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• L’any 2017, les mestres de l’escola de Sant Cristòfor ens van
fer saber al CEB que desconeixien quan es va inaugurar
l’escola pública de Begues i no sabien quan celebrar
l’aniversari...
• Només coneixien la data d’inauguració del edifici actual del
1994 (que el 2019 compliria 25 anys), però com no sabien res
dels anys anteriors, ens van demanar ajut en la recerca.
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Fonts d’informació
• Arxiu escola St. Cristòfor (s.XX),
llibres actes, claustres, llibres escolaritat, matrícules.
• Arxiu Municipal de Begues (s.XIX-XX)
• Arxiu de La Nau (projectes, obres, llibres d’actes plens, butlletí m.)
• arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ (llibres d’actes digitalitzats ACBLL)
• Arxiu Històric Parròquia Begues
• Arxiu municipal s.XVIII (rebuts).
• Llibretes compliment pasqual, registres sagramentals.
• Arxiu Històric Universitat de Barcelona (nomenaments mestres 18371930, expedients acadèmics, inspeccions)
• Arxiu Històric Diputació Barcelona (obres escola)
• Hemeroteca de La Vanguardia (nomenaments)
• Memòria històrica
• Entrevistes a ex-mestres i ex-alumnes (pares, avis i àvies dels
alumnes actuals), fotografies antigues
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Llibres d’actes Junta Municipal 1ª Ensenyança
Arxiu municipal:
1867-1900 molt deteriorat, 75% il·legible
1901-1952 desapareguts
Causa: entrada humitats al Arxiu municipal situat al Escorxador (aiguats 1951?)
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Llibres d’actes Junta Municipal 1ª Ensenyança
Arxiu escola:
1953-73 Llibre d’actes de la “Junta Municipal de 1ª Enseñanza”
1974-81 desaparegut (cobria un període conflictiu)
1982-96 Llibre d’actes del Consell escolar
1997-93 Llibre d’actes del Claustre
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Difusió dels resultats de la recerca
• L’octubre del 2019 vam avançar els primers resultats a les Trobades
d’Eramprunyà amb el treball: “El paper de la dona en la història de
l’escola pública de Begues”.
• El novembre del 2019, en ocasió de la setmana cultural i del 25 aniversari
del edifici actual, vam fer un parell de xerrades als alumnes de 5è i 6è de
l’escola St. Cristòfor: “L’escola de St. Cristòfor, 300 anys d’escola pública a
Begues”.
• Tot seguit, escola, ajuntament i CEB, vam posar fil a l’agulla per a celebrar
els diversos aniversaris que complia l’escola en aquells anys:
– 25 de la inauguració de l’edifici actual (1994).
– 60 de la inauguració del 1er edifici del c.Ferran Muñoz (1960).
– 160 de la creació de l’escola per a nenes (1860).
– 300 des de la 1ª referència a l’escola de nens (1717).
• Amb l’arribada del COVID el març del 2020, tot va quedar aturat..., i fins
avui, que hem volgut aprofitar aquestes “tertúlies a la fresca” per a
explicar-vos la sorprenent i llarga història de l’escola...
• I si ens voleu esmenar o completar la informació us ho agrairem molt!
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La 1ª sorpresa: fa 305 anys ja havia escola

• Trobem un rebut de “Joan Pau Horta, mestre de minÿons del terme
de Begues” pel curs 1717-18.
• Posteriorment i de forma regular el segueixen més mestres, tots de
minyons fins el 1860.
• Durant 142 anys l’escola va ser exclusivament per a nens
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Els primers mestres (rebuts s.XVIII, AHPB UC 351-360)

Agustí Vilanova
Curs 1777-78 (AHPB, UC 360)
Mestre durant 25 anys: 1754-79
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Llei Moyano del 1857:
Ensenyament obligatori pels nens i nenes de 6 a 9 anys
• Ensenyament públic i gratuït pels nens que no podien pagar.
• Apareix la professió de mestressa, va ser la gran oportunitat d’emancipació per
la dona, que podria treballar fora de l’àmbit familiar (domèstic i/o rural), tot i
que ... amb certes limitacions:
– S’excloïen certes matèries
• Agricultura, Industria i Comerç.
• Principis de Geometria, de Dibuix lineal i d’Agrimensura.
• Nocions generals de Física i d’Història Natural.

