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escola adaptada als nous 
temps. 

La història de L’Avet 
Roig es remunta al maig 
francès del 1968, un movi-
ment que va propulsar un 
canvi de mentalitat. Les 
noves idees van traspassar 
fronteres i, a Sant Celoni, 
un grup de pares s’hi va 
aferrar per fer néixer una 
escola. El seu nom inici-
al va ser Ginebró i la van 
instal·lar en un pis.  

Ginebró va escalar amb 
una proposta de centre 
català, actiu i personalitzat, 
a més d’inspirar-se en els 
valors pedagògics de la Sego-
na República. El model va 
entrar en crisi al cap de pocs 
anys i l’escola també va can-
viar el nom a L’Avet Roig. 
El 1989, Jacinto Azcárate en 
va prendre les regnes en un 
moment límit. “Pero Jacinto, 
¿qué has hecho? ¡Si esta 
escuela està en la UVI!”, li va 
retreure un company. 

Azcárate va fer 
canvis en la gestió 
però mantenint 
ideologia i plantilla

Azcárate va fer canvis en 
la gestió del centre, però va 
mantenir-ne la ideologia i 
la plantilla de professors. 
Aquest plantejament s’ha 
perpetuat fins a dia d’avui, 
però aferrant-se als canvis. 
“Tenim nous horitzons. Ja 
vam apostar per l’educació 
en anglès i ara també per la 
tecnologia”, explica Ignacio 
Azcarate, actual titular del 
centre. 

Ara L’Avet Roig va més 
enllà i vol ampliar la seva 
oferta fins a Batxillerat. La 
notícia es va fer pública a 
la festa de celebració dels 
50 anys el cap de setmana 
passat. “Quan els nostres 
alumnes acaben l’ESO sem-
pre hi ha dispersió cap a 
altres centres. Quan comen-
cen Batxillerat ens venen a 
veure, però ens agradaria 
que poguessin continuar 
dos anys més”, diu Jacinto 
Azcárate.
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El cap de setmana passat es va fer una festa al centre educatiu per celebrar els 50 anys

Uns pares van inspirar-se en el pensament francès de finals dels 60 per fundar L’Avet Roig

Mig segle d’innovació educativa

Sant Celoni

Pol Purgimon

Com una família. Així és 
l’escola concertada L’Avet 
Roig de Sant Celoni. Des 

de fa 50 anys, generacions 
de veïns han passat per les 
seves classes. Els que eren 
exalumnes, ara hi porten els 
fills i, fins i tot, alguns hi 
han esdevingut mestres. Els 

seus responsables expliquen 
que no és casualitat, que tot 
plegat és fruit d’un mètode 
educatiu innovador i fami-
liar.

Jacinto Azcárate fa 29 

Una imatge de l’escola als anys 70 Promoció d’alumnes de 1986/1987

anys que ronda pel centre. 
Durant més de 20 en va ser 
el titular, fins que el 2010 es 
va jubilar i va traspassar-ne 
la responsabilitat als seus 
fills. Azcárate parla d’una 

La representació teatralitzada del joc romà de les tabes, al Museu

El Museu de Montmeló 
mostra el joc romà de les tabes
Montmeló

El 9 NOU

El Museu de Montmeló i 
l’Oficina de Català han orga-
nitzat, dins el programa men-
sual Viu la teva història, una 
representació teatralitzada 
per mostrar com es jugava 
en l’època dels romans, con-
cretament el joc de les tabes. 
Aquestes són uns ossets del 
xai que es feien servir per 
jugar i apostar diners entre 
els romans de l’època, i que 

amb el temps van evoluci-
onar fins a arribar als daus 
d’avui en dia. La taba té qua-
tre cares: ternio, canis, qua-
ternio i senio, i cadascuna té 
un valor diferent.

El grup de conversa Avis 
Savis i unes parelles lingüís-
tiques van visitar el Museu 
per conèixer la història, jugar 
i apostar entre ells per veure 
quin era el millor en aquest 
joc d’atzar. En aquella època, 
el joc estava prohibit excepte 
el dia de Saturn.

Mor el cansalader 
Pere Pla, de Can 
Sunyer de la Garriga

la Garriga

El garriguenc Pere Pla, de 
l’emblemàtica cansaladeria 
Can Sunyer –avui inexis-
tent– al carrer Bonaire, va 
morir aquest dimecres a 
l’edat de 97 anys. Pla, que 
havia format part de la Lleva 
del Biberó a la Guerra Civil, 
era una persona molt cone-
guda a la població i durant 
molts anys es va implicar 
en activitats cíviques com 
la festa del barri de Sant 
Ramon.


