QUÈ I QUI SOM:
L’Escola Municipal d’Adults “8 de Març” és un centre educatiu públic, sense
ànim de lucre, que ve oferint els seus serveis al poble de Bellreguard i per
extensió a tota la comarca de la Safor ininterrompudament des de fa vora
trenta anys.
L’Escola la formem un grup de docents, les persones usuàries i l’Ajuntament
en qualitat de mecenes que, amb el seu suport infraestructural, moral i
econòmic, possibilita l’existència d’aquest servei.

HISTÒRIA:
Va començar el seu periple a setembre de 1986. L’Ajuntament d’aleshores,
tot i aprofitant les ajudes de la Generalitat i Diputació, va crear aquest
servei. Per tot això, prèvia selecció, va contractar a dues professores, les
quals foren les encarregades d’encetar les activitats.
Al principi, amb un nombre bàsic de cursos que amb l’esdevenir dels anys
va anar augmentant fins a conformar l’oferta actual, molt més completa.
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Passat un temps, al 1988, la Diputació de València va enviar un professor
subvencionat al 100% i amb dedicació total. L’avantdit, junt a una
professora municipal, foren els responsables de dur endavant, fins als
nostres dies, l’empresa ja consolidada.
Per bé que l’Escola, fins fa poc no ha tingut locals d’ús exclusiu, a hores
d'ara, comptem amb unes magnífiques dependències al bell mig del poble,
la plaça Major, on desenvolupar les nostres tasques. No obstant això, vaja
per davant el nostre agraïment a l’actual Llar del Jubilat, al Centre Juvenil,
a la Casa de la Cultura, a la Biblioteca, a l’Ajuntament, a les anomenades
“Escoles Velles” i com no al col·legi públic “Gregori Maians”, perquè sense el
seu ajut no hi hauríem arribat fins ací.
Comentari a banda mereixen tots els professors, professores i alumnes –
aproximadament uns quatre mil i escaig – que han passat al llarg dels anys
i han contribuït a fer una realitat aquest servei públic.
-----------------------

