LA DEPURACIÓ DEL
MAGISTERI A LES ILLES
BALEARS

LA GUERRA CIVIL
ESPANYOLA

PREMSA

18 DE JULIO, DE 1936

L’AIXECAMENT
El general Sanjurjo i els
altres generals pretenien
l’aixecament a diverses
ciutats importants per
avançar amb les seves
tropes cap a Madrid. Però
la cosa no fou tan fàcil

CRONOLOGIA
17-07- Melilla i després Ceuta
18-07- Marroc i Canàries
- Queipo de Llano a Sevilla
- Mola + Requetés (Navarra)
19-07- Franco lidera “l’exèrcit
d’Àfrica” a Tetuan. Controla també
part de l’Andalusia occidental.
Els sollevats van triomfar a
l’anomenada “meseta norte”,
Saragossa, Galícia i Mallorca; però
fracassaren a Madrid i a quasi totes
les ciutats més importants on els
sindicalistes i els partits d’esquerra
aconseguiren aturar el Cop d’Estat

Amb tot això, el territori espanyol queda configurat:

Per tant, a partir d’aquest moment podem parlar de “dues
Espanyes”:

GOVERN DE LA
REPÚBLICA

SOLLEVATS
(“sublevats”)

•Totes les grans ciutats
(excepte Sevilla i Saragossa)

Autoanomenats Espanya
Nacional

•La major part de la població

•La major part de la producció
agrícola (excepte València i
Múrcia)

•Les principals indústries
•Quasi tota l’armada
•¾ parts de l’aviació

•La major part dels regiments i
dels Oficials de l’exèrcit

LA DEPURACIÓ
La depuració fou un tipus de repressió motivada per la
Guerra Civil i va afectar a tots els funcionaris de l’Estat,
inclòs el personal administratiu i subalterns, així com als
funcionaris municipals i a tots els treballadors relacionats
o inscrits amb institucions o organismes oficials (personal
d’Ajuntaments, Ministeris, jutges, policies, ...)
La depuració es va dur a terme de forma similar per part
del Govern de la República i també als territoris ocupats
per les tropes sollevades.
A les Illes Balears, Mallorca i Eivissa sofriren la
depuració franquista i Menorca, una doble depuració
(en un primer moment republicana i franquista després).

DEPURACIÓ

SANCIÓ
DEPURACIÓ REPUBLICANA
Gaceta de Madrid, miércoles 22 de julio de
1936, nº 205, página 765:
"Por acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta
de su presidente. Vengo a decretar:
Artículo 1º.- El gobierno, por Decreto acordado en
Consejo de Ministros, dispondrá la cesantía de todos los
empleados que hubieran tenido participación en el
movimiento de subversión o fueran notoriamente
enemigos del régimen, cualquiera que sea el Cuerpo a
que pertenezcan, la forma de su ingreso y la función que
desempeñen, ya se trate de funcionarios del Estado o de
empleados de Organismos o Empresas administradores
de Monopolios o Servicios públicos.
Artículo 2º.- El Gobierno dará cuenta a las Cortes del
presente Decreto.
Dado en Madrid, a veintiuno de julio de
mil novecientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA El presidente del Consejo de
Ministros y ministro de Marina, José Giral Pereira"

DEPURACIÓ
Investigació sobre la
moral, la conducta i
les opcions polítiques
dels mestres

SANCIÓ
DEPURACIÓ FRANQUISTA

ESCOLES
DE DÉU

DEL DIMONI (Escola Nova)

“(...) El carácter de la depuración que hoy se persigue no es sólo
punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizar a los
españoles, que con las armas en la mano y sin regateos de
sacrificios y sangre salvan la causa de la civilización, que no se
volverá a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar a los
envenenadores del alma popular (...)”
José María Pemán (President de la Comissió Nacional de
Cultura i Ensenyament, 7 desembre de 1936, circular núm. 2)

DEPURACIÓ FRANQUISTA

PRIMERA MESURA
CESSAR TOTS ELS FUNCIONARIS
(CESSEN TOTS ELS I LES MESTRES D’ESCOLA)

PER TORNAR EXERCIR EL PRIMER
QUE HAVIEN DE FER ERA SIGNAR
L’ADHESIÓ INCONDICIONAL AL
“MOVIMIENTO NACIONAL”
MESTRES DEPURATS/DES
MESTRES SANCIONATS/DES

TOTS/TOTES
ALGUNS/ALGUNES

ESCOLES
PRIVADES
ORDRE DEL
“MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN
NACIONAL”
14 de maig 1938
La depuració
també afectà a
les escoles
privades de
forma directa
o indirecta

DEPURACIÓ DEL NOM DE LES ESCOLES
La depuració no afectà només al personal del
magisteri, sinó que també es revisaren els noms de
totes les escoles.
Per això, la “Sección Administrativa de 1ª Enseñanza
de Baleares”, el juliol de 1937 ordenà a totes les
escoles que notifiquessin el nom que tenien abans i
durant la segona república. Una vegada més la
Comissió Depuradora de Balears va ser pionera.
Al BOE de 22 d’octubre de 1938 apareix l’Ordre del
“Ministerio de Educación Nacional”, de dia 18
d’octubre, disposant al punt 1:

BOE 114
22-10-1938

PÀG. 1934

Por todos los Ayuntamientos
de la España liberada se
procederá a la revisión de
los nombres que tenian las
escuelas y Grupos
escolares con anterioridad
al 18 de juliol de 1936, con
el fin de que su
denominación responda
plenamente a los ideales de
nuestro Movimiento
Nacional.

ELS DOS
PROCESSOS DE
DEPURACIÓ A
MALLORCA

PRIMER PROCÉS DEPURADOR
setembre de 1936 – març de 1937

Antecedents. Inici convuls curs 1936-1937
Alçament Militar (JULIOL)
Els generals Bosch i Godet son afusellats
Desembarcament de les tropes de Bayo a Porto Cristo.
Vacances escolars. Alguns docents no eren a Mallorca.

Joan Capó i Valls de Padrines, Inspector en
cap d’Educació
Li donen poders absoluts per reorganitzar el nou
sistema i actuar en conseqüència a les necessitats del
règim franquista.
(Comença el ball de places: 1 d’octubre de 1936)
Uns mestres seran promocionats i els altres castigats.

BOP - Extraordinari del 19 de setembre de 1936:
“De acuerdo con lo que dispone en el párrafo 3º del artículo 9º de
la Circular de este Gobierno Civil nº 2.271 de fecha 3 de
septiembre queda constituido el Tribunal que ha de examinar las
fichas de los señores Maestros Nacionales del siguiente modo: D.
Mateo Torres Bestard, D. Antonio Nicolau, D. Alfredo Llompart.
El Tribunal se constituirá en el plazo de tres días en la Comisaría
General de Enseñanza de Baleares y ampliará sus funciones al
examen de las fichas de todo el personal de los Centros docentes
de esta provincia pudiendo ampliar información solicitando los
datos que crea pertinentes de las personas y entidades que puedan
ayudarles en esta obra tan importante como delicada. Del
resultado de su actuación darán cuenta a la Comisaría
General de Enseñanza en Baleares con la propuesta de las
sanciones pertinentes cuando haya lugar a ello.”

