
 
 

 

 

L’ESCOLA MARE DE DÉU DE LA ROCA CELEBRA ELS SEUS 40 ANYS 

 

Miquel Anguera, “Beatet” 

 

13-06-2019 

 

El proppassat divendres, 6 de juny, tota la comunitat educativa de Mont-roig va voler 

celebrar el 40è aniversari de la construcció de l’edifici de l’Escola Mare de Déu de la 

Roca a la nostra Vila. Quatre dècades són molts anys i la majoria dels presents, 

òbviament, no van poder ser testimonis de la seva inauguració. Molta participació de 

mont-rogencs i mont-rogenques, malgrat la forta calor que ens va acompanyar durant 

tota la tarda. També els gegants Miquel i 

Roca del Barri dels 6 Carrers, la Pitota i 

el Pitot del Barri de Dalt, i els Grallers 

de Mont-roig no van voler faltar a la 

invitació a participar en dita festa 

commemorativa. 

 

Presidiren la celebració de 

l’esdeveniment el Sr. Jean-Marc Segarra, 

director dels SSTT d’Ensenyament a 

Tarragona, l’alcalde de Mont-roig i el 

director de l’Escola. 

 

Van prendre la paraula l’AMPA de 

l’Escola, el director Jordi Trepat, 

l’Alcalde de Mont-roig i el representant 

de la Generalitat. El més important a 

recordar, potser, va ser la promesa 

municipal de construir un poliesportiu 

lleuger al pati de la nostra escola. 

 

Un altre moment emotiu fou l’estrena de 

“La cançó de l’Escola”, amb lletra dels 

alumnes de 6è i música del mont-rogenc 

Guillem Anguera, que va agradar molt. Després, xocolata amb coca per berenar i 

ballada dels suara esmentats gegants i música dels Grallers de Mont-roig. 

 

Una festa molt bonica, senzilla i emotiva, sobretot per als mestres ja jubilats. 

 

Per acabar - no podia ser d’altra manera-, us recordem la lletra de la nova cançó: 

 

La cançó de l’escola:    

 

Mare de Déu de la Roca 

és l’escola de Mont-roig 
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la portem a dins del cor 

li cantem ben alt i fort. 

 

Les aules plenes de vida 

hi ha somriures i alegria 

aprenem de ben petits 

a ser persones de profit. 

 

A l’escola hem descobert 

tot un món per estimar 

tot un món per compartir 

tot un món on fer-nos grans. 

 

Ens agrada escoltar contes, 

llegendes i també històries 

fer volar la nostra ment 

i viure somnis sorprenents. 

 

Juguem al pati plegats 

creixent amb amics, companys 

i és que això és molt important, 

són records que romandran. 

 

Som l’escola de Mont-roig 

treballem i ens divertim 

famílies, mestres i alumnes 

aprenem i compartim. 

 

A l’escola hem descobert... 

 

 

Música de Guillem Anguera, lletra: Alumnes de 6è. 

 

 

 

 

 


