LA DEPURACIÓ DEL MAGISTERI
MESTRES DE LES ESCOLES
PÚBLIQUES DE BUNYOLA
(1936-1943)

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 DEL MAGISTERI
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
(TAMBÉ ELS MESTRES I LES MESTRES)

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.

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.

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

LA COMISSIÓ DEPURADORA PROVINCIAL III
La Comissió Depuradora demanava de cada persona
(mestre/a) informes del seu comportament (privat i públic) al:

•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 demanaven la declaració particular del docent
però tenia 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.”

Va passar del 25,47 al 35,32 % i
encara en faltaven 139 per revisar

AMEIB – SECCIÓ 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.

ESCOLES PÚBLIQUES DE
BUNYOLA

Quan va esclatar la Guerra Civil, al
terme municipal de Bunyola hi havia
una escola graduada de nins, una escola
unitària de nines, una de pàrvuls, una
mixta a Orient i una altra també mixta
a Baix des Puig.

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

•Creada per OM del 19-12-1930 (Gaceta del 28-12).
•Tres seccions. Creada a partir de dues unitats ja existents.

El 18 de juliol de 1936 els mestres
que exercien a l’Escola Graduada
de nins eren:
Miquel Fuster Aguiló
Rafel Colom Pons
Pere Rotger Pizà

Miquel Fuster Aguiló
Nascut a Manacor el 2 d’agost de 1902. Mestre de Primer Ensenyament (2206-1922). Batxiller Elemental i Universitari (secció de lletres) i Pèrit Avícola.
El seu primer destí com a interí fou a una escola de Barcelona de l’1 de juny
al 30 de setembre de l’any 1926.
El 3 d’octubre de 1930 prengué possessió com a interí de l’Escola Unitària de
nins núm. 2 de Porreres on romangué fins el 7 de novembre del mateix any.
Dia 10 de novembre de 1930, per
oposició, obtingué plaça a l’Escola
de Sobrefoz (Oviedo) on exercí fins
el 18 d’octubre de 1931.
Per CGT, el 19 d’octubre de 1931,
arribà a l’Escola Graduada de
Bunyola, com a director.
Dia 1 d’octubre de 1936 (ball de
places), per OG, prengué possessió
de l’Escola Graduada de nins de
Maria de la Salut on va exercir fins
el 14 de setembre de 1937.

Dia 6 de juny de 1937, el tribunal (provincial) havia acordat tornar demanar
informes del mestre.
El 5 d’agost de 1937 li van remetre el plec de càrrecs on l’acusaven de:
Ser francamente simpatizante con el Frente Popular i haber
actuado profesionalmente con arreglo al ideario del mismo.
I proposaren al tribunal nacional la seva suspensió d’ocupació i de sou.
El 15 de setembre de 1937 tornà a ocupar el càrrec de director de la
Graduada de Bunyola.
El 30 de novembre de 1937 es va aprovar per unanimitat el trasllat i la
inhabilitació per a càrrecs públics, però va seguir al centre.
Dia 27 de juliol de 1940, es va resoldre el seu expedient depurador amb la
sanció de trasllat dins la província, prohibició de sol·licitar vacants en
dos anys i inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança.
El 28 d’octubre de 1940 prengué possessió com a mestre de l’Escola
Graduada de nins de Sant Joan on va exercir fins el dia de la seva jubilació
(02-08-1972). Havia ingressat a l’Ordre d’Alfons X el Savi pels serveis de
mèrit prestats en la seva tasca com a mestre i director.

