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Inauguració 

Diumenge 5 de febrer a les 11 del matí

Visites comentades

Diumenge 19 de febrer a les 6 de la tarda
Diumenge 12 de març a les 6 de la tarda

Horari 

Dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre 
Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del 
migdia i de 5 a 8 del vespre

El 1992 es van celebrar els 50 anys del col·legi i es va 
publicar un llibre que recollia la seva història. Per enca-
rar la LOGSE calia fer una ampliació important del 
centre: l’estructura nova es va fer l’estiu de 1994 i el 
següent es van acabar les obres. La reforma educativa 
amb l'educació primària i l'ESO es va implantar a partir 
del curs 1995-1996. El curs següent professorat seglar 
va començar a fer-se càrrec de la direcció pedagògica 
del centre. Més recentment, el setembre de 2006, es 
va estrenar la gegantona Tona.

En els darrers anys les missioneres del Cor de Maria 
han anat jubilant-se i deixant la docència. Ara la comu-
nitat està formada per M. Josepa Figuerola, Mercè 
Riera, Rosa M. Ovejas i Alícia Grau. El 2007 les religio-
ses van constituir la Fundació Privada Cor de Maria, 
regida per un Patronat, i el juliol de 2013 van traspassar 
la propietat i titularitat de l’escola a la Fundació. Actual-
ment el col·legi, que és un centre concertat, compta 
amb 358 alumnes. El claustre està format per 25 
professors i imparteixen classes d’educació infantil, 
primària i secundària. 

Nenes i nens al col·legi l’any 2011 

Foto portada: grup d’alumnes cap a l’any 1944



Antecedents del col·legi religiós femení

Des de 1885 a Sant Celoni hi havia una escola religiosa 
de nenes a càrrec de les monges teresianes, però el 
1939, acabada la Guerra Civil, les teresianes no van 
tornar al poble. Com a solució provisional per a l’ensen-
yament femení el rector Mn. Francesc Fradera va oferir 
els locals del primer pis de l'església, on es va ubicar 
l'Escola Parroquial. Mentrestant un grup de pares 
buscaven alternatives amb l'ajut del rector, el qual va 
contactar amb les germanes del Cor de Maria de 
Mataró i va aconseguir que s’establissin a Sant Celoni.

1942, inauguració del Col·legi Cor de Maria

El Col·legi Cor de Maria, anomenat popularment "les 
monges", es va inaugurar el 2 de febrer de 1942, diada 
de la Candelera. Anava a càrrec de les madres Carme 
Bisbe, Concepció Roura, Catalina Rosselló i Anna 
Delgà; aquesta última s'ocupava dels petits a més de 
fer de cuinera. La senyoreta Magda Bach, que ja havia 
estat a l'Escola Parroquial, també hi feia de professora. 

La primera escola va ser a can Pedro, la casa que fa 
cantonada al sud de l'actual plaça de l'Estació, on s’hi 
van habilitar tres aules. Com a convent o residència de 
la comunitat es va llogar una torre que hi havia a l'altra 
banda de la futura plaça (on ara hi ha el bar la Tertúlia). 
Quan van començar les classes es van formar tres 
grups: pàrvuls, primer i segon curs. El mateix any 1942 
les alumnes ja van participar en la processó de Corpus 
amb el nou uniforme, que era blau marí amb el coll 
blanc i un llaç de pics blau i blanc. Com que el nombre 
d'alumnes creixia, el setembre es va habilitar el primer 
pis de la casa per fer-hi classes. La comunitat ja estava 
formada per sis monges el setembre de 1943 i el 
mateix any es va començar a acceptar nens a l'escola 
fins als 6 o 7 anys, fet inusual a l'època.