ORGANITZACIÓ PRIMER TRIBUNAL
President: Alfredo Llompart

Inspector: Joan Capó

Era una autodepuració. Cada mestre rebia les fitxes, s’encarregava
que s’emplenassin i després les remetia al tribunal

PARTICULAR

SOBRE

BATLE
CAPELLÀ
CAPELLÀ

GUÀ
GUÀRDIA CIVIL

MUNICIPI
LLINATGES I NOM

SOBRE DEL PRIMER PROCÉS DEPURADOR
Segons el Dr. Jaume Serra i
Barceló de 577 mestres de
Mallorca i Pitiüses, 147 foren
declarats no aptes (25,47%)

Tret distintiu
del Model
Balear de
Depuració

Es creà un tribunal semblant a Eivissa copiat del mallorquí

SEGON PROCÉS DEPURADOR
LA COMISSIÓ DEPURADORA PROVINCIAL
març de 1937 – desembre de 1943
BOE (11 – novembre - 1936) -

“REVISIÓN DEL PERSONAL”

4 de març de 1937 es crea. Membres:
Bartomeu Bosch (President del Tribunal, capellà, catedràtic de Llatí i
director de l’Institut Ramon Llull),
Luis Mª Mestras (Inspector en Cap, després d’un temps seria detingut
i empresonat),
José Ramís de Ayreflor (Vocal, president de l’Associació Catòlica de
Pares de Família),
Rafael de Ysasi Ransomé (Vocal, coronell d’artilleria retirat i persona
de “reconeguda solvència moral i tècnica”),
Gabriel Morell Font (Vocal, “persona de reconeguda solvència
moral”), duraria molt poc.

LA COMISSIÓ DEPURADORA PROVINCIAL II
3 d’abril de 1937, primera reunió, primera acta. Reclama tota la
informació als tribunals anteriors, encara que no accepta totes
les resolucions.
El mestres i les mestres no sabien ni qui, ni de què se’ls/se les acusava.
Acusacions genèriques i molt vagues.

Luis Mª
Mestras

Bartomeu
Bosch
Sansó

José Ramís
de Ayreflor

Rafael de
Ysasi
Ransomé

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓ

Francisco Franco redactava un decret 5 amb Nº 66

El hecho de que durante varias décadas
el Magisterio en todos sus grados y
cada vez con más raras excepciones ha
estado influido y casi monopolizado por
ideologías e instituciones disolventes,
en abierta oposición con el genio y
tradición nacional, hace preciso que en
los solemnes momentos porque
atravesamos se lleve a cabo una
revisión total y profunda en el personal
de Instrucción Pública, trámite previo a
una reorganización radical y definitiva
de la enseñanza, extirpando así de raíz
esa falsa doctrina que con sus
apóstoles han sido los principales
factores de la trágica situación a que
fue llevada nuestra Patria.

LA COMISSIÓ DEPURADORA PROVINCIAL III
La Comissió Depuradora demanava de cada persona
(mestre/a) informes del seu comportament (privat i públic) a:
•Capellà
•Batle
•Comandant de la Guàrdia Civil
•Pare de família de reconeguda solvència moral
(del poble o ciutat on estava l’escola)

En aquest procés no demanen la declaració particular del
docent però tendrà dret a fer un plec de descàrrecs.

LA COMISSIÓ DEPURADORA PROVINCIAL IV
1) Conducta professional
2) Conducta religiosa
3) Conducta social i particular
4) Forma o ha format part
d’associacions secretes
5) Actuacions polítiques
6) Orientació de l’ensenyament
7) Ha simpatitzat amb partits
nacionalistes

S’enviava la documentació a
Burgos, seu del Tribunal a
nivell Nacional

LA COMISSIÓ DEPURADORA PROVINCIAL V
El 17 de novembre de 1937 la Comissió Depuradora envià a la
“Junta Técnica del Estado, Comisión de Cultura y Enseñanza”, el
telegrama següent:
“Examinados hasta hoy 402 expedientes Maestros habiendo
propuesta sanción para 142. Punto.
Resta examinar 139 expedientes y los de Menorca no pudiendo
precisar para cuantos habrá propuesta sanción por tener
informes muy incompletos. Punto.
Esta Comisión confía terminar su labor a fines de Diciembre
exceptuando Menorca.
Salúdale.”
Passa del 25,47 al 35,32% i
encara en falten 139 per revisar
AMEIB – SECCIÓN ADMINISTRATIVA – GUERRA CIVIL – FONS LLEONARD
MUNTANER 10-1. “SALIDA DE CORRESPONDENCIA 231”.

LA COMISSIÓ DEPURADORA PROVINCIAL VI
RESOLUCIONS DEL TRIBUNAL DEPURADOR
1.- Sense sanció
2.- Trasllat a un altre destí
a) A la mateixa província
b) A una altra província
3.- Jubilació anticipada
4.- Inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança
5.- Suspenso de Empleo y Sueldo (un o diversos períodes)
6.- Separació definitiva del servei i baixa a l’Escalafó.

Des de 1857 fins 1970, amb la LLEI MOYANO

REIAL CONSELL D’INSTRUCCIÓ PÚBLICA
A CADA PROVÍNCIA

A CADA DISTRICTE

Junta Provincial
d’Instrucció Pública

Consell Universitari

A CADA
MUNICIPI

JUNTA LOCAL D’INSTRUCCIÓ PÚBLICA
(Abans de 1857 existien les Comissions Locals)

TERMES A DESTACAR
ABTE: Associació Balear de Treballadors de l’Ensenyament. Secció
sindical de la UGT.
CONCURS DE TRASLLATS: Adjudicació de les destinacions atorgades
als funcionaris docents del cos de mestres a partir dels seus mèrits.
CONSELL LOCAL DE PRIMER ENSENYAMENT: Creat per
l’Administració de la República l’any 1931, tenia com a finalitat dotar,
estimular i tenir cura de les institucions educatives de la localitat. Estava
format per un representant de l’ajuntament, un mestre i una mestra, un
inspector mèdic i un pare i una mare de família.
“DERECHO DE CONSORTE”: Dret preferencial que atorgava als
cònjuges un avantatge posicional en el concurs de llocs de treball.
ELS PRIMERS ESTUDIS:
Educació obligatòria entre els 6 i 9 anys. Per coneixements assolits.
Primer Ensenyament: elemental i superior (depenent de les assignatures).
Assignatures diferents nins i nines.
Segon Ensenyament: estudis generals (sis cursos) i estudis d’aplicació a les
professions.

ESCALAFÓ DEL MAGISTERI: Classificació ordenada dels docents segons
el títol, temps de servei i categories en base a les quals es determinaven les
funcions, promocions i remuneracions.
ESCOLES
UNITÀRIA: Amb un nombre reduït d’alumnes en la qual 1 o 2 mestres atenien a
alumnes de diverses edats i graus.
GRADUADA: Centre d’ensenyament que dividia els alumnes per edat i nivell,
disposant de les aules convenients per a poder realitzar-ho.
NORMAL: Institució educativa encarregada de la formació dels mestres i les
mestres d’escola.
ANNEXA: Centre públic contigu a l’Escola Normal utilitzat per a que els
estudiants de magisteri poguessin realitzar les seves pràctiques formatives.
“FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS”: Partit
polític espanyol d’ideologia feixista fundat el 1933 per José A. Primo de Rivera.
“FRENTE POPULAR”: Coalició electoral espanyola creada el gener de 1936
pels principals partits polítics d’esquerra; guanyador de les darreres eleccions
democràtiques durant la segona República Espanyola (16-02-1936).
MESTRE/A AUXILIAR: Mestre/a suplents a les escoles incompletes. Podien
ser: el capellà, el secretari de l’ajuntament o d’altres persones amb professions
compatibles amb l’ensenyament.

