
A MOLINS DE LLOBREGAT 

 

L’escola durant la guerra 
1936-1939  

 
 En aquells moments tan durs, portar la mainada a l’escola va ser tot 
un signe estabilitat. Van ser molts i moltes els que es van esforçar per 
disposar de quatre escoles a la Vila durant la guerra:  
 

l’Escola Ferrer i Guàrdia 
l’ Escola de la Rierada  
Les dues escoles de l’ Ateneu Llibertari 
(a la Joventut Catòlica i al Sant Miquel) 
 

En iniciar-se la guerra el nombre d’alumnes i de professors es va 
incrementar. Les mestres es van fer càrrec de l’escola ajudades pels 
companys que per l’edat no havien estat mobilitzats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mestres que donaven classes a la secció de 

nenes del Grup Escolar Alfons XIII   
 el febrer de 1939 

 
Enriqueta Anjaumà Boldú, Josepa Ferré Colet, 

Teresa Garcia Sabater, Dolores Avinent Soriano, 
Cantuer Burgués, Delfina Amada Messeguer,  

Micaela Alcoberro Gasull, Maria Falp Planas, Maria 
Escolà Taugit, Montserrat Piñol Nolla, Isabel 

Aragonés Llobet, Maria Rosa Palacio, Joaquima 
Colomer Pineda, Pilar Anglà, Antonia Palmer, 

Cristiana Valls, Raquel Drudis, Asunción Bellosta 
Regné,  Nativitat Royo, Beatriu Casanovas Sabé  

 
 

 
Nens i nenes de la postguerra – els nostres pares i avis - van haver de créixer 

amb un ensenyament controlat des de les més altes instàncies del règim. 
 

25 de gener de 1939 
 
 

Les tropes franquistes van entrar a Molins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molts mestres patiren la repressió del nou règim. 
 

A partir d’aquell moment la plantilla es va veure molt disminuïda, els 
mestres foren desnonats de la casa on vivien. 

 Es va castellanitzar l’escola pública i es va suprimir la coeducació. 
 
 

Aquestes mestres mereixen un espai en la història del nostre poble  

Font: Conxita Solans, Materials del Baix Llobregat, 9. 2003 

Com explica Conxita Solans, la tasca dels professors i professores, i 
de les dones en general, fou la de mantenir en funcionament la vida 
quotidiana: atendre les necessitats del front teixint i confeccionant 
roba d'abric; treballar als hospitals, a les indústries armamentistes, 

en labors agrícoles i en els serveis i en l'ensenyament. 

 
Nens i nenes van començar a estudiar i a jugar junts. Es va retirar 
la reixa que separava nens i nenes al pati.  S’ensenyava en català. 

 

Evolució de l’alumnat 1936 - 1937 

 
La repressió sobre les i els mestres de la  

República a Molins 
 

Dels 19 mestres destinats a Molins de Rei l'any 1936, 12 
foren confirmats en el càrrec; 3 inhabilitats per fer feines de 
direcció; 1 mestra, Isabel Aragonès Llobet, traslladada fora 
de Barcelona, inhabilitada per exercir llocs directius i sense 

poder concursar en 5 anys, acusada de catalanista i 
separatista, i 3 expulsats de l'ensenyament, Joan Soler 

Tamarit, Montserrat Piñol Nolla i Delfina Cantuer Burguès 
 

Molta d’aquesta informació ha estat extreta del treball “ELS CANVIS DE LA GUERRA I DE LA POSTGUERRA EN L’ENSENYAMENT PÚBLIC A MOLINS DE REI (1936-1940)” de Conxita Solans, Materials del Baix Llobregat, 9. 2003 

 
Es va dissoldre l’Ajuntament, i es nomenà una 
Gestora Municipal.  Va començar  a actuar la 
Comissió Depuradora de Responsabilitats 
Polítiques que, entre d’altres, va ‘valorar’ 
l’actuació que havien tingut les mestres i els  
mestres durant la guerra. 
 

Les dones tenim Història, tenim passat, 
tenim memòria, l'hem de rescatar. El 
present i el futur s'edifiquen sobre el 

passat, coneixent-lo, posant-lo en 
qüestió, si cal, renovant-lo. 


	Número de diapositiva 1

