostra ciutadania. A aquesta missió s’hi 
dediquen cada dia prop de cinc-cents professionals que presten el seu servei 
formatiu i contribueixen a fer persones lliures a través del coneixement, que és 
el més important que una societat pot fer.  
 
Finalment, deixeu-me dir que el llibre que ara teniu a les mans us parla dels 
temps anteriors a l’escola, i a través seu s’endevina un futur prometedor. No és, 
però, un llibre que s’entretingui en l’edifici com a tal ni ens les futures 
ampliacions. És un llibre que ens parla de les persones, dels prohoms que van 
apostar per una educació de qualitat, però especialment dels mestres, dels 
alumnes, del personal, de les mares i els pares, és a dir, del que fa real una 
escola. Perquè, sense perdre de vista la il·lusió dels infants que estrenen 
edifici, més il·lusió ens feia trobar-nos amb els companys d’estudi i de jocs, ja 
que relacionant les persones, convivint, és com es construeix una societat, és 
com es fa escola de veritat. 
 
Al llarg del llibre trobareu des de curiositats, com la de tres generacions anant-
hi, o les diferents experiències de directors i mestres que hi han passat al llarg 
dels anys i de l’esforç dut a terme per a millorar la qualitat de l’espai i de 
l’ensenyança. Molts recordareu aquestes experiències i segurament us 
trobareu en la gran quantitat de fotos que hi apareixen.  
 



Felicito a tots els directors i directores amb els seus equips, els distints 
claustres de professors, a tots els alumnes, pares i mares, personal 
d’administració i serveis i, naturalment, a tots els representants de 
l’administració pública que al llarg d’aquests cinquanta anys han defensat i 
enfortit el nostre model educatiu. Només em queda aconsellar-vos que agafeu 
aquest llibre amb les mateixes ànsies que aquells nens i nenes que estrenaven 
escola i feu que els vostres sentiments i emocions flueixin al llarg de les seves 
pàgines i que serveixin per gaudir d’anècdotes i records que van marcar la 
vostra vida. 
 
Josep Poblet i Tous 
Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Introducció 
 
 



Quan la directora de l’Escola Antoni Torroja i Miret, na Carme Negrillo, em va 
proposar que escrivís la història del col·legi, segurament li vaig dir que sí de 
manera absolutament inconscient, atesa la magnitud de la tasca que he hagut 
d’afrontar en un període de temps tan curt per escriure, comparat amb la 
magnitud de cinquanta anys d’història del Torroja. 
 
Creieu-me que quan fèiem les reunions preliminars no tenia gens  clar com 
estructuraria tota la informació que rebia de diferents fonts de vegades d’una 
manera parcial i inconnexa. Vaig haver de passar moltes hores fins que li vaig 
veure el fil argumental a la història. 
 
He dividit el llibre en tres parts ben diferenciades. La primera és un breu recull 
biogràfic del senyor Antoni Torroja i Miret, que dóna nom a l’escola. La segona 
té com a base la construcció de l’escola i les successives ampliacions i 
reformes i la tercera, potser la més emotiva i viscuda, fa referència a la gent, 
els alumnes, mestres i pares i mares que conformen la comunitat educativa, 
sense oblidar-nos dels conserges, monitores de menjador, personal 
d’administració, tècnics d’educació infantil i de les cuineres, ja que tots han 
aportat el seu gra de sorra en la tasca d’educar i formar petites grans persones. 
 
Gràcies a l’entusiasme de tots els que han col·laborat amb comentaris, 
fotografies, documentació, vivències i records puc concloure amb enorme 
satisfacció la tasca encomanada i dir que ha valgut la pena. De fet, em sap molt 
greu no haver disposat de més espai per poder omplir les pàgines del llibre de 
més fotografies i records viscuts. Espero que en un futur podré reprendre 
aquesta tasca i donar-li més amplitud. 
 
Us esperen unes pàgines en què trobareu vells amics i coneguts, amics que 
havíeu oblidat, antics professors estrictes i no tant; però sobretot trobareu 
l’enorme esforç que tots plegats varen esmerçar per construir una Vila-seca 
millor. I veient tants i tants noms coneguts i també tanta gent anònima però 
íntegra, cabal, compromesa..., crec que aquells que us varen educar no ho 
varen fer tan malament. Moltes gràcies.  
 



 
 
4. Biografia del Doctor Antoni Torroja i Miret (1888-1974) 
Antoni Torroja i Miret va néixer a Tarragona el 12 de setembre de l'any 1888. 
Fill del Dr. Eduard Torroja i Caballé i de la vila-secana M. Mercè Miret i 
Salessas.  