PLA PROFESSIONAL: Pla d’estudis de 1931 que va transformar
radicalment la formació del magisteri primari i les Escoles Normals en
temps de la Segona República.
“SECCIÓN FEMENINA”: Branca femenina de Falange, constituida l’any
1934 i presidida per Pilar Primo de Rivera. Va funcionar durant 40 anys
essent disolta després de la mort de Franco.
“SENTIDO DISOLVENTE DE LA ENSEÑANZA”: Forma d’ensenyar
contrària a la ideologia franquista i basada en la raó, el materialisme científic
i el laïcisme.
“SOCORRO ROJO”: El Socors Roig Internacional (SRI) va ser un servei
social organitzat per la Internacional Comunista en 1922. Creat perquè
funcionàs com una Creu Roja independent de qualsevol organització o
confessió religiosa, va conduir campanyes de suport als presoners polítics i
va donar suport material i humanitari en situacions especials.
TITULACIONS PROFESSIONALS DEL MAGISTERI:
•Mestre/a de Primer Ensenyament Elemental.
•Mestre/a de Primer Ensenyament Superior.
•Professor de l’Escola Normal de Magisteri.

Quan va esclatar la Guerra
Civil, al terme municipal de
Llucmajor hi havia una escola
graduada de nins, una graduada
de nines i dues escoles mixtes,
una a s’Arenal i l’altra a
s’Estanyol.

MESTRES DE LLUCMAJOR
(1936-1943)
ESCOLA GRADUADA DE NINS DE LLUCMAJOR

•Creada per OM del 30 de desembre de 1933
(Gaceta de Madrid núm. 9 de 09-01-1934).
•Transformació de les 6 escoles unitàries de nins en 6
seccions de graduada i creació d’1 altra secció.

Els mestres que exercien a l’escola el 18 de juliol de 1936:
Miquel Mojer Pons (director),
Guillem Gayà Nicolau,
Enrique Bobadilla Viturín,
Joan Tur Sitjar,
Jaume Amengual Martorell,
Pedro Urbina Mínguez
Miquel Cabot Sbert.

Miquel Mojer Pons (Director)
Nascut a Llucmajor dia 1 de març de 1887. Mestre de Primer Ensenyament
(21-10-1916).
Després d’exercir com a mestre a les escoles de Linyola (Lleida), Orient i
Calvià, el dia 25 de novembre de 1920, prengué possessió de l’Escola
Unitària de nins núm. 1 de Llucmajor.
Va ser Secretari del Consell Local de Primer Ensenyament de Llucmajor.
Quan l’any 1933 l’escola es transformà en Graduada, va continuar com a
mestre d’una de les seccions i prengué possessió del càrrec de director.
Dia 1 d’octubre de 1936,
durant el primer procés de
depuració (ball de places), fou
suspès de empleo y sueldo.
Aquesta situació va continuar
fins dia 1 de gener de 1940.
Per aquest motiu, deixà de ser
director i mestre de l’Escola
Graduada.

Dia 27 de juny de 1937, el segon tribunal de depuració li va
remetre un document on se l’acusava dels càrrecs següents:
1º Estar afiliado a Izquierda
Republicana.
2º Cuidarse de engalanar el
Centro Socialista en las
fiestas que éste celebraba.
3º Haber procurado
complacer desde su puesto de
Director de la Escuela
Graduada a los dirigentes del
Frente Popular.
4º Haber permitido, por
apatía o dejadez, que varios
Maestros de su Escuela
orientaran la enseñanza en
sentido disolvente.

I li donaven un termini de 10 dies per
presentar al president de la Comissió
Depuradora, un plec de descàrrecs.

Dia 21 de setembre de 1940, es va resoldre el seu expedient de depuració i
fou sancionat amb:
“... La separación definitiva del servicio y baja en el escalafón...”.
A partir d’aquest moment va deixar de cobrar i de fer feina.
Dia 4 de juliol de 1950, el seu expedient de depuració fou revisat, es va
anular la sanció anterior i fou readmès amb la de:
“... Traslado dentro de la provincia, no pudiendo solicitar vacantes
en dos años e inhabilitación para cargos directivos y de confianza
en Instituciones culturales y de enseñanza.”
Dia 9 d’octubre de 1950 prengué possessió de la Graduada de Santanyí.
Dia 1 de setembre de 1956 tornà a la Graduada de nins Llucmajor on es
va jubilar dia 7 de març de 1957 a l’edat de 70 anys.
L’any 1972, amb 85 anys, va remetre una instància a la Delegació Provincial
del MEC sol·licitant el reconeixement dels triennis en que va estar separat
del servei. Dia 17 d’octubre li fou concedit el que demanava.

Guillem Gayà Nicolau
Nascut a Sant Joan dia 1 de març de 1902. Mestre de Primer Ensenyament
(07-02-1929) i Batxiller.
El seu primer destí com a interí fou a l’Escola Annexa a la Normal de
Balears, de la qual prengué possessió dia 4 d’octubre de 1929.
Després d’exercir com a mestre a l’escola de Ceresuela (Osca), dia 10
d’octubre de 1934 prengué possessió per concurs de trasllats com a mestre
propietari d’una secció de l’Escola Graduada de nins de Llucmajor.
Dia 1 d’octubre de 1936,
durant el primer procés
de depuració (ball de
places), fou suspès de
empleo y sueldo.
Posteriorment fou
empresonat al camp de
treball de Regana, al
terme municipal de
Llucmajor.

Dia 25 de febrer de 1937, el primer tribunal depurador, li va
comunicar que l’acusaven de:
“... haber militado en la Sociedad Balear de Trabajadores de la
Enseñanza, sección de la U.G.T., establecido en la Casa del
Pueblo de esta Ciudad.”
I li donaren 10 dies per presentar els descàrrecs i aportar els documents
per defensar-se.
Dia 8 de juny de 1937, el segon tribunal depurador, va afegir a
l’acusació els càrrecs de:
“... Ser antirreligioso, ser dirigente del Socorro Rojo y haber
sido apoderado del Frente Popular en las últimas elecciones...”
I li tornaren a concedir 10 dies per presentar el plec de descàrrecs.
Dia 27 de juliol de 1940, fou sancionat amb la separació definitiva del
servei i baixa a l’escalafó.

Dia 3 de febrer de 1973, demanà
el reconeixement dels triennis del
temps que va ser suspès a efectes
de jubilació.
Pocs dies després li contestaren
que per no haver sol·licitat la
revisió del seu expedient de
depuració, només li podien
acreditar 10 anys, 7 mesos i 20
dies de serveis i, per tant, no
arribava als 20 anys de serveis
abonables exigits per a causar
pensió de jubilació.
Dia 6 d’abril de 1976, li varen
reconèixer finalment el temps
que va estar separat a efectes de
triennis per a la seva jubilació.