– Que se substituïen per les “labores propias del sexo” (punt, mitja, higiene...)
– El sou no podia sobrepassar les 2/3 parts del sous dels mestres !
(discriminació per sexe establerta per llei)
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Creació de l’escola de nenes el 1860

•

•

Acta AMB 10.5.1860 constituïda la junta local de primera ensenyança a la
sala de l’escola pública de nenes, l’alcalde manifesta que el Rector de la
Universitat de Barcelona ha nomenat com a mestra de l’escola pública de
nenes d’aquesta localitat a Antonia Molina, amb un sou fix de 1667 reals, més
altres emoluments fixats en 888 reals.
La mestra Antònia Molina manifesta que el seu únic desig és correspondre a la
confiança dipositada. Exercirà del 1860 al 1867 (8 anys).
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Despeses curs nenes 1866-67
“La profesora” Antonia Molina

Inventari escola nens 1868
Jaume Comas, mestre i secretari
Una taula escriptori i tarima pel mestre
Un selló pel mateix
Sis cadires
Un rellotge amb la seva caixa i clau de donar corda
Dues pissarres gravades (?)
Un crucifix amb peu i dosser
Set cossos de carpinteria amb 24 (pupitres?:
il·legible)
Vint i dos cartells (?) mig usats
Vint i tres ídem nous
Un armari amb vidrieres
Oracions d’entrada i sortida
Un quadre
Cinc punters
Un peu per a col·locar la pissarra
Un llibre d’administració
Un llibre de faltes d’assistència
Un llibre de matricules
Any evangèlic, quatre volums
Una campaneta
Una regadora
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Despeses curs nenes 1866-67 (mestra Antonia Molina)

12

On estava l’escola antiga?

• L’escola antiga estava situada des del s.XVIII dins les cases del
Comú (Ajuntament), on també vivia el mestre (a l’Estudi).
• Grup de cases entre C.Romagosa i l’antiga plaça de Begues
(origen del centre urbà al 1590).
• Un cop enderrocades, s’hi va fer la plaça Camilo Riu
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Davant cal Campderrós o cal Sardina (s.XIX)

• Les escoles antigues estaven situades dins la casa del Comú,
concretament a la sala de plens (calia desmuntar l’aula...).
• L’antiguitat (s.XVI) i el mal estat dels edificis va requerir
reformes, trasllats i finalment el seu enderroc l’any 1936.
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Les cases del Comú i la Plaça del s.XVI
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Les cases del Comú
Al s.XVI-XVIII graner, ferreria, botiga, carnisseria, forn de pa

L’Escola

Comú

Magatzem-Presó

L’Hostal

Sastre
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Anys 20. Cal Campderrós, enfront l’escola

Des de Can Romagosa

L’any 1935, un any abans del seu enderroc.
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Allotjaments dels mestres al carrer de la Plaça

Llibretes de compliment pasqual: 1778 i 1837 (UC-689)
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Inspecció 4 març 1879 escola nens i nenes
Begues tenia 990 habitants
• Mestres: Segismundo Bergay i Roure, i Gertrudis Amat
• Escola en dues sales edifici ajuntament, orientades a mig dia, estat una
mica ruïnós (sostre). Habitació per la professora “regular”.
• Matèries nenes: Religió i moral, lectura, escriptura, aritmètica, gramàtica,
labors pròpies del sexe i nocions d’urbanitat.
• Matèries nens: història sagrada*, lectura, escriptura, aritmètica, gramàtica
castellana i agricultura (* i doctrina cristiana).
• Alumnes nenes: 26: 6 <6 anys, 19 de 6-10 anys, 1>10 anys.
• Alumnes nens: 55: 3<6 anys, 33 de 6-10 anys, 19> de 10 anys
• Judici del inspector:
– Mestra: Resultats en la educació i ensenyament: pocs; Capacitat i
aptituds: pocs. Instrucció: mitjana. Zel: poc. Conducta: bona.
– Mestre: Resultats en la educació i ensenyament: bons. Capacitat i
aptituds: bones. Instrucció, zel i conducta: bona.
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L’aula dels nens va ser allà entre el 1717? i el 1936 (219 anys)
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L’aula de les nenes va ser allà entre el 1860 i el 1889 (29 anys)
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Queixa pel xivarri que fa la canalla