1948, trasllat al nou centre escolar 

Com que cada vegada hi havia més noies, les monges 
van aconseguir que l’Ajuntament els vengués els 
terrenys i l'edifici en construcció que hi havia a l'actual 
avinguda de la Verge del Puig, que s'havia començat a 
bastir el 1935 com a escola pública als terrenys de 
l'antic cementiri municipal, però que es va deixar aban-
donat durant la Guerra Civil. Tot seguit es van iniciar les 
obres del nou col·legi i pensionat, que va aprofitar part 
de l'estructura antiga.

 

El 16 de juliol de 1948 es va beneir el col·legi. Amb el 
nou edifici, l'escola va guanyar importància i va esde-
venir el centre educatiu femení de referència a la zona, 
obert a noies de la comarca i amb la possibilitat de 
residència a l'internat. A l'escola hi havia parvulari, que 
també tenia una aula per a nens; primària; comerç i 
secundària o batxillerat. El curs 1948-1949 es va iniciar 
el batxillerat, però com que hi havia poques alumnes, 
s’encabien diferents nivells en una mateixa aula. Les 
madres feien, bàsicament, classes de francès o religió, 
un mossèn ensenyava llatí, i la resta d'assignatures les 
impartien professores joves, generalment gironines, 
que canviaven sovint i durant la setmana residien a 
l'internat. 

La capella, amb pintures de Marià Vigas, es va beneir 
per Pasqua de 1957, al mateix temps que la gruta de la 
Mare de Déu de Lourdes del pati petit, amb la bassa 
de peixos de colors. 

L'uniforme es va canviar a mitjan anys cinquanta per un 
vestit de quadrets i brusa blanca. Per a les cerimònies 
religioses, les noies duien un vel blanc al cap que 
substituïa la mantellina. També hi havia abric d'hivern i 
jaqueta blau marí per a l'entretemps. El 1960 es va 
aixecar el segon pis de l'escola, de manera que la 
primera planta es va dedicar a aules i, la segona, a 
residència de les religioses i dormitoris d'internes i 
professores. Des dels anys cinquanta la comunitat 
religiosa estava formada per nou monges. Les mestres 
laiques, a més de les de batxillerat, en van anar 
introduint, a poc a poc, a partir de finals dels anys 
cinquanta. El 1962 la madre Teresa Jacas va 
començar a fer catequesi infantil a les Borrelles i, al 
cap de dos anys, el 1964, la parròquia li va confiar el 
parvulari d'aquest barri. 

Consolidació del col·legi

El 1967 es va celebrar el 25è aniversari de la fundació 
del col·legi i més endavant, el novembre de 1969, es va 
crear el Grup de Muntanyeres, dedicat a l’excursionis-
me i l’educació en el lleure. L’any següent es va anul·lar 
el pensionat i el lloc que ocupaven les habitacions de 
les internes es va transformar en una biblioteca i una 
aula. El curs 1974-1975 s’iniciava l’EGB i el 1976 es van 
aprovar els estatuts de l’Associació de Pares. L’ensen-
yament en català va començar de manera gradual el 
curs 1977-1978 i també es va determinar que s’havia 
de portar l’uniforme des de 1r a 5è d’EGB, i que tot 
l’alumnat havia de dur bata fins a 8è.  

A causa de la manca d’espai, les religioses van cedir 
part del que ocupaven i van traslladar la residència a 
un pis de l’avinguda de la Pau el 1979. El curs 
1980-1981 va començar l'escolarització de nenes i 
nens junts, la coeducació. El curs següent a l’escola hi 
havia 3 aules de pre-escolar i, 10, d’EGB. El juny de 
1986 es van inaugurar  les obres d’ampliació del pati i 
el curs 1986-1987 es va aconseguir el concert amb la 
Generalitat, el concert ple es va concedir el curs 
1990-1991. Mentrestant les obres continuaven: el juny 
de 1990 es va inaugurar la sala Magda Bach, el 1994 
es van enllestir la sala taller i els vestidors i el 1996 es 
va renovar la pavimentació del pati. 

Interior d’una aula
l’any 1973

Grup classe
l’any 1963

El nou col·legi inaugurat el 1948


