El document del mes de setembre de l’AMR
número 09/2014

L’Escola Narcís Monturiol l’any 1961
El pressupost del material de l’escola

Dades arxivístiques del document
CAT AMR 8.2 Escola Narcís Monturiol, 2.2.1. Pressupostos, comptes, factures i
documentació bancària, Pressupost del CP Narcís Monturiol, i inventari del seu
material escolar, de l’any 1961. Del 28 d’octubre de 1960 a 3 de gener de 1961.
Castellà.

Història arxivística
El fons de l’Escola Narcís Monturiol va ingressar a l’Arxiu Municipal l’any 1994. Quan
es va anar a buscar la documentació al centre, l'arxiu es trobava en piles
amuntagades per terra sense cap tipus d’ordre ni instal·lació. Al llarg de tres mesos
es va classificar, ordenar i descriure el fons que té una cronologia de 1946 a 1991.
Un cop realitzat el tractament, el fons va quedar instal·lat en 9 metres lineals de les
prestatgeries de l’AMR, on destaquen per sobre de tot les sèrie de registres i
d’expedients d’alumnes.
Contingut
Aquest mes es presenta el pressupost de material de l’escola diurna de nens on hi
ha consignats els ingressos, les despeses i l’inventari de béns de l’escola per a l’any
1961. El balanç d’ingressos i despeses en material escolar era de 314,24 pessetes i
se’n pot destacar l’adquisició d’un termòmetre, un iman i un quadern d’orientació, a
més de les despeses corrents. A banda d’això, també s’informa del sou anual del
mestre, que era de 25.680 pessetes.
El mestre Robustiano Ruiz hi va ressenyar que el 1960 hi havia 26 estudiants
matriculats que pagaven la quota d’escolarització i 7 nens que eren classificats de
“pobres”, per la qual cosa no la deurien pagar. L’any següent (1961) hi havia 27
nens que pagaven quota i 4 de pobres.

Relació de nens de 1960 i 1961 segons Robustiano Ruiz

Al final del pressupost el mestre de l’Escola Nacional de Nens va realitzar l’inventari
dels béns que hi havia al centre, on no podien faltar un crucifix i dos quadres, un de
la Puríssima i un del Caudillo. També va incloure-hi la taula i el silló del professor, la
tarima, 2 pissarres, 16 taules, 10 cadires, 14 tinters, mapes d’arreu, o una estufa,
entre d’altres. A més a més, coneixem l’estat en què es trobava el material perquè
el mestre ho havia de fer constar en el model estadístic. La situació del centre no
era gaire bona quan totes les taules estaven força deteriorades i 6 de les 10 cadires
tampoc estaven gaire bé. Així mateix els mesos d’hivern no deurien ser gaire
agradables de passar a classe, si tenim en compte que l’única estufa i els tubs que
tenia l’escola estaven força malmesos.
Context
L’ensenyament a Roses té un llarg recorregut. Un bon exemple és la presència de
mestres de minyons com Francisco Sanyes el 1705 i Joan Puig entre 1710 i 1714, o
el mestre de gramàtica Joan Piquet, documentat el 1710. Al llarg dels segles XVIII,
XIX i la primera meitat del XX la mainada va ocupar diverses cases, baixos i locals
que amb el pas del temps es veien insuficients per donar resposta a les necessitats
d’una escola moderna. En aquest moment comença l’enrebassada història de la

construcció i assentament de l’actual Escola Narcís Monturiol, que va tenir uns inicis
difícils i ple de traves.
Des de la dècada de 1920 l’Ajuntament cercava finançament per a la construcció del
grup escolar, el qual va poder ser finalitzat l’any 1936 i batejat amb el nom dels
anarquistes Sacco i Vanzetti. Tot i això, l’esclat de la guerra no va permetre la seva
inauguració i va allargar les condicions precàries de l’ensenyament a Roses fins a
mitjans dels anys quaranta.

Inventari dels béns de l’escola

Durant la guerra el grup va ser bombardejat per vaixell facciós Canarias i va ser
utilitzat per la sotscomandància de Marina i, finalment, ocupat per les forces militars
franquistes a partir de 1939. Tot i les gestions efectuades des de 1940 per al trasllat

de les escoles nacionals al seu edifici, aquest no es va poder inaugurar fins a l’any
1945, nou anys després del previst, i batejat amb el nom de Narcís Monturiol,
l’inventor del submarí. Tot i això, la totalitat del centre no va poder ser utilitzat fins
a finals dels anys quaranta.
Més informació
Autors diversos, “50 anys C.P. Narcís Monturiol 1936-1986” a Fulls d’Informació
Municipal, Ajuntament de Roses, Nadal 1986, número extraordinari.