• L’any 1871, el secretari municipal es queixa a la Diputació del
xivarri que fan els nens al entrar i sortir de l’escola, situada
en una sala dins l’ajuntament.
• Demana que tanquin la porta interna i n’obrin una de nova
amb accés directe des del carrer.
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Queixa pel xivarri
“...en vistas

del grande alboroto que promueven a dentro de
dicha casa antes de entrar y al salir de la escuela, y
desperdiciando algunos efectos de la referida casa, que
muchas veces el secretario se ve precisado a tener que
abandonar el trabajo por no poder aguantar los gritos que
dan y tener el atrevimiento hasta entrar dentro la secretaria, y
han llegado hasta a insultar a personas se dirijieron a dicha
secretaria; y habiendoselo advertido diferentes veces al
Maestro para que los corrija, no hacen ningún caso de las
advertencias, y eso que lo hacen en su presencia; y a fin de
cortar dichos abusos que son contrarios a la moral, propone
que se cierre dicha puerta y se habra otra en frente de la calle,
para el buen servicio del ajuntamiento y demás vecinos que se
concurren...” (AHDB, 1871).
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Una llegenda de l’escola vella

• Diu la llegenda que un dia el mestre va castigar en Dimas Surribas a quedar-se
per la tarda a l’escola. Va voler escapar-se saltant per la finestra de darrera,
però un vidre li va fer una gran ferida que es va infectar i li van haver de tallar la
cama. N’hi van posar una de fusta i per això enlloc de fer de pagès va obrir la
botiga de Cal Dimas.
• La família però te una altra explicació menys espectacular.
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Algunes celebracions
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Mestres de nens 1717-1928 (21...)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1717-18 Joan Pau Horta, 1er mestre documentat a Begues.
1735 Joan Muntades
1739 Carles Grau Picó
1744 Francesc Vinyals
1750 Bernat Sabater, pbre.
1754-79 Agustí Vilanova. Mestre durant 25 anys, vivia a les cases de la Plaça amb la muller i la filla.
1784-89 Joseph Serra
1808-11 Anton Calvet ((+Pau Alabern, mestre Reial, 1810-12, pare del 1r fotògraf))
1812-18 Andreu Martí
1825-33 Pere Pont
1836-39 Joan Civils
1845-54 Llorenç Cortada (mestre i secretari municipal)
1854-68 Jaume Comas, 16.8.1854 quan era secretari municipal, amb un sou anual de 1285 l. És
destituït per participació Junta Provisional revolucionaria del 1868.
1870? Gaspar Vallmitjana Pagès (n 1858 a Manlleu)
1870 Gerónimo Vilà París (n 1831 a Selva de Mar)
1873-76 Bernardo Berdaguer
1877 Agustí Cardona (AHUB)
1878-88 Segismundo Bergay Roura (n1852 a Cabrils), sou 625 pta anuals . Queixa per estat casa i
distancia 1km amb torrent pel mig (acta 11..11.1883)
1891 Nicolau Viso Vizcaíno (AHUB)
1897 Salvador Escuela (?) Sou 600pta
1891-1928 Ferran Muñoz Farràs, d’Avinyonet, també feia classes de francès. Mestre durant 37 anys.
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En Ferran Muñoz, un mestre destacat

