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a cerca d’aires més 
purs, però sobretot 
l’aïllament, és la raó 
per la qual solem 
trobar els antics 

hospitals psiquiàtrics de les 
grans ciutats del nostre país 
fora del nucli urbà, sovint en 
espais elevats i poc transitats. 
És el cas de la clínica mental 
de Torribera, a Santa Coloma 
de Gramenet, inaugurada per 
la Mancomunitat de Catalunya 
el 1922 i que, després d’unes 
quantes dècades en funcio-
nament, va quedar en desús i 
oblidada a la part més alta de 
la desordenada ciutat que crei-
xia als seus peus. No va ser fins 
fa pocs anys, amb l’establiment 
en aquest recinte propietat de 
la Diputació de Barcelona del 
Campus de l’Alimentació de 
la Universitat de Barcelona, 
que aquells antics pavellons 
d’estil noucentista han tornat 
a obrir les grans portes, sales 
i finestres per acollir uns nous 
inquilins i usos.

En un d’aquests assolellats 
i rehabilitats edificis d’una 
planta ens hem reunit un 
matí de desembre amb Ignasi 
Rovira, gerent de l’empresa 
de promoció econòmica mu-
nicipal Grameimpuls, i Glòria 
Aixelà, directora de l’Escola 
de Restauració de Santa Colo-
ma. Precisament el pavelló on 
som és des del juliol passat la 
flamant segona seu d’aquest 
centre de formació ocupacio-
nal de l’Ajuntament de Santa 
Coloma, traslladada “aquí per 
fer clúster amb el Campus de 
l’Alimentació i buscar noves 
línies de col·laboració amb 
la formació universitària, 
amb l’experimentació amb el 
projecte pilot de la pròxima 
Vinya d’en Sabater, la formació 

per a professionals al mateix 
espai…”, comença explicant 
Rovira.

Formació ocupacional
“Una de les activitats de 
Grameimpuls és la formació 
ocupacional, i dins d’aquesta la 
família de l’hostaleria és prio-
ritària per nosaltres”, afegeix. 
De fet, l’Escola es va obrir fa 
vint-i-set anys, el 1991, al barri 
de Singuerlín, on hi ha encara 
la seu inicial. Amb un meres-
cut reconeixement acumulat 
al llarg de quasi tres dècades, 
el primer centre havia quedat 

petit i es va veure com una 
gran oportunitat obrir-ne un 
altre al recinte de Torribera: 
“De seguida es va observar que 
hi podia haver molts punts de 
col·laboració entre l’Escola i el 
Campus, sobretot en l’aprofita-
ment mutu dels impulsos, re-
cursos i instal·lacions de cada 
formació”, comenta Rovira.

En el nou i magnífic espai, 
detalla Aixelà, l’Escola de 
Restauració ofereix “formació 
ocupacional, des d’un nivell 
molt bàsic fins a un nivell 
més alt, sempre amb cuina, 
sala, direcció de restaurant i 

sommelieria, també un casal 
d’estiu per a nens amb taller 
de cuina, cursos i monogràfics 
per a professionals, i també 
per a afeccionats”. “Comp-
tant-hi els professionals, ens 
plantarem al voltant d’uns 210 
alumnes anuals”, especifica 
el gerent de Grameimpuls, 
formats per una vintena de 
docents, a més de gent free-
lance i professors convidats. 
Els temaris de tots els cursos, 
afegeix la directora, són “molt 
complets”, amb idiomes, 
anglès, informàtica aplicada 
a l’hostaleria… “És un luxe 
poder estudiar gratuïtament 
aquí, i per nosaltres treballar 
aquí també és un plus”.

Escola de sommelieria
L’entorn “maquíssim”, com el 
descriu Aixelà, segurament 
que ajuda també en els resul-
tats de l’experiència formativa. 
“Gràcies al fet que les instal-
lacions són força adequades i 
el nivell professional del pro-
fessorat és elevat, també estem 
omplint els cursos de professi-
onals i d’afeccionats”, diu satis-
fet Rovira. I quant a formació 
ocupacional, amb cursos per 
hores, la resposta també és 
molt satisfactòria: “En el curs 
de sommelieria, que porta el 
colomenc Paco Cordero des 
de fa quatre anys, la inserció 
laboral és bona, d’un 75% o 
80%, i ja hi comença a haver 
exalumnes amb bons llocs de 
feina, com també passa amb 
la resta de les especialitats”, 
concreta amb orgull la direc-
tora de l’Escola. “És un curs 
molt complet, de 800 hores, 
gratuït, que ofereix el certificat 
de professionalitat més alt de 
sommelier que hi ha, i és reco-
negut oficialment.” 

Una nova Escola de Restauració 
enmig de vinyes i campus
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El recinte Torribera acull una nova seu de l’Escola de Restauració de Santa Coloma
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ACTUALITAT

Alumnes de l’escola preparen diferents plats als fogons.

Les noves instal·lacions es troben a l’interior d’aquest bonic edifici 
acabat de rehabilitar.
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