
 
 

 

 

El 24 d’octubre de 1939 les monges dels Sagrats Cors, provinents de Campos, Mallorca, es van 

instal·lar a Torelló, concretament a can Pujades. Gairebé un any després, el 17 d’octubre de 

1940, es va produir la fatídica inundació que va obligar les monges a traslladar-se al carrer 

Nou. A partir d’aleshores van impartir les classes en el que més endavant es coneixeria com El 

Club Infantil, a la plaça Vella. Després de viure un temps a can Parrella, es van ubicar al carrer 

Puig d’Assalit, on es va aixecar la nova escola. Era l’any 1958 i ja a l’any 1961 van inaugurar la 

capella, exactament el 4 de juny.  

A la dècada dels 70, els cursos de cinquè i sisè de batxillerat  es van fer conjuntament amb 

l’escola Rocaprevera. Cal recordar que va ser precisament l’any 73 quan es van matricular els 

primers nens. Semblava, de fet, que començava una nova època, uns nous aires de democràcia 

bufaven arreu del país: l’any 1974 es va constituir la primera Associació de Pares d’Alumnes, 

l’escola va ser reconeguda oficialment i es va engegar la Formació Professional Nocturna. 

També va ser en aquests anys quan es van produir altres fets decisius: l’arribada de sor 

Milagros Robert, actual directora titular, l’abandonament de l’hàbit i el trasllat de les monges 

als pisos de davant de l’escola.  

De l’any 81 al 83, convé destacar l’ampliació de les classes del petits al Niu, la inauguració de 

quatre noves aules, la pista esportiva i el Primer Certamen Literari de Sant Jordi; i del 1984, la 

introducció de l’anglès i les classes de patinatge. 

Menció a part mereixen els anys 90 perquè van començar amb la commemoració del 

Cinquantenari de l’arribada de les monges a Torelló amb un concert del grup Els Pets i van 

continuar amb l’ampliació de l’escola l’any 95 per donar cabuda a l’Educació Secundària 

Obligatòria. També és d’aquesta època el viatge de fi de curs a Londres, una tradició que 

encara es manté. El 2008 va actuar al pati el Grup Macedònia per commemorar els 50 anys de 

l’edifici. I el 2014 l’escola va rebre el premi Baldiri Reixac pel projecte educatiu La xocolata, un 

premi que tornarà a guanyar el 2017 amb La prehistòria.  

El juny de 2015 van inaugurar-se les noves aules d’Infantil i va fer-se el concert de Lax’n Busto 

per cloure el 75è aniversari, juntament amb una exposició de fotografies, una taula rodona i 

una conferència sobre la història dels Sagrats Cors. Finalment, el juny de 2016, es va remodelar 

la façana de l’edifici i es va convertir la capella en una sala polivalent.  

 