Rafel Colom Pons
Nascut a Bunyola el 31 d’agost de 1884. Mestre Superior de Primer
Ensenyament (06-10-1911). Pèrit Avícola (1929).
Va exercir com a mestre (per oposicions) a Lloseta del 29 de juny de 1910
a l’11 de gener de 1914 (amb el títol elemental).
Dia 12 de gener de 1914, a través d’una permuta, obtingué plaça a
l’Escola Unitària de nins de Bunyola.
Amb la creació de l’Escola Graduada (desembre de 1930) fou nomenat
director provisional, càrrec que va ostentar fins el 18 d’abril de 1932.
Del 19 d’abril de 1932 al 31 de maig de 1935, per concurs de trasllats
ocupà plaça a l’Escola del Terreno de Palma.
L’1 de juny de 1935, a través d’una permuta, tornà a la Graduada de nins
de Bunyola com a mestre de secció.
Dia 1 d’octubre de 1936 (ball de places), fou nomenat director de la
Graduada (premi), fins el 14 de setembre de 1937.
Tots els informes que va obtenir el Tribunal Provincial sobre aquest mestre
van ser excel·lents.
Podem destacar el del batle franquista Francesc Cerdà (27-10-1937):

Católico
Hombre de bien
Furibundo contrario a las
asociaciones secretas
Antes de 1923, partido de D. Antonio
Maura i ferviente admirador.
Afecto al régimen del General Primo
de Rivera.
Durante la república, ferviente
derechista.
Una vez estallado el Movimiento
Salvador, se mostró de los más
entusiastas adheridos, siendo uno de
los primeros en entregar su oro
regalado para el Movimiento
Nacional, y hasta el presente su
gestión sigue siendo de ejemplar
españolismo.

Dia 11 de gener de 1938, el Tribunal Provincial va aprovar per unanimitat
no formular-li cap càrrec.

El dia 10 de febrer de 1950 va cessar en el càrrec per defunció. El dia 7
de març del mateix any, el Ple de l’Ajuntament de Bunyola va crear una
comissió per elaborar un informe biogràfic del mestre Colom i dia 10 de
setembre fou declarat Fill Il·lustre de la Vila de Bunyola.

L’any 1966 se li va
retre homenatge i es
va posar el seu nom a
un carrer del poble.

L’any 1985, amb motiu del centenari del seu
naixement, es va posar el seu nom a
l’Escola de Bunyola.

Pere Rotger Pizà
Nascut a Alaró dia 7 de març de 1908. Mestre de Primer Ensenyament
(15-09-1926).
Després de fer oposicions, el seu primer destí com a mestre fou a l’Escola
Unitària de nins de Ferreries, on romangué de l’11 de novembre de 1930
al 19 d’octubre de 1931.
Dia 20 d’octubre de 1931, per concurs de trasllats, obtingué plaça com a
mestre de secció de l’Escola Graduada de nins de Bunyola.
Els seus informes foren sempre favorables i el 31 de març de 1938, el
Tribunal Provincial va aprovar per unanimitat no formular-li cap càrrec.
Estava casat amb la mestra Catalina Salvà Bolívar.
Pel mes de febrer de 1955 va fer una instància per presentar-se a les
oposicions per una vacant a l’Escola Annexa a la Normal de Palma, però
li ho denegaren.
Dia 1 de setembre de 1955 passà a l’Escola de Son Anglada (Palma) per
CGT. Dia 1 de setembre de 1957 passà, a través d’un “concursillo”a
l’Escola Graduada de Llevant (Palma), on es va jubilar pel mes de febrer
de 1976.

També van exercir a l’escola durant
aquest període:

Antoni Pizà Daviu
Nascut a Palma dia 30 de gener de 1913. Mestre de Primer Ensenyament
(10-03-1932).
Va ser mestre interí a l’Escola Graduada de nins de Manacor (33/34) i a la
Unitària mixta del Cap de Barberia (35/35).
Falangista de primera línia (06-08-36) i president d’Acció Catòlica de Sa
Cabaneta.
Dia 16 de desembre de 1936, arribà a la Graduada de Bunyola com a
substitut del mestre Miquel Fuster. El 14 de setembre de 1937 cessava en el
càrrec (arribada del propietari). La comissió depuradora el va declarar apte.