• En Ferran Muñoz Farràs, va ser el mestre dels nens de Begues entre el
1891 i 1928 (37 anys).
• Natural d’Avinyonet, es va casar a Begues amb la Josefina Parellada Badell,
filla del “Pere Vell”, i van tenir 5 fills. Vivien sobre cal Patxarino.
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Escrit d’un alumne seu:
Llorenç Marcé Romagosa “Rosolí” (arxiu Cal Forner)
• “En aquells temps es deia “és més pobre que un mestre d’escola” i ell no
crec que en fos una excepció, ja que a més del poc que cobrava de l’Estat,
les famílies dels deixebles li donaven el que bonament podien, i els que no
podien li pagaven en espècies, això és amb productes del camp i bestiar
que es tenia a les cases, i a més al que no tenia diners per comprar-se una
llibreta, ell mateix n’hi feia una amb el sobrant de papers.
• Els problemes els inventava ell mateix, àdhuc el caràcter de la lletra, ell
mateix preparava les llibretes, ja que tenia una lletra molt bonica, perquè
en aquell temps no existien els quaderns com avui.
• Àdhuc els deures que fèiem nosaltres, per corregir-los se’ls emportava a
casa seva, a l’acabar les classes, i així mentre nosaltres donàvem per
acabada la tasca, ell continuava a casa seva, repassant la feina del dia
següent.
• Per tant fou un mestre que es desvivia pels seus deixebles i pel poble en
general. La veritat és que no es mereixia el que li passà al venir a Begues
els Pares de la Sagrada Família, que molts alumnes el deixaren per pressió
de les mares.
• Menys mal que el poble va saber agrair-li-ho (això sí, després de mort, com
sol passar sempre) dedicant-li un cèntric carrer, perquè totes les
generacions recordessin la bona feina que feu durant el temps de la seva
estada entre nosaltres”.
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Mestres de nenes 1860-1953 (20)
• 1860-67 Antonia Molina (la primera mestra). El 10.5.1860 es
constitueix junta local 1ª ensenyança a la sala de l’escola pública de
nenes i és nomenada mestra de nenes amb un sou anual de 1667
reals, més uns emoluments de 888 duros.
• 1867-79? Magdalena Vendrell
• 1869 Jacinta Aragonés Garcia (n1845 St Carles de la Ràpita)
• 1870 Catalina Puig?
• 1874-79 Gertrudis Amat Vila (n1849 a Gavà)
• 1881-85 Teresa Artés Caraccioli (n1848 a Barcelona)
• 1886-1929 Rosa Ximenis Betriu, (n1860 a St. Feliu Ll.). Arriba el
18.8.1886 procedent d’Avià, on feia de mestra des del 1881. El 1888
cobrava 625 pta/any. El 1928 5.000pta. Mestra durant 43 anys!.
• 1930... Amèlia Iglésias Escofet (n1876 a l’Arboç del P), ajudada per
la Concepció Esteve, uns 80 alumnes, substituïda per defunció per
Maria Otto.
• 1936 Maria Moreno Sánchez o Sadurní?, cessada pel CENU
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La Rosa Ximenis, una mestra destacada

• La Rosa Ximenis Betriu va ser mestra de les nenes de Begues entre el
1886 i 1929 (43 anys). Fou soltera.
• La seva germana Doloretes , casada amb en Josep Ventura Viñas “Pepet
de les Planes”, l’ajudava donant les classes de labors.
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Escrits sobre la mestra Ximenis
•

•

•

La consideraven una bona mestra, sols li trobaven un petit defecte fruit dels anys
en que vivien. Era religiosa amb excés, i el que deien les nenes de cal Sadurní no es
podia discutir, ja que sempre tenien la raó. A part d’això, es preocupava de les
seves alumnes i de les noies que ja havien deixat l’escola” (Arxiu cal Forner).
“En tot temps va estar el braç del “pàrroco” en tot ço que tingués relació amb
l’església i l’escola i tot lo que pogués ser d’utilitat per a les noies o les dones del
poble que havien estat quasi totes deixebles seves”. (Arxiu parroquial)
“Fundà junt amb la seva germana Dolors (la Doloretes) l’associació Filles de Maria i
n’ha estat sempre l’ànima, el sosteniment i la força directiva i impulsiva; la seva
casa i col·legi fou a tot temps el quarter general de que se servia el Rector per a
actes de propaganda “ja que el Rector vivia tan lluny del poble”, o d’organització i
per a les juntes d’associacions femenines. Dona piadosa, ensenya la paraula i
l’exemple d’aquesta pietat a mig poble, és a dir, a dues generacions. Que el cel li
premiï tot quan ha fet per la parròquia i el poble de Begues (ACS). El seu funeral
fou verament una manifestació de dol de tot el poble” (Arxiu parroquial).
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• Tots dos van ser mestres únics (i coetanis) de TOTS els nens i nenes de
Begues durant 34 (+3) i 42 (+1) anys respectivament.
• A classe tenien de 60 a 70 alumnes de 6 a 12 anys, tots barrejats, als
quals van ensenyar a llegir, escriure i fer comptes, de dilluns a dissabte.
• Van morir amb 58 i 69 anys respectivament, amb 1 any de diferencia
(1928 i 29) i essent mestres actius.
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L’arribada de les escoles religioses

• Els anys 1925 i 1928 es creen les escoles religioses de nens (“els Padres” del
Sant Lluís) i de nenes (les monges de la Fundació Bosch).
• Comencen a absorbir alumnes de la pública (era gratuïta pels locals per
desig testamentari de Pla I Amell), cosa que afectà als dos mestres.
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En record seu tenim 2 carrers

• Cap el 1935, molt poc després de la mort d’en Ferran Muñoz, donen el seu
nom a un dels nous grans carrers del poble (on hi ha l’escola i l’església).
• En canvi, no es posa el nom de la mestra Rosa Ximenis a un carrer fins 60
anys després de la seva mort (per una queixa dels descendents), i a més a
un carrer marginal enlloc del sol·licitat c/Pineda actual, més gran i cèntric. 34

•
•
•
•
•

En Ferran Muñoz Parellada (fill del mestre) també es fa mestre (va donar classes de
català), i el 1936 forma part de la subdelegació del CENU Begues com a Vice-secretari.
El CENU volia “iniciar una escola nova, única, gratuïta i laica, amb coeducació i en
llengua catalana, inspirada en els principis racionalistes del treball i la fraternitat
humana” (EECC).
En un bonic informe del CENU del 12.10.1936 acorden canviar i destituir diversos
mestres desafectes a la república, substituint-los per nous mestres i mestresses.
L’any 1941 perdem de vista en Ferran i família (ja tenien un fill), aparentment a
resultes d’una depuració franquista (tot i que ell consta com a fuster).
La seva germana Conxita Muñoz Parellada es casa amb en Jaume Ximenis Petit i les
dues famílies de mestres s’enllacen, però no ens consten descendents a Begues.

Mestres de nens 1930-1978 (19)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1930-36 Pere Dallarès Martí (n1888 a Pontons) (mestre de JMª V Fañanàs, uns 80 a classe). El
mestre vivia a Cal Pau del Jan (ptge. St Martí, Raval). Cesat pel CENU el 12 oct 1936.
1937-39 Bernat Bonafé Cleríes (n1914 a Guardamar, València), mestre de nens de 7 a 14 anys
proposat pel CENU. Sou anual 4.000pta
1937-39: Francesc Llorenete Llorente, mestre de pàrvuls (3-7 anys) nomenat pel CENU
1940-42? Sr. Salvador Badell, d’Olesa (Fañanàs)
1942-47 Rafel Ferrer Duran substitueix el titular Jaume Martí Lladó
1947 Eloy Erenchum Onzalo, no es presenta i és suplantat per:
1947-1953: Josep Pont Puig (n.1895 a Bagur), que vivia al Petit Casal. Descobert frau el 1953
(expedient). Marxa a mig curs 52-53 i els nens es queden sense classe durant mesos.
1953 Gimeno Navarro (que vivia al Hotel Petit i va donar nom a un carrer), els va donar classes fins
que el van acusar d’homosexual (cap indici segons J.Tutusaus, que el trobava bon mestre).
1953 Antonio Gómez Miguel (n1922 a Cáceres), renuncia als pocs dies.
1953-54 Josep Vendrell Esteve, (Begues) Pepet del Mas Ferrer, veí en substitut del mestre absent
(agraïment oficial destacat...). Posteriorment alcalde.
1955-61 Luís Altés Garrós, feixista, agressiu i temut . Trasllat escola Ateneu a les escoles noves.
1961-62 Rafel Garcia
1962-64 Diego Batlle Sais
1964-65 Ramon Hernández Monleón
1965-71 Francisco Ponz Garcia
1969-71 Manuel Vaquero Gómez Inici doble línia: 2 mestres (junt amb F.Ponz).
1971-77 Pedro Moya Amorós, director, salva l’escola pública amb l’ajut d l’APA
1971-78 Francisco (Paco) Martínez Cañas
1976-77 José Luis Díaz
1977-78 Pilar Andreu: primera mestra de nens
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Mestres de nenes 1860-1953 (20)
• 1937 Francisca Llorente Llorente (n1894 a Alcoy), coeducació nens i nenes
de 3-7 anys (proposada pel CENU). Sou 4.000pta.
• 1937 Milagros Izquierdo Ramon, mestra nenes 7-14 anys proposada pel
CENU.
• 1937-39: Alícia Pardo Ceballos (de St. Boi Llobregat), mestra de l’escola
unitària mixta per a fills de forasters. Sou 5.000pta.
• 1946-49: Josefa (Pepita) Fernandez Ortiz, mestra de pàrvuls.
• 1946 Agustina Ruiz Conejo, renuncia per trasllat
• 1947-48: Maria Grau Vendrell de cal Tomàs (Begues), quan tenia 15-16
anys va fer de mestre uns mesos a l’Hostal Vell per a acollir les nenes
petites que el sr. Duran (marmessor de l’herència del Sr. Borés, propietari
de l’Alzina i la Torra Bosch) va fer fora de la Torra per ser filles de la gent
de l’ajuntament amb qui s’havia barallat.
• 1949-51 Carolina Vidal Coris (n1898 a St Feliu de Guíxols)
• 1951 Emilia Coma Arnau (n1930 a Llémena)
• 1952 reintegració Josefa Fernandez Ortiz (pàrvuls), que renuncia als pocs
dies en guanyar una plaça per oposició en una altra escola.
• 1953 Rosa Bastús Manós (n1903 a Barcelona). Darrera mestra pública de
nenes. Aquest any la inspecció provincial de 1ª ensenyança proposa
clausurar l’escola de nenes (Hostal Vell?) per manca d’alumnes, doncs
totes anaven a les monges, però l’ajuntament no ho accepta.
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Mestres de nenes 1954-1977 (0...)

