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Escola Jacint Verdaguer, 75 anys educant. 
 
El dia 12 de març va tenir lloc a la sala dels arcs del Museu Comarcal de l’Urgell, la inauguració de 
l’exposició “CEIP Jacint Verdaguer, 75 anys educant.”   La van visitar més de 1.000 persones. 
 
L’exposició va ser  una mostra del que va ser, dels canvis i  del que és actualment l’Escola. Es va 
seguir un fil temporal amb fotografies antigues cedides per l’Arxiu Municipal, i altres d’actuals, de les 
diferents etapes per les que ha anat passant. Els gegants de l’Escola, el Cintet i la Cinteta donaven la 
benvinguda als visitants. També s’hi podia trobar un número de la, llavors, “Nueva Tàrrega” de l’any 
1970 amb fotografies del centre. Altres curiositats com per exemple el primer registre de matrícula de 
l’any 1940, el llistat de Directors i Directores de l’Escola, i els diferents noms que ha anat tenint el 
centre durant la seva dilatada història.  
 
Crida l’atenció un racó on s’ha imitat una escola de l’època; un pupitre, un rellotge antic, un mapa,  
“plumilles” i tinters així com també llibretes originals. També s’hi troben exposats  alguns exemplars de 
llibres i enciclopèdies de l’època. Els i les alumnes de l’Escola també hi van col·laborar ja que només 
calia aixecar la vista per veure les 480 felicitacions que han fet els nens i nenes en ocasió del seu 75è 
aniversari. 
 
 
Van presidir l’acte el Director d’Educació de Lleida, Sr. Antonio López López, l’alcalde de la ciutat Sr. 
Joan Amézaga Solé, el Sr. Tomàs Pujol Castells, regidor d’Educació i altres regidors de l’Ajuntament de 
Tàrrega; el Sr. Josep Blanch Solsona va exercir d’anfitrió com a Director de l’escola. Hi hagué una gran 
assistència de públic: mestres i ex-mestres del Claustre de Professors de l’Escola, pares i mares 
d’alumnes, ex-directors de l’escola, ex-president i membres de l’AMPA, alumnes, etc. 

 
El Sr. Blanch, va donar la benvinguda a tots els 
assistents i va fer una breu explicació del 
contingut de l’exposició retrospectiva; tot seguit 
va prendre la paraula el Sr. Antonio López que 
va parlar sobre el significat de les escoles de la 
República i el Sr. Joan Amézaga que va explicar 
l’evolució qualitativa i la importància històrica 
que ha tingut per a la ciutat de Tàrrega l’escola 
Jacint Verdaguer. 
 
Una vegada que el Sr. Blanch va donar per 
inaugurada l’exposició tots els visitants van 
gaudir de la visita i   van  anar explicant, 
comentant i recordant moltes i moltes anècdotes 
i vivències dels temps passats en la seva i avui  
nostra escola. 
 
Des d’aquest espai, felicitem l’escola i  tota la 
seva comunitat educativa per la seva trajectòria 
al llarg d’aquests 75 anys i li desitgem un futur 
pròsper al servei de la ciutat de Tàrrega. 
 
La comissió del 75è aniversari 
Març de 2009 
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