Josep Coll Ripoll
Nascut a Palma dia 23 d’abril de 1909. Mestre de Primer Ensenyament (2612-1933). Excombatent, ferit de guerra al front de Catalunya.
Entre 1936 i 1939 fou mestre interí a l’Escola Unitària de nins de Costitx.
Dia 24 de desembre de 1940 prengué possessió com a mestre interí d’una
secció de l’Escola Graduada de nins de Bunyola.
Romangué poc temps al centre. El 15 de gener de 1941 cessava en el càrrec.

Pere Nadal Bujosa
Nascut a Bunyola dia 18 de juny de 1914. Mestre de Primer Ensenyament
(15-01-1941). Batxiller universitari.
Havia començat els estudis de magisteri l’any 1934 però els va haver
d’interrompre quan començà la Guerra Civil.
El procés de depuració el va “agafar” com a alumne de 3er curs del Pla
Professional. Tot i que demanaren informes, no el van sancionar.
Va exercir com a mestre interí a les escoles: Unitària d’Estellencs (1937) i
Graduada Pere Garau de Palma (09-07-1940 a 15-01-1941).
Dia 16 de gener de 1941 prengué possessió com a propietari provisional
d’una secció de l’Escola Graduada de nins de Bunyola.
L’1 de gener de 1944, per CGT, passà a una escola de La Garriga
(Barcelona) i l’any 1946 demanà una excedència voluntària.
Uns 10 anys després, el curs 1956/57, va ser mestre a l’Escola de Sant
Ferran (Formentera) i tornà demanar una altra excedència.
Posteriorment reingressaria i exercí a les Graduades del Vivero i
Inmaculada Concepció de Palma on es va jubilar per impossibilitat física
l’any 1977.

MESTRES DE BUNYOLA
(1936-1943)
ESCOLA UNITÀRIA DE NINES

Catalina Salvà Bolívar
Nascuda a Palma dia 30 d’abril de 1911. Mestra de Primer Ensenyament (2306-1933).
El seu primer destí com a mestra interina fou a l’Escola de Pàrvuls de
Bunyola on exercí del 17 de març al 30 de setembre de 1934.
Dia 23 d’octubre de 1934 prengué
possessió de l’Escola Unitària de nines
de Bunyola, plaça que un mes després
obtingué per oposició.
No li va afectar el primer pocés
depurador.
Tots els seus informes eren molt bons.
El 29 de juliol de 1941 es va resoldre el
seu expedient de depuració sense cap
sanció i fou confirmada en el càrrec.
Va romandre a Bunyola fins dia 20 de
febrer de 1956.
L’endemà prengué possessió com a
propietària consort (era la dona del mestre
Pere Rotger) d’una secció de l’Escola
Graduada Santa Isabel de Palma.

MESTRES DE BUNYOLA
(1936-1943)
ESCOLA DE PÀRVULS

Consuelo García Tornel
Nascuda a Múrcia dia 22 de desembre de 1895. Mestra de Primer
Ensenyament (04-06-1929).
Després d’exercir com a interina a escoles de la Regió de Múrcia, el 10
d’abril de 1934 prengué possessió com a mestra propietària de l’Escola
Unitària de nines de Costitx on exercí fins 14 de setembre del mateix any.
Dia 15 de setembre de 1934, per concurs
de trasllats, va obtenir plaça a l’Escola
Nacional de Pàrvuls de Bunyola.
No li afectà el primer pocés depurador.
Tots els seus informes eren bons.
El 29 de juliol de 1941 es va resoldre el
seu expedient de depuració sense cap
sanció i fou confirmada en el càrrec.
Va ocupar el càrrec de mestra a l’Escola
de Pàrvuls de Bunyola fins dia 17 de
maig de 1960 que obtingué la jubilació
per impossibilitat física. Tenia 64 anys.