• No hi ha escola pública de nenes...
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Nou local provisional per a l’escola de nenes

• A finals del s.XIX tant l’escola vella com l’allotjament de la mestra estaven en

pèssimes condicions. Calia una escola nova.
• L’any 1890 la mestra Rosa Ximenis va aconseguir que l’ajuntament llogués una
casa del seu cunyat. Al pis havia l’aula i la seva vivenda (sobre l’antic sindicat).
• En aquest edifici del carrer Major, actualment enderrocat, l’escola de nenes
hi va romandre fins l’any 1934.
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Nou local provisional per a l’escola de nens

• L’escola de nens va estar del 1946 (?) al 1960 a l’antic edifici de l’Ateneu
republicà, on ara hi ha l’aparcament darrera la plaça Camilo Riu.
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Projectes de noves escoles

Escola nens

Escola nenes

• L’any 1928 s’havia fet un projecte de noves escoles públiques,
amb aules separades per a nens i per a nenes.
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L’edifici de les nenes (projecte 1928)
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Més projectes...

Projecte
any 1935

Projecte
any 1936
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Clausura de les escoles velles

L’escola de les nenes

•
•
•
•

•

L’escola dels nens

L’any 1934 el propietari del local llogat per l’escola de nenes i casa de la
mestra reclama el local. Sembla que es van traslladar a l’Hostal Vell.
L’any 1935 es fa un nou projecte d’escoles similar al del 1928, i el 1936 un
altre (ambdós mixtes).
El 15.5.1936 les dues escoles religioses són clausurades per ordre ministerial i
els alumnes reubicats a la pública.
A finals de desembre del 1936 s’enderroca l’escola dels nens (i resta de cases
propietat del Comú) a causa del seu mal estat, però les noves escoles encara
no s’havien iniciat...
Sense escola nova, comença un període de trasllats...

Guerra i postguerra

• Durant la guerra les escoles s’instal·len en dues cases privades segrestades pels
republicans (els grans a ca l’Illa o hotel St. Rafel i els petits a la Torre Bosch).
• També s’acorda el 1937 cedir per a les criatures dels refugiats la casa Pi i la caseta de
l’Hostal Vell (sindicat), així com facilitar l’edifici del Casino de Begues a la Generalitat
per a que instal·li una escola pels fills dels nouvinguts.
• Acabada la guerra, el govern feixista reobre les escoles religioses i alhora es segresta
l’antic Ateneu republicà (que passa a la Delegació Nacional de Sindicats), en el qual
l’any 1942 reubica l’escola pública de nens (la Torre Bosch torna a ser religiosa) atès el
mal estat sanitari de l’anterior. Com escola publica per les nenes es lloga l’annex de
l’Hostal Vell propietat de Can Sadurní.

Postguerra: mestres d’urgència

• El 1947-48 el gestor de la Torra Bosch es va barallar amb l’Ajuntament i va
expulsar de les monges les filles del personal de l’ajuntament.
• La beguetana Maria Grau Vendrell de cal Tomàs, amb tan sols 15 o 16
anys, va fer de mestra d’urgència de les nenes a l’Hostal Vell.
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Postguerra: mestres d’urgència

• L’any 1953 un mestre fals es fuga i els nens es queden sense escola.
• El beguetà Pepet Vendrell de Mas Ferrer va fer de mestre substitut el curs
1953-54. Anys després seria alcalde de Begues.
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Per fi les noves escoles

Les noves escoles es van començar a construir l’any 1958
seguint un projecte similar als anteriors del 1928, 35 i 36.
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Per fi les noves escoles

• Després de molts problemes constructius es van inaugurar el
maig del 1960 (32 anys després del 1er projecte), sense
aigua, amb esquerdes i goteres...
• Malgrat haver-hi 2 aules, 2 despatxos i 2 cases pels mestres i
mestresses, només hi van instal·lar els nens, tots a la mateixa
aula i amb un sol mestre.
• Les nenes van seguir a les monges...
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Les noves escoles (dels avis i pares...)

L’aula buida es va destinar a l’esbarjo de la Falange, i el despatx buit al practicant,
que llençava les xeringues per la finestra a la riera on jugaven els nens... (pati).
La 2ª línia amb 2 mestres no s’inagura fins el 1969.
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El primer curs a les noves escoles (1960-61)

En Josep Tutusaus dins l’aula

El 1er camp de futbol de l’escola
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La gran crisi de l’escola pública
per manca d’inversió municipal
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1953: intent de clausura de l’escola nenes que la junta rebutja, però tanca definitivament
el 1957. Totes les nenes van a les monges.
A l’escola de nens les coses no van gaire millor (crisi mestres anys 50...).
El curs 1971-72 entren per oposició en Pedro Moya Amorós i el Francisco Martínez
Cañas, i es troben amb tan sols 15 alumnes (quan als anys 20 n’havia uns 70), sense res
de material (ni guixos!), teulada destrossada amb moltes goteres i una comunicació de
tancament de l’escola...
L’escola St. Lluís (amb suport municipal) es volia quedar les 2 places de mestres i
pressiona als mestres i l’APA.
En Moya (director escola) es reuneix amb l’inspector i aconsegueix 1 any de marge per a
reflotar-la.
Arriben a un acord amb l’escola Salvador Lluch de Gavà per a vincular-hi la de Begues i
dotar-la de 2 línies.
Es reuneix amb els pares i acorden crear una APA. En redacta els estatuts, denuncien a
l’ajuntament i comencen les millores.
Amb 21 anys en Moya ha de fer el Servei Militar. Per a no abandonar l’escola en aquella
situació, fa milícies els estius durant 3 anys.
L’ajuntament denuncia al director per “Comunista”. Però els pares dels alumnes (des de
simpatitzants d’ERC a guàrdies civils...) li fan costat.
Comencen a recuperar nens del St. Lluís: al cap d’un any 40 matriculats, poc després 90.
Fonts: Pedro Moya 2022, Roser Gutiérrez i Raimon Romeu (com.pers.). Llibre d’actes
escola 1974-81 desaparegut...
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Defensant amb èxit l’escola pública als anys 70

El mestre Pedro Moya, en Raimon Romeu Fañanás, secretari del APA, i la Roser Gutiérrez Ventura

•

•

La lluita de l’APA amb en Raimon Romeu Fañanás, al capdavant (secretari) amb l’ajut
de la seva esposa Roser Gutiérrez Ventura (filla d’en Josep Ventura Ximenis, nebot de
la Rosa Ximenis) i del director de l’escola Pedro Moya Amorós, aconsegueixen salvarla malgrat trobar-se encara en plena dictadura.
L’APA estava formada per:
–
–
–
–
–

Joan Vendrell de Cal Campaner
Raimon Romeu de cal Julià
Albert Pagès de can Térmens
Baldiri Pañella de cal Rata
Jaume Tutusaus de cal Patusca
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Curs 1978-79: retorn de les nenes a l’escola pública
Per fi l’escola mixta!
Llibre d’escolaritat d’una nena
Curs
Escola
1975-76 San Luís de P.A. (F.Bosch)
1976-77 San Luís de P.A.
“
1977-78 San Luís de P.A.
“
1978-79 Esc. Nacional de Niños
1979-80 Esc. Mixta St.Cristóbal
1980-81 Esc. Mixta St.Cristóbal
1981-82 Esc. Mixta St.Cristóbal
1982-83 Esc. St.Cristóbal
1983-84 Esc. St.Cristóbal
1984-85 Esc. St.Cristóbal

• No va ser fins el curs 1978-79, acabada la dictadura, que les nenes van
poder tornar a l’escola pública: 50 anys després del 1er projecte (i 20 anys
després d’inaugurar la nova escola “mixta”). Ara fa 44 anys.
• Enlloc de separar-los en les dues aules previstes, nens i nenes es van
barrejar dins les aules, segregant les aules per edats: petits (de 1er a 5è) i
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grans (de 6è a 8è). 2 mestres per cada grup.

Nom de l’escola
APA Sant Cristòfol (1973)
SEGELL
Escuela Nacional
de Niños
Curs 1978-79

Escut (logo) Sant Cristòfol
Autor: Josep Ferrer Martí
(alumne) Curs 1976-77?

Escuela San Cristóbal
Curs 1979-80 (?)

Escola Sant Cristòfor
Curs 1990-91
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El català a l’escola pública de Begues
els darrers 300 anys
• Des del decret de Nova Planta (1716) el català va estar prohibit a les
escoles.
• Quan el 1860 les nenes van a escola per primer cop, comencen a aprendre
el castellà (fins llavors desconeixement absolut, llengua materna catalana).
• Potser durant la 2ª república?, però segur que durant la guerra civil
(CENU) es va ensenyar en català.
• Durant la dictadura el català va tornar a estar prohibit (fins els 70).
• Als anys 80, amb l’equip format per la mestra i directora Lucinda Alonso,
en Julià Luján, la Carmen Garcia i el Félix Vega, l’escola esdevé una de les
1es escoles verdaderament laica i catalana del Baix Llobregat:
– El jovent local (Jordi Vicente, Montse Grau, Josep G.Pujol, Joan Clavé, Toti
Milà, Lita Abascal, Josep Ollé, Josep Casado, Manolo...) va animar als mestres
acabats d’arribar de fora a fer les classes en català.
– Els esforçats mestres nouvinguts van fer un ràpid aprenentatge del català amb
l’ajut d’un mestre de català que es va afegir a l’equip.
– La religió va passar a ser matèria extraescolar.

Les escoles velles als anys 80

Les casetes dels mestres

L’escola per darrera
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El sr. Francesc Ferret, el bibliotecari Joan Isidre, ...?; la Carme Español (presidenta
APA) i la Carmen Garcia, mestra i directora de l’escola (any 1987).

“El S. Ferret cada any, per Nadal, feia un acròstic per a l'escola que servia
com a felicitació per a les famílies. La biblioteca escolar té el seu nom com a
homenatge per la seva implicació” (Trini Luján com.pers.).
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Creixement constant en dimensions i qualitat
• La població creix i l’escola es fa petita: cal ampliar-la altre cop...
• La directora (Luci Alonso) puja personalment a Begues l’arquitecte
contractat per tal que conegui l’entorn on s’ubicaria, i finalment la nova
escola s’inaugura l’any 1994.
• Però la població segueix creixent i el 2008 s’inaugura una nova reforma i
ampliació.... (que la Luci lamenta perquè no va respectar la del 1994).
• El nombre d’alumnes passa d’uns 60 a 469 en 50 anys... (quasi x8)
• De les escoles velles només queden les moreres plantades el 1959.
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Mestres de l’escola mixta 1978-2020 (186)
Els claustres anuals passen de 2 a 38 mestres (43)
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Mestres de l’escola mixta 1978-2022
que exerceixen més de 10 anys
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eugeni Agustí López (30)
Maite Català Peiró (28)
Anna Angerri Auberni(27)
Encarna Pérez Hurtado (27)
Mª Neus Díaz Reinares (26)
Mª Yolanda Galarza Padilla (24)
Trini Luján Murillo (19)
Núria Rodríguez Sánchez (18)
Rosa Ortega Guillén (17)
Jordi Campamà Gil (16)
Eva Beti Redrado (16)
Mª Josep Alcaina Garcia (15)
Mercè Ollè Sadurní (15)

Lucinda Alonso Alonