
L’ARRIBADA DEL P. MANYANET A BLANES 
 
Narrador 1. Des de l’any 1864, a Blanes hi havia el Col·legi Blandense. L’havia format una  

associació de persones interessades en donar un bon ensenyament als nois de la nostra 
ciutat.  
Per tal de donar continuïtat a l’obra que ells havien posat en marxa, l’any 1890 el seu 
director, que es deia Joan Furquet, es van posar en contacte amb el P. Manyanet perquè 
la Congregació que ell havia fundat, es fes càrrec del Col·legi Blandense. 

 
Narrador 2: Els tractes van durar uns quants anys.  

Però finalment, l’any 1896 els representants del Col·legi i el Pare Manyanet van signar el 
contracte pel qual la Congregació dels Fills de la Sagrada Família en endavant, es faria 
càrrec de la direcció del Col·legi. 

 
Narrador 3: El Pare Manyanet va donar al nou col·legi el nom de Col·legi Santa Maria.  

I va obrir les portes pel setembre de l’any 1896. Ara fa, per tant, 105 anys. Som una 
escola centenària, amb tradició i un gran arrelament a Blanes. 
 
 

Narrador 1: Rellegint els diaris de l’època, hem trobat la crònica exacta de com va ser  
l’arribada del Pare Manyanet i els altres religiosos a Blanes per a encarregar-se de la 
direcció del Col·legi Santa Maria: 

 
Narrador 2: El diari “EL CORREO CATALÁN”, en el dia 27 d’agost de 1896, publicà aquesta  

informació en la crònica local de Blanes: 
 
Narrador 3:  
“El dilluns van arribar aquí els Reverends Pares de la Sagrada Família que han pres al seu 
càrrec el Col·legi Santa Maria, acompanyats del seu Pare General i director del Col·legi que 
tenen establert a Sant Andreu de Palomar. 
 
La rebuda dispensada a uns hostes tan distingits, va ser respectuosa i entusiasta alhora. La 
Junta directora del Col·legi Blandense va traslladar-se a l’estació del ferrocarril acompanyada 
pel mossèn rector i el senyor Bellido, notari, a esperar l’arribada del tren.  
 
A l’entrada de la població, els esperava una nombrosa i distingida representació de totes les 
classes socials de la vila, que en arribar els carruatges on venien els religiosos, van treure’s el 
barret com signe de salutació i de respecte i van fer-se les presentacions de les autoritats 
locals.  
 
Immediatament, es va posar en marxa la comitiva cap al col·legi pels carrers de Massans, 
Riera, Raval, i Salut, tots plens de gom a gom. A mesura que la comitiva avançava, la gent 
saludava els nous hostes i s’anava afegint a la comitiva. 
 
En arribar al col·legi, es van congregar al saló d’actes, on el president de la Societat, don Joan 
Furquet, amb frases que li sortien del fons de l’ànima, va fer la presentació dels Reverends 
Pares, va congratular-se pel feliç desenllaç de les seves gestions i va acabar dient que 
esperava per Blanes dies de glòria i de prosperitat.” 
 
Narrador 1: Aquesta és la crònica de l’arribada del Pare Manyanet a Blanes. 
 
Narrador 2: Nosaltres, n’estem agraïts, perquè la seva obra ha arrelat profundament a la  

nostra ciutat i nosaltres mateixos en som la seva continuació. 