MESTRES DE BUNYOLA
(1936-1943)
ESCOLA MIXTA D’ORIENT

Pere Josep Palou Rosselló
Nascut a Alaró dia 26 d’octubre de 1910. Mestre de Primer Ensenyament
(14-07-1930).
Després de passar com a mestre interí per les escoles graduades de la Normal
i de Son Espanyolet (Palma) entre 1931 i 1934, el 12 de novembre de 1934
prengué possessió com a mestre propietari de l’Escola Unitària mixta
d’Orient.
Dia 1 d’octubre de 1936 (ball de places), per OG, fou nomenat com a
mestre d’una secció de l’Escola Graduada de nins de Bunyola però el
trasllat fou anulat i continuà a Orient.
El 8 de març de 1938 el Tribunal Provincial va aprovar no formular cap
càrrec contra ell i per tant no va ser sancionat. Tenia bons informes.
El 21 d’octubre de 1941 fou confirmat en el càrrec.
Dia 1 d’octubre de 1946, a través del CGT, passà a exercir a una secció de
l’Escola Graduada de Bunyola on romangué fins dia 31 d’agost de 1966.
Dia 1 de setembre de 1966 va passar a l’Escola Graduada Jafudà Cresques
de Palma on es va jubilar l’any 1977.

MESTRES DE BUNYOLA
(1936-1943)
ESCOLA MIXTA DE BAIX DES PUIG

Carmen Morales Sancho
Nascuda a València dia 15 de
desembre de 1872. Mestra
Superior de Primer Ensenyament
(20-12-1900).
Va ser mestre a diverses escoles
de Castelló, València, Alacant i
Terol de 1901 a 1931.
Dia 24 de gener de 1931 prengué
possessió de l’Escola Unitària
mixta d’Orient on va exercir
molt poc temps, fins el mes de
juny del mateix any.
Pel mes de juliol de 1931 va
passar a l’Unitària mixta de
Baix des Puig. S’havia inaugurat
el local de l’escola dia 8 de juny
del mateix any.

El 8 de març de 1938 el
Tribunal Provincial va aprovar
no formular cap càrrec contra
ella. Per tant fou depurada
sense sanció i confirmada en el
càrrec.
Pel mes de setembre de 1939 no
va poder iniciar el curs escolar
ja que patia reumatisme articular
i continuà a València fins que la
donaren d’alta pel mes
d’octubre.
Va continuar com a mestra
d’aquesta escola fins que es va
jubilar dia 6 de maig de 1941.

També va exercir a l’escola durant
aquest període:

Neus Miquel Gibert
Nascuda a Barcelona dia 23 de març de 1888. Mestra Superior de Primer
Ensenyament (27-11-1926).
Després d’exercir com a mestra interina a Cardona (Barcelona), Alaró i
Andratx, el 12 de juny de 1936 prengué possessió de l’Escola Unitària de
nines de Santa Gertrudis (Eivissa) on exercí fins dia 18 d’octubre de 1937.
Durant la seva
estada a Eivissa, el
primer tribunal
depurador la va
acusar de:
pertànyer al Front
Popular i estudià el
seu cas. Se la va
considerar no apta
però no fou suspesa.

Pel mes de setembre de 1937, el Tribunal Provincial li va enviar el plec de
càrrecs on se l’acusava d’estar afiliada a Esquerra Republicana i li
“donava” deu dies perquè enviés el plec de descàrrecs.
Tampoc la sancionaren.
Dia 1 de febrer de 1938, fou destinada a l’Escola Unitària de nines de Sant
Llorenç des Cardassar on romangué fins el 24 de novembre de 1940.
El 27 de juliol de 1940 es va resoldre el seu expedient de depuració amb la
sanció: Inhabilitación para cargos directivos y de confianza en
Instituciones culturales y de Enseñanza.
Després d’un temps sense
plaça, el 10 de maig de 1941
es va fer càrrec de l’Escola
Unitària mixta de Baix des
Puig fins el 31 de desembre
de 1943. L’endemà passà a
una escola d’Alcúdia.
Va ser interina fins el dia de
la seva jubilació.

AMEIB
C/ Antoni Torrandell, 59 . Inca
Telèfon: 971504279
E-mail: ameib@dgice.caib.es

Aulí Ginard, Antoni - Llull Sarralde, Jaume
Pons Julià, Joan

