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L’Escola de Mestres 

L'Escola Universitària Balmes de Formació del Professorat va iniciar les seves 

activitats el curs 1977-78, en qualitat de centre adscrit a la Universitat de 

Barcelona. Tenia com a precedent l'Escola Normal «Jaume Balmes», del bisbat, 

situada al Col·legi del Pare Coll, a càrrec de les germanes Dominiques de 

l'Anunciata, i sense rang universitari. Quan el 1970 les lleis educatives imposaren a 

aquestes Escoles de Magisteri l'adscripció a una universitat, s'inicià el procés que 

conduí a la creació de l'Escola Universitària de Formació del Professorat posada 

sota la tutela del Patronat del Col·legi Sant Miquel.  

A partir de l'any 1984, la titularitat del centre la va assumir la Fundació 

Universitària «Balmes», creada per l'Ajuntament de Vic i l'Escola Universitària de 

Mestres i regida per la Llei de Fundacions Privades del Parlament de Catalunya.  

L'any 1979, l'antiga Escola d'Ajudants Tècnics Sanitaris, que s'havia creat sota la 

tutela de la delegació comarcal del Col·legi de Metges que síhavia establert a 

l'Hospital de la Santa Creu, es convertí en l'Escola Universitària d'Infermeria, 

adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona. L’any 1985, aquest centre 

s'integrà en el projecte universitari que implusava la Fundació Universitària Balmes 

i es traslladà al campus incipient del carrer Miramarges.  

L'èxit de l'Escola de Mestres pel que fa al nombre d’estudiants i la bona 

consideració que aviat va merèixer dins el conjunt de centres de formació de 

professorat catalans, es convertiren en un bon punt de partida i en carta de 

presentació per tal díassumir nous centres adscrits.  

La creació d'Eumo Editorial i el trasllat a les noves dependències sorgides de la 

rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil HIVISA al carrer de Miramarges, tot coincidint 

amb la creació de la Fundació Universitària l'any 1984, evidencien el grau de 

consolidació assolit.  

 