Enrique Bobadilla Viturín
Nascut a Saragossa dia 4 d’abril de 1908. Mestre de Primer
Ensenyament (15-03-1928).
Fou mestre interí a una escola de Saragossa des del dia 2-02-1928 fins el
01-02-1930.
Dia 19 de juny de 1931 prengué possessió per concurs oposició com a
mestre de l’escola de Ferreiros de Balboa (Lugo).
Dia 15 de setembre de 1934 va arribar a l’Escola Graduada de nins
Llucmajor per concurs de trasllats.
El 18 de juliol de 1936, es trobava a Cadis i comunicà per escrit al Cap
de Secció de Primer Ensenyament de Palma que no es podria incorporar
a la seva escola.
Dos dies després s’incorporà a l'exèrcit durant la primera mobilització
de les tropes franquistes arribant a ser Tinent d’Infanteria.
El seus informes eren molt bons i compaginava les seves obligacions
militars amb la docència a l’escola annexa a la Normal de Cadis.
Tot i això, no va demanar oficialment l’excedència de la Graduada de
Llucmajor i fou sancionat per no trobar-se al seu lloc de destí.

Pel mes de
maig de 1937,
la Comissió
Depuradora
Provincial de
Balears acordà
proposar la seva
separació
definitiva del
servei.

Cal recordar
que ell seguia
com a militar de
les tropes
sollevades.

Dia 15 de maig de 1940,
essent Alferes provisional,
es va veure involucrat en
un delicte d’ahesió a la
rebelió de la qual era
Jutge d’Instrucció el
Coronell d’Infanteria D.
José Saiz Cañellas de la
Capitania General de
Balears.

Per tant podem deduir que
encara que no s’hagués
incorporat a la docència,
ja era a Mallorca.

Dia 27 de juliol de 1940, es resolgué el seu expedient de depuració,
imposant-li la sanció de:
“... Traslado forzoso fuera de la provincia, suspensión de empleo y
sueldo durante dos años, prohibición de solicitar vacantes durante
cinco años e inhabilitación para cargos directivos y de confianza en
instituciones Culturales y de Enseñanza...”
Dia 15 de febrer de 1941, fou desmobilitzat com a oficial de l’exèrcit i
traslladat fora de la província a l’escola de Sant Esteve d’en Bas (Girona)
com a conseqüència de la sanció anterior.
Dia 16 d’abril de 1944 prengué possessió d’una de les seccions de l’Escola
Graduada de nins de Santanyí on romangué fins el 13 d’octubre de 1954
Dia 14 d’octubre de 1954 va obtenir la plaça de mestre per Concurs
General de Trasllats a l’escola dels Pares Teatins de Palma on es jubilà dia
1 de gener de 1978 a l’edat de 70 anys.

Joan Tur Sitjar
Nascut a Palma dia 14 de juny de 1905. Mestre de Primer Ensenyament
(29-10-1926).
Va ser mestre de les escoles de Cirieño (Astúries) i Son Negre.
Dia 1 d’octubre de 1934 prengué possessió per trasllat d’una de les
seccions de l’Escola Graduada de nins de Llucmajor.
Dia 26 de juliol de 1936 fou detingut i empresonat al fortí d’Illetes, utilitzat
com a presó durant la Guerra Civil, on va romandre fins l’11 de maig de
1940 en que es va sobreseure la seva causa.
Mentre estava a la presó i suspès de empleo y sueldo, el mes de juny de
1937, la Comissió Depuradora formulà contra ell els càrrecs següents
1º Estar afiliado a la Sociedad Balear de Trabajadores de la Enseñanza.
2º Estar afiliado a Izquierda Republicana y ser simpatizante con el
comunismo.
3º Haber actuado en las últimas elecciones como apoderado de los candidatos
del Frente Popular, tomando parte muy activa en el desarrollo de
aquellas, recorriendo los Colegios electorales e influyendo en muchas
personas para que votaran al Frente Popular.
4º Ser antirreligioso.
5º Haber orientado marcadamente su enseñanza en el sentido disolvente que
informaba el Frente Popular.

Dia 27 de juliol de 1940, es va resoldre el seu expedient de depuració amb
la sanció:
“... Separación definitiva del servicio y baja en el escalafón del
Magisterio...”
Tot i que ja estava en llibertat, no va poder exercir mai més com a
mestre.
Va morir dia 11 de novembre de 1970, als 65 anys d’edat.
Dia 5 de desembre de 1975 gràcies al decret 3357 en el qual es
declararen revisades d’ofici les sancions administratives de
responsabilitats polítiques adoptades l’any 1939, la seva dona
Francesca Soler, va sol·licitar el reconeixement dels serveis prestats pel
seu home durant el període entre setembre de 1940 i novembre de 1970.
Dia 14 de maig de 1980, quasi 10 anys després de la seva mort, li varen
reconèixer els serveis realitzats des de setembre de 1927 fins a novembre
de 1970. En total 43 anys, 1 mes i 27 dies.

Jaume Amengual Martorell
Nascut a Caimari dia 8 de desembre
de 1906. Mestre de Primer
Ensenyament (04-10-1932),
batxiller i advocat.
Va començar com a interí a l’Escola
Graduada de Nins de Santanyí.
Dia 7 de gener de 1936 prengué
possessió també com a interí d’una
secció de l’Escola Graduada de
nins Llucmajor.
Depurat sense sanció amb
excel·lents informes.
Romangué a l’escola fins el 31 d’agost de 1939 que passà, també com a
interí, a Manacor.

Pedro Urbina Mínguez
Nascut a San Millán de la Cogolla (Logroño) dia 1 d’agost de 1904.
Mestre de Primer Ensenyament (21-12-1929).
Va ser mestre interí a Irún (Gipuzkoa) i després de fer oposicions a
l’escola de Sant Miquel (Eivissa) des de 1930 a 1934.
Dia 15 de setembre de
1934 prengué possessió
d’una de les seccions de
l’Escola Graduada de
nins Llucmajor.
Dia 1 octubre 1936 fou
suspès de empleo y
sueldo pel primer
tribunal (ball de places).

Dia 14 d’abril de 1937 li anularen la sanció i tornà a la Graduada.
Dia 10 d’agost de 1937, la Comissió Depuradora li envià un escrit
formulant-li els càrrecs següents:
1º Haber cotizado en favor del “Socorro Rojo” y haber
actuado disimulada, pero eficazmente, a favor del
Frente Popular.
2º Haber enseñado en sentido disolvente y haber
donado a la biblioteca escolar libros comunistas.
3º Ser deficiente su conducta religiosa.
I li donaren 10 dies per presentar per escrit els descàrrecs i aportar els
documents per defensar-se.
Dia 7 d’octubre de 1937 el jutge instructor va sol·licitar informes al
President de la Comissió Depuradora sobre ell i les causes del seu reingrés
a l’escola.
Dia 19 novembre 1937 va ser detingut i empresonat prop de dos anys i
mig.