El seu pare, doctor en matemàtiques, fou catedràtic de la Universitat de 
València i després de la de Madrid, on explicà Geometria durant quaranta anys. 
Fou autor de diferents tractats de Geometria i membre de l’Acadèmia de 
Ciències Exactes, Físiques i Naturals.  

La seva mare era filla del Dr. Antoni Miret i Torrada, metge, i de la senyora 
Gertrudis Salessas i Granell, també de Vila-seca. 

Es llicencià en Ciències Exactes i en Enginyeria de mines l'any 1910. Un any 
més tard es doctorà amb Premi extraordinari. El 1913 fou nomenat Enginyer 
geògraf i quatre anys més tard deixà l’Institut geogràfic per passar 
definitivament al professorat, que fou la seva dedicació predilecta.  

Al 1913, per oposició, va obtenir una plaça d’auxiliar numerari de la facultat de 
Ciències a la Universitat de Madrid i el 1917 la de Geometria projectiva i 
descriptiva a la de Saragossa. 

L’any següent, passà amb les mateixes càtedres a la Universitat de Barcelona, 
on arribà a ser degà de la facultat de Ciències (1939-1941) i Rector (1957-
1963).  

A més, fou professor de Perspectiva i Ombres a l’Escola Superior de Bells 
Oficis de la mateixa ciutat, de 1919 a 1924, any en què va ingressar en la reial 
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 

També va ocupar la càtedra de Mecànica i Resistència de materials a l’Institut 
d’electricitat i mecànica aplicada a l’Escola de perits industrials; en aquest últim 
centre exercí el càrrec de sots-director de 1928 a 1936. 



El 1939 es va casar amb l'Assumpció Sampons, que pertanyia a una família 
arrelada també al municipi.  

Fou acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 
de la qual ocupà el càrrec de Secretari general i també fou nomenat el 1947 
acadèmic numerari de la Real Academia de Ciencias y Artes Físicas y 
Naturales de Madrid. També va ser conseller numerari del Consell Superior 
d'Investigacions Científiques i Director honorari de la Secció de Geometria del 
Seminari matemàtic de la Universitat de Barcelona. 

Com a persona apassionada per la ciència, va inventar amb el seu germà 
l'estereògraf, un aparell per a la confecció de mapes a escala.  

Al llarg de la seva carrera va rebre diversos premis i condecoracions com la 
Gran Creu d'Alfons X el Savi, l'any 1959, la Gran Creu d'Isabel la Catòlica el 
1963, la Medalla d'Or de la Universitat de Barcelona o la Medalla d'Honor de la 
Diputació de Lleida. 

Passava moltes temporades a Vila-seca, a la casa pairal del Carrer Verge de la 
Pineda, número 4, on encara avui es pot veure a l'entrada de l'edifici el que va 
ser l'antic vehicle familiar; un element singular que desperta la curiositat dels 
vianants.  

El seu perfil humà era el d'un home reservat, senzill i cordial, d'una gran 
categoria intel·lectual. Destacava la seva vocació docent, que va deixar una 
forta empremta en els seus alumnes que el recorden amb admiració i gratitud.  

Era una persona de profundes conviccions religioses, molt vinculat a la 
parròquia: va regalar l'orgue de l'Església. 

El professor Torroja va ser una figura fonamental per a la construcció de 
l'escola que després portaria el seu nom. Va donar suport al consistori en el 
procés de sol•licitud d'un nou centre educatiu davant el Ministerio de Educación 
Nacional. Va intervenir també en el procés d'adquisició dels terrenys on es va 
edificar el centre.   



Aquests lligams amb el municipi van fer que l'Ajuntament el nomenés fill 
adoptiu, el 20 de novembre de l'any 1961 i que li lliurés la Insígnia d'Or, la 
màxima distinció honorífica de Vila-seca. Aquest acte va tenir lloc el 16 d'agost 
de 1963.  

Morí a Barcelona el 4 de maig de 1974 d’una pulmonia doble.  

Reproduïm a continuació  l’acta de nomenament de fill adoptiu per part de 
l’Ajuntament. 



 
 



 

 



Voldríem remarcar que el punt 2 de la resolució ja fa esment de l’objecte 
d’aquesta publicació, la imminent construcció d’una nova escola que va rebre el 
seu nom en homenatge al Doctor Torroja. 

Destaquem l’article Antoni Torroja Miret: perfil humà. El Pont de Fusta: Revista 
de Vila-seca i de Salou, 1984, núm. 53, p. 5-6. 



 



 


