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L’IES Santa Eulàlia commemora
mig segle d’activitat docent
Va començar les classes el 1958 com a primer centre d’ensenyament mitjà de L’Hospitalet
maris, sota la direcció de Demetrio
Ramos i ocupant només dues aules,
un gimnàs i una sala de professors.
L’any 1975 passa a ser un cen
tre de secundària mixt i el curs
1979-1980, després de considerar
diferents opcions, se l’acaba bate
jant com a Institut de Santa Eulàlia.
“Però per més que se li hagi canviat
el nom, tothom avui en parla com a
COPEM”, diu Gabriel Carrió.
Al llarg de cinc dècades, per les
seves aules hi han passat alumnes
que després han tingut una trajec
tòria professional pública, entre ells,
el periodista Manuel Campo Vidal,
l’exministre socialista Juan Alberto
Belloch, la model Paula Vázquez, el
polític republicà Joan Tardà, o el di
rector teatral Pere Piñol, per citar-ne
alguns. Carrió apunta, que, a més,
“avui formem a alumnes que són fills
i filles de les primeres fornades estu
diantils i segurament d’aquí uns anys
en tindrem els seus néts”.
D’entre els darrers mèrits acon
seguits pels estudiants de l’IES Santa
Eulàlia en destaquen l’haver obtingut
la millor nota de selectivitat de tot
Catalunya a les proves convocades el
curs 1998-1999 o les dues medalles
d’or guanyades en els campionats
d’Espanya de Matemàtiques els anys
2001 i el 2002. # r . salguero

El 17 d’octubre
celebraran una jornada
de portes obertes i
una recepció on s’han
convidat autoritats i
alumnes i professors de
totes les etapes

fotogràfica al Centre Cultural Santa
Eulàlia, i diferents actes lúdics, entre
ells la festa de la castanyada, el 31
d’octubre, o de carnestoltes, al fe
brer. A l’abril, per Sant Jordi, es retrà
homenatge a exprofessors, alguns
amb més de 70 anys d’edat.
n Primer, només per a nois
Els orígens del COPEM es remun
ten a l’any 1936, quan l’Ajuntament
crea un grup escolar a l’actual plaça
de Pius XII del barri de Santa Eulàlia.
La guerra civil, però, paralitza les
classes, que trigaran temps a repren
dre’s. El 1958, el Consell de Ministres
aprova la creació d’un patronat a
L’Hospitalet per gestionar un centre
d’ensenyament mitjà només obert
a nois.
El COPEM obre portes al mateix edifici que el grup d’estudis pri-

gabriel cazado

Corria el 19 d’octubre de 1958.
Una missa i un acte acadèmic
amb la presència del bisbe
auxiliar de Barcelona, Narcís
Jubany, i del llavors alcalde de
la ciutat, Ramon Solanich, van
servir com a marc per inaugurar
el primer curs del Centro Oficial
del Patronato de Enseñanza
Media de L’Hospitalet. Naixia el
COPEM, el primer institut de la
ciutat. Avui és l’IES Santa Eulàlia
i arrenca el curs del cinquante
nari amb 550 alumnes matriculats
d’Ensenyament Secundari Obligatori
(ESO) i de batxillerat.
Per commemorar el mig segle
d’activitat docent, professorat i alum
nes han programat activitats al llarg
de tot el curs. Segons el coordinador
dels ‘festejos’, el professor Gabriel
Carrió, hi ha dues dates clau. La
primera, el 17 d’octubre, quan tindrà lloc una jornada de portes ober
tes i una recepció oficial on s’han
convidat autoritats, alumnes i pro
fessorat de totes les èpoques.
La segona data significativa serà
el 19 de juny, amb un sopar de
cloenda on es presentarà el llibre
que dues alumnes –Beatriz Rogel
i Laia Núñez– estan confeccionant
sobre la història de l’institut i la seva
repercussió social i educativa al bar
ri. A banda, s’han previst taules ro
dones sobre ciències, comunicació,
espectacles i lletres; una exposició
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Façana principal de l’IES Santa Eulàlia

Més informació:
www.xtec.cat/ies-santa-eulalia