Dia 15 de maig de 1940 va sortir de la presó, es va sobreseure el seu cas i el
varen autoritzar a reintegrar-se a una altra escola de la mateixa província.
Dia 10 de juny de 1940 prengué possessió com a mestre d’una secció de
l’Escola Graduada de nins de Sa Pobla (com a resultes de la sanció
imposada) on exercí fins el 10 de gener de 1941, que va passar a l’Escola de
Vinaròs (Castelló).
L’any 1942, essent mestre de Vinaròs, es va resoldre de forma definitiva el
seu expedient de depuració:
“... Resolviendo el expediente de depuración en trámite de revisión,
sancionándole definitivamente con la suspensión de empleo y sueldo por el
tiempo que lo haya estado e inhabilitación para el ejercicio de cargos
directivos y de confianza.”
Dia 14 de febrer de 1942 es va revisar el seu cas i reingressà a la Graduada
de nins de Llucmajor on es va jubilar el dia 5 de gener de 1973.

Miquel Cabot Sbert
Nascut a Esporles dia 10 d’agost de 1913. Mestre del Grau Professional
(25-10-1934), Batxiller Elemental i Batxiller Universitari de Ciències.
Va ser mestre en pràctiques a la Graduada de nins de Llevant de Palma.
Dia 1 de juliol de 1935 prengué possessió d’una secció de l’Escola
Graduada de nins de Llucmajor, però no hi exercia per trobar-se fent el
servei militar obligatori. Pel setembre del mateix any fou nomenat
propietari provisional.
Dia 1 de juliol de 1936 fou llicenciat i tornà a la seva plaça de mestre, però
quan començà la guerra es va reincorporar a l’exèrcit.
Dia 1 d’octubre de 1936
(ball de places) fou
destinat a l’Escola
d’Esporles (el seu poble)
gràcies als bons informes
que tenia (premi).
Tot i això seguia
mobilitzat.

Altres mestres depurats amb sanció que passaren per l’escola:
Joaquim Domenech Coll,
Pere Pons Benejam,
Antoni Frontera Perelló,
Gabriel Ramon Julià.

Joaquim Domenech Coll
Nascut a Montcada (València) dia 11 de maig de 1877. Mestre Elemental de
Primer Ensenyament.
Va ser mestre interí a les escoles d’Algaida, Molinar, La Vileta; i per concurs
de trasllats de les de Sa Indioteria, La Vileta, La Soledat i Secar de la Real.
Després de fer oposicions passà per les escoles de Calonge, Valldemossa, Pla
de na Tesa i l’Escola Graduada de nins de La Vileta.
Dia 20 de febrer de 1935
fou nomenat director de la
Graduada de nins de La
Vileta.
Dia 1 d’octubre de 1936
(ball de places) fou suspès
de empleo y sueldo.

Dia 9 de setembre de 1937, el tribunal depurador li va remetre un escrit
acusant-lo de:
1º Haber fundado la asociación Amigos de la Escuela y de los
Niños cuyo control pasó a manos de los destacados elementos del
partido socialista de La Vileta.
2º Haber sido director de EL DIA en época en que se distinguió por
su ideario disolvente en sentido religioso, social y político.
3º Ser irreligioso.
Dia 30 de novembre de 1937 es va aprovar per unanimitat la seva jubilació.
Dia 5 de maig de 1938, la Comissió Depuradora va comunicar al Cap de la
secció Administrativa que, estant pendent la seva jubilació forçosa, se
l’integrava en una secció de graduada en un municipi on no hagués exercit.
Dia 16 de maig de 1938 prengué possessió d’una secció de la Graduada de
nins de Llucmajor per reposició en el seu càrrec, encara que estigués
suspès de empleo y sueldo, ja que no estava proposat per separació
definitiva.
Dia 11 de maig de 1947 es va jubilar als 70 anys essent encara mestre de
l’Escola Graduada de nins de Llucmajor.

Pere Pons Benejam
Nascut a Maó dia 19 de desembre de 1918. Mestre de Primer Ensenyament
(10-09-1942).
El seu primer destí com a “alumne-mestre” fou a l’escola de Can Capes
(Palma)
Es va incorporar “a files” el 18 de gener de 1937 com a artiller voluntari i
poc després fou ascendit a sergent de complement.
Dia 31 de març de 1938, essent alumne de 3er curs del Pla Professional
de Magisteri, el Tribunal Depurador li va remetre un plec de càrrecs.
Després de presentar diversos informes molt favorables com a descàrrecs:
- membre de JAP (Juventud de Acción Popular).
- mestre auxiliar entre 1936 i 1937.
- pertànyer a l’exèrcit franquista.
- haver participat com a auxiliar a les colònies escolars (1937).
dia 25 de maig de 1940, el Tribunal Depurador li imposà una “sanció”:
“... apercibimiento con nota en el expediente personal con autorización
para que continúe los estudios ...”
Dia 1 de juliol de 1941 prengué possessió com a propietari provisional
d’una secció de l’Escola Graduada de nins de Llucmajor on va exercir
fins dia 13 de febrer de 1942.

Antoni Frontera Perelló
Nascut a Llubí dia 10 de setembre
de 1907. Mestre de Primer
Ensenyament (24-06-1932).
Va ser mestre de les escoles de:
Arenal, Orient, Son Mesquida.
Dia 16 d’agost de 1936, essent
mestre propietari de l’escola
unitària de Son Mesquida fou
detingut i empresonat per ser
membre d’Esquerra Republicana.
Dia 1 d’octubre de 1936 fou
suspès de empleo y sueldo pel
primer tribunal (ball de places).
Dia 23 de novembre de 1936 fou
alliberat de la presó.
Dia 5 d’agost de 1937, encara
seguia suspès.

Dia 27 de juliol de 1940, el ministre de Educación Nacional resolgué el seu
expedient de depuració:
“...se le sanciona con la suspensión de empleo y sueldo durante dos años,
traslado fuera de la provincia con prohibición de solicitar vacantes durante
cinco años e inhabilitación para cargos directivos y de confianza en
Instituciones Culturales y de Enseñanza...”
“… ha sido destinado (…) con carácter definitivo a la escuela de Torre
Alta (Torre Baja)”.
Dia 1 de maig de 1941 prengué possessió de l’Escola Unitària de nins de
Torre Alta (València).
Dia 1 de març de 1943, després de passar per les escoles de Ses Salines i
Santa Margalida degut a la revisió de la sanció imposada, prengué possessió
d’una secció de la Graduada de nins de Llucmajor.
Va romandre a l’escola fins dia 9 de febrer de 1945.
Posteriorment va exercir com a mestre a les escoles de Galilea i Llubí, on es
va jubilar l’any 1977.

Gabriel Ramon Julià
Nascut a Lloseta dia 27 de juny de 1912. Mestre de Primer Ensenyament
(07-02-1941).
Treballà com a Auxiliar Municipal (mestre) a l’escola de Lloseta (1-1-1932
a 1-12-1936)
El seu primer destí com a mestre agregat en pràctiques fou a l’Escola
Graduada de nins de Santa Margalida pel desembre de 1936.
Fou soldat voluntari ”para cooperar a la expulsión de los rojos de
Mallorca” i després alferes provisional.
Dia 4 de març de 1937, el Tribunal Depurador l’acusà de:
“ser intenso propagandista de las ideas marxistas y comunistas,
intímamente (sic) ligado con todos los elementos izquierdistas de Lloseta”.
(...) “Vd. envió a la Ultima Hora una correspondencia atreviendose (sic) a
criticar y a juzgar a los jueces de Randet*, correspondencia de tonos
completamente disolventes”.
* Bartomeu Santandreu “Randet” fou condemnat a tres anys i un dia de
presó per pertànyer al Partit Comunista.

El rector i el vicari el qualificaren de indeseable, però el rector no volgué
fer cap declaració pública per no indisposar-se amb el poble.
Inicialment no fou acceptat dins el magisteri i va ser declarat NO APTE.
Dia 13 de març de 1937, va presentar al Tribunal un plec de descàrrecs en
el qual explicà que “Randet” l’havia amenaçat de mort el cinc d’octubre
de 1934, si guanyava la “Revolución”. Ho denuncià a la Guàrdia Civil de
Binissalem i justificà el seu escrit a Ultima Hora per por de les amenaces de
mort i a perdre la feina a l’ajuntament.
També va adjuntar bons informes de la Guàrdia Civil, Falange i d’altres.
Dia 1 de juliol de 1940 fou destinat com a mestre en pràctiques a una
secció de l’Escola Graduada de nins de Llucmajor on va exercir fins dia
30 de juny de 1941.
Posteriorment, l’any 1944 va tornar a l’Escola Graduada de nins de
Llucmajor on es va jubilar l’any 1978.
Per tant, aquest mestre es va moure primer al costat de l’església, després
fou acusat de comunista i acabà amb la màxima lleialtat al Movimiento:
Batle de Llucmajor i Diputat provincial.

Altres mestres que passaren per l’escola i no foren sancionats:
Joan Català Alemany, Magdalena Cañellas Amengual, Antoni Cirerol
Lladó, Damià Company Clar, Mateu Contestí Torrens, Pere Joan
Horrach Puig, Maria Aina Janer Pujol, Rafel Llobera Morro, Jaume
Llompart Salvà, Josep Miró-Granada Tomàs, Joan Mora Ferrando,
Rafel Moragues Ensenyat, Guillem Morell Uguet, Vicenç Nicolau
Ripoll, Francesc Pomar Bonnín, Antoni Pou Bauzà, Francisco
Romero Bestard, Gregori Rubí Catany, Antoni Rubí Ribot, Antoni
Salvà Garau, Miquel Salvà Vidal, Llorenç Sastre Oliver, Miquel
Servera Casellas, Joan Solivellas Cànaves, Joan Tomàs Roig, Miquel
Vila Mas

MESTRES DE LLUCMAJOR
(1936-1943)
ESCOLA GRADUADA DE NINES DE LLUCMAJOR

•Creada per OM del 30 de desembre de 1933
(Gaceta de Madrid núm. 9 de 09-01-1934).
•Transformació de les 5 escoles unitàries de nines i 2 de
pàrvuls en 7 seccions de graduada i creació d’1 altra
secció.

Les mestres que exercien a l’escola el 18 de juliol de 1936:
Maria Tur Riera (directora),
Margalida Munar Amengual,
Antònia Tortella Pons,
Beneta Riudavets Mascaró,
Joana Gual Nadal,
Josepa Segura Miró,
Margalida Camps Cerdà
Antònia Fiol Garau.

Maria Tur Riera (Directora)
Nascuda a Sarrià (Barcelona) dia 8 de gener de 1900. Mestra de Primer
Ensenyament (15-01-1925).
Va ser mestra de les escoles: annexa a la Normal de Palma i Azuel-Montoro
(Córdoba).
Dia 1 de setembre de 1926 prengué possessió per trasllat voluntari de
l’Escola Unitària de nines número 1 de Llucmajor.
Dia 12 de març de 1934 fou nomenada directora de la Graduada de nines.
Dia 15 de febrer de 1939 fou nomenada Inspectora Provisional d’Educació
de Balears, càrrec que va exercir fins l’any 1951.
Va ser depurada sense sanció i confirmada per OM de 29 de juliol de 1941.
Vocal del Tribunal d’Oposicions del Magisteri els anys 1941, 1944 i 1945.
Dia 12 de febrer de 1946 fou nomenada Secretària de la Junta d’Inspectors
de Balears. Poc temps després, dia 6 de novembre, fou nomenada
Inspectora en Cap de la Inspecció Provincial d’Ensenyament Primari.
Dia 20 de febrer de 1950 va obtenir el Vot de Gràcies de la Direcció
General pels treballs realitzats en la seva tasca com a inspectora.

SOBRE SEGON
PROCÉS DE
DEPURACIÓ

INFORME PARE DE FAMÍLIA

INFORME GUÀRDIA CIVIL

Margalida Munar Amengual
Nascuda a Llucmajor dia 27 de març de 1899. Mestra de Primer
Ensenyament (05-06-1925).
El seu primer destí fou l’Escola Unitària de nines número 2 de
Llucmajor de la qual en prengué possessió com a mestra interina el 18
d’abril de 1925.
Dia 12 de novembre de 1934 prengué possessió de la seva plaça a
l’Escola Graduada de nines de Llucmajor per concurs oposició
passant a ser propietària provisional.
Va ser mestra de Llucmajor fins l’any 1969 que es va jubilar als 70 anys
després d’exercir més de 44 anys.
Depurada sense sanció amb bons informes.

Antònia Tortella Pons
Nascuda a Campanet dia 18 de gener de 1907. Mestra de Primer
Ensenyament (06-10-1925). Casada amb el mestre Pedro Urbina.
Va ser mestra interina de les escoles de Santa Catalina i Palma núm. 2.
Dia 16 de febrer de 1932, per oposicions, prengué possessió de l’escola
d’Atzaró (Eivissa).
Dia 29 d’agost de 1933 arribà com a mestra a l’Escola Unitària de nines
número 3 de Llucmajor.
Dia 16 de març de 1934 fou desplaçada a una secció de la Graduada.
Dia 1 d’octubre de 1936, durant el primer procés de depuració, fou
traslladada a l’Escola Unitària de nines de Lloseta fins el 14 de setembre de
1937 que tornà a la Graduada de nines de Llucmajor.
Nomenada Directora suplent de l’escola substituint Maria Tur (14-04-1939).
Es va jubilar de forma voluntària l’any 1972 per tenir més de 65 anys d’edat
i més de 40 anys de serveis.
Depurada sense sanció amb excel·lents informes.

INFORME PARE DE FAMÍLIA

Beneta Riudavets Mascaró
Nascuda a Villacarlos (actualment Es Castell) dia 22 de juny de 1907.
Mestra de Primer Ensenyament (31-03-1932).
Va ser mestra interina de l’escola del Secar de la Real (1932-1934).
Dia 5 de juliol de 1934 prengué possessió com a mestra d’una secció de la
Graduada de nines de Llucmajor.
El 18 de juliol de 1936 es trobava de vacances a Menorca i per tant no va
poder tornar a la seva plaça de Llucmajor.
Dia 1 d’octubre de 1936, durant el primer procés de depuració (ball de
places), fou nomenada mestra interina de l’Escola Graduada de nines
d’Alaior.
Acabada la guerra tornà a Mallorca i va enviar una declaració jurada al
Tribunal Depurador de la qual podem destacar:
1º ¿Dónde se encontraba al iniciarse el Alzamiento Nacional del Ejército?
En la ciudad de Alayor, isla de Menorca, a donde llegué a mediados
de julio, para pasar las vacaciones de verano, procedente de
Lluchmayor (...).

2º ¿Qué actos ejecutó o intentó para sumarse a él?
Me adherí a él con entusiasmo y desde el primer momento estuve dispuesta
a hacer todo cuanto estuviera de mi parte en pro de la causa nacionalista, por
ver en ella la realización de los ideales que siempre he profesado tanto como
católica como verdadera amante de nuestra adorada patria; pero
desgraciadamente al día siguiente se hicieron los rojos dueños de la Isla, y
todos cuantos éramos conocidos como de ideas derechistas y nacionalistas, nos
hallamos de momento, imposibilitados de exteriorizar nuestros ideales y de
actuar abiertamente en pro de la causa de Dios y de España.
3º ¿Prestó algún servicio bajo el mando de Jefes marxistas o que suponga
acatamiento a los mismos? En caso afirmativo ¿Qué servicios? ¿Por
cuánto tiempo? ¿Y por qué motivos?
No presté jamás servicio ni apoyo alguno a las autoridades marxistas; antes
bien, tanto dentro de la escuela como fuera de ella, hice toda la propaganda
que pude en contra de ellas, sin hacer caso de las amenazas y vejaciones de que
fui objeto por parte de los rojos (...), creí ser deber de conciencia como católica
y nacionalista presentarme y aceptar el cargo para el que se me destinase; para
de esta manera evitar en lo posible que las niñas recibieran una enseñanza atea
y una educación desmoralizadora y degradante (...)

(...)
7º ¿A qué partidos políticos ha pertenecido? ¿Con qué fecha ingresó? ¿Ha
ocupado algún cargo directivo?
Como católica siempre presté mi apoyo y di mi voto a favor de los ideales
derechistas; aunque nunca estuve nominalmente inscrita a ningún partido
político determinado. Desde que se inició el Movimiento Nacionalista me
adherí a él y desde que Menorca ha sido liberada de la tiranía roja, estoy
afiliada a Falange Femenina. No he ocupado cargo político directivo alguno.

(...)
13º Si ha residido en el extranjero o en población dominada por el
enemigo ¿Qué tentativas hizo para salir? ¿En qué fecha y por qué medios
lo consiguió? ¿Percibió algún auxilio? ¿De quién?
(...) En 1937 y juntamente con mis padres, intentamos escapar y restituirnos
a Mallorca; pero no nos fue posible realizar nuestro deseo porque el dueño de
la embarcación en que debíamos escapar se puso enfermo y murió.
Posteriormente (...) hice las gestiones oportunas para que se me incluyera en la
lista de las personas que deseaban irse a Mallorca; pero desde la Delegación
me contestaron que lo que intentaba era una prueba manifiesta de que deseaba
ponerme a las órdenes de los nacionalistas y que lo único que conseguiría sería
ser destituida del cargo de maestra y perseguida aún más sin lograr mi deseo
de salir de la Isla.

(...)
17º Indique cuanto sepa del período revolucionario, principalmente en lo
relacionado con el desenvolvimiento público y administrativo del
ministerio e indique asimismo la actuación que conozca de sus
compañeros
En cuanto a lo relacionado con el desenvolvimiento público y
administrativo del Ministerio, durante el período revolucionario, algunos de
los individuos que formaban parte del Consejo Municipal de Primera
Enseñanza se intrometieron en lo que no era de su incumbencia,
arrogándose una autoridad de la que carecían y nombrando para auxiliares
a quienes carecían de los suficientes conocimientos para regentar una
Escuela y nada entendían de procedimientos y métodos de enseñanza; pero
que, en cambio, servían a maravilla, para desmoralizar, pervertir y hacer
perder la vergüenza a los alumnos. (…)
En cuanto a la actuación de los compañeros o sea de los maestros y de las
Maestras Nacionales de esta población, su labor tanto dentro de la Escuela
como fuera de ella, fue siempre merecedora de alabanza, pues todos
trabajamos en cuanto estuvo de nuestra parte en pro de los ideales
nacionalistas y en contra de los marxistas (…).

INFORME CAP DE FALANGE

INFORME JUTGE ALAIOR

Dia 30 d’agost de 1939, la Secció Administrativa de Primer Ensenyament
de Balears li va remetre una diligència per la qual se la rehabilitava
provisionalment per a reintegrar-se al seu destí de mestra propietària d’una
secció de l’Escola Graduada de nines de Llucmajor.
Dia 14 de novembre de 1940 va deixar l’escola de Llucmajor per anar-se'n
per mor del derecho de consortes a l’Escola Graduada de nines de Santa
Catalina on va romandre fins dia 16 d’abril de 1944.
S’havia casat amb un Brigada d’Ingeniers destinat a Palma.
Depurada sense sanció amb bons informes.
Dia 5 de maig de 1944 es va reintegrar a la Graduada de nines de
Llucmajor.
La darrera dada que tenim és que l’any 1955 tornà demanar una plaça a una
escola de Palma novament pel “famós” derecho de consortes.
Va estar de baixa durant diversos períodes per mor d’una bronquitis
asmàtica greu.
A partir d’aquest moment no consten més documents al seu expedient
personal.

Joana Gual Nadal
Nascuda a Maó dia 6 de juliol de
1909. Mestra de Primer
Ensenyament (08-10-1930).
Va ser mestra interina de la secció
de pàrvuls de l’Escola Graduada de
nins de Llevant (Palma) i de
l’Escola Unitària de pàrvuls de
Bunyola.
Dia 12 de juliol de 1934 prengué
possessió com a mestra propietària
d’una de les seccions de l’Escola
Graduada de nines de Llucmajor.
Va romandre al centre fins dia 7 de
gener de 1938 que li concediren
una excedència voluntària
il·limitada.
Depurada sense sanció amb molt
bons informes.

INFORME BATLE LLUCMAJOR

Josepa Segura Miró
Nascuda a Palma dia 21 d’abril de
1913. Mestra de Primer
Ensenyament (01-12-1932).
Va ser mestra interina de les escoles
de s’Alqueria Blanca i Petra.
Dia 28 de novembre de 1934
prengué possessió com a mestra
interina d’una secció de la
Graduada de nines de Llucmajor.
Dia 15 de maig de 1936 fou
nomenada mestra provisional de la
mateixa escola.
Dia 31 de desembre de 1943 cessà
com a mestra de Llucmajor i
s’incorporà a l’escola unitària de
nines de Mancor de la Vall per
concurs de trasllats.
Depurada sense sanció amb
INFORME GUÀRDIA CIVIL LLUCMAJOR
bons informes.

Margalida Camps Cerdà
Nascuda a Palma dia 11 de juny de
1908. Mestra de Primer
Ensenyament (03-05-1929).
Va ser mestra interina de l’Escola
Graduada de nines de Pollença.
Dia 9 de juliol de 1934 prengué
possessió com a mestra propietària
d’una secció de l’Escola
Graduada de nines de Llucmajor
on exercí fins dia 31 d’agost de
1965 passant, per concurs de
trasllats, a la Graduada de Llevant
de Palma.
Depurada sense sanció amb bons
informes.

INFORME BATLE LLUCMAJOR

Antònia Fiol Garau
Nascuda a Palma dia 13 de
novembre de 1911. Mestra de
Primer Ensenyament (10-031932).
Va ser mestra interina de
l’Escola Unitària de nines núm. 3
d’Andratx.
Dia 18 de febrer de 1936
prengué possessió de la secció de
pàrvuls de la Graduada de nines
de Llucmajor on va exercir fins
el 31 d’agost de 1936 que va
passar a l’Escola de Santa Isabel
de Palma.
Va estar molt poc temps a
Llucmajor.
Depurada sense sanció.
INFORME BATLE LLUCMAJOR

Altres mestres depurades amb sanció que passaren per l’escola:
Manuela Taix Planas,
Maria Empars Serra Salvà,
Pilar Pol Lladó.

Manuela Taix Planas
Nascuda a Palma dia 5 d’agost de 1909. Mestra de Primer Ensenyament
(22-11-1932).
Va ser mestre de les escoles: Arenal, Sant Ferran (Formentera) i Eivissa.
Segons propia confessió:
“... la que suscribe ha prestado servicio como Maestra interina en
Escuela Nacional de la Isla de Formentera, en plena guerra, con grave
peligro de bombardeos y bloqueo del enemigo rojo, sin existir más
comunicación entre dicha isla y la de Ibiza que un falucho a vela y motor
de muy escaso tonelaje…”
Dia 18 d’octubre de 1936 prengué possessió com a mestra interina d’una
secció de la Graduada de nines de Llucmajor.
Va ser a l’escola fins dia 17 d’octubre de 1937 durant el període que
anomenam ball de places en el primer procés de depuració.
Fou depurada sense sanció amb molt bons informes.
El seu trasllat a Llucmajor fou un “premi”.

Maria E. Serra Salvà
Nascuda a Palma dia 23 de gener de 1873. Mestra Superior de Primer
Ensenyament (29-04-1903).
Va ser mestre de les escoles: Esporles, Lintzoain (Navarra), Montanyola
(Barcelona), Brull (Barcelona), Biniali, Deià, Felanitx, Sant Joan Baptista
(Eivissa), Valldemossa i Sa Indioteria.
Dia 1 d’octubre de 1936 fou suspesa de empleo y sueldo pel primer tribunal.
Dia 24 de febrer de 1937, l’inspector en cap Lluís Mª. Mestres, informà al
Tribunal el següent:
“Doña María del Amparo Serra, Maestra en propiedad de la Escuela de Niñas
de Indiotería (Palma) al estallar el Glorioso Movimiento Nacional, (...) es
persona que desempeñaba con celo su cargo y de conducta privada intachable.
A pesar de estar afiliado su hijo D. Ángel Soler Serra a Trabajadores de la
Enseñanza, ella vivía alejada de toda actuación política. (...)”

Dia 15 d’abril de 1937 li “aixecaren” la sanció.
Dia 11 d’octubre de 1937 fou traslladada a Llucmajor per trobar-se la seva
escola de Sa Indioteria tancada per estar en zona perillosa sense refugi.

Pilar Pol Lladó
Nascuda a Artazkotz
(Navarra) dia 22 d’octubre de
1908. Mestra de Primer
Ensenyament (19-06-1929).
Va ser mestre de les escoles
de: Ariany, Alaró, Pina i
Palma (Finestres Verdes).
Dia 1 octubre 1936, durant
el ball de places fou suspesa
de empleo y sueldo pel
primer tribunal, estant a
l’Escola Graduada “Finestres
Verdes” de Palma juntament
amb el seu espòs Juan
García Lucas

Dia 27 de juliol de 1940, es va resoldre el seu expedient de depuració amb
la sanció de:
“... Separación definitiva del servicio y baja en el Escalafón del
Magisterio.”
Dia 23 de gener de 1943 li anularen l’ordre de separació definitiva i en el
seu lloc la sancionaren amb:
“... traslado dentro de la provincia por cinco años, pérdida de
haberes dejados de percibir e inabilitación para el ejercicio de
cargos directivos y de confianza, acordó destinar a la interesada
con carácter de Propietaria provisional a una Sección de la Escuela
Nacional Graduada de niñas de Lluchmayor con el sueldo de cinco
mil pesetas ...”
Dia 26 de gener de 1943 prengué possessió d’una secció de la Graduada
de nines de Llucmajor on va exercir fins dia 31 de maig del mateix any
que va passar a la secció de pàrvuls núm. 1 de la Graduada de nins de
Felanitx.

Altres mestres que passaren per l’escola i no foren sancionades:
´
Segundina Maria Barceló Monserrat, Bàrbara Càffaro Lladó,
Magdalena Cañellas Amengual, Maria Antònia Fiol Llabrés, Maria
Fluxà León, Joana Frau Mir, Teresa García Vingut, Joana Mascaró
Coll, Maria A. Massanet Crespo, Josepa Picó Martí, Francesca Pujol
Tous, Antònia Rosselló Ribas.

MESTRES DE LLUCMAJOR
(1936-1943)

ESCOLA UNITÀRIA MIXTA
DE S’ARENAL

La mestra de l’Escola Mixta de s’Arenal era:

Francesca Vaquer Salleras
Nascuda a Palma dia 3 d’octubre de 1880. Mestra Elemental (09-02-1903) i
Mestra de Primer Ensenyament Superior (26-08-1930).
Va exercir com a mestra a les escoles d’Estellencs, Binissalem, Consell,
Valldemossa, Eivissa, Conesa (Tarragona) i Son Carrió.
Dia 1 d’octubre de 1934 prengué possessió de l’Escola Unitària mixta de
s’Arenal.
Dia 1 d’octubre de 1936, durant el primer procés de depuració (ball de
places), per Ordre Governativa, fou nomenada mestra interina de l’Escola
Unitària de nines de sa Casa Blanca (Palma).
Dia 15 de setembre de 1937 va tornar a la seva plaça de l’escola de
s’Arenal.
Dia 30 de setembre de 1946 va seguir la seva tasca docent a l’Escola
Unitària de nines de Binissalem on es va jubilar l’any 1950.
Depurada sense sanció amb bons informes.
També va passar per l’escola la mestra Maria del Carme Oliver Desclaux.

MESTRES DE LLUCMAJOR
(1936-1943)

ESCOLA UNITÀRIA MIXTA
DE S’ESTANYOL

La mestra de l’Escola Mixta de s’Estanyol era:

Maria del Carme Oliver Desclaux
Nascuda a Palma dia 9 de novembre de 1883. Mestra Elemental
(27-09-1905).
Va ser mestre de les escoles de: Palma, Secar de la Real, Bunyola,
Estellencs, Capdepera i Sant Antoni Abad (Eivissa).
Dia 5 de desembre de 1923, per concurs de trasllats, prengué possessió
com a mestra propietària definitiva de l’Escola Unitària mixta de
s’Estanyol.
Dia 1 d’octubre de 1936, durant el primer procés de depuració (ball de
places), per Ordre Governativa, fou nomenada mestra de l’Escola
Unitària mixta de s’Arenal.
Dia 15 de setembre de 1937 va tornar a la seva plaça de l’escola de
s’Estanyol.
Dia 1 de gener de 1944 prengué possessió d’una secció de l’Escola
Graduada “Finestres Verdes” de Palma.
Depurada sense sanció amb bons informes.
També va passar per l’escola la mestra Francesca Oliver Desclaux.
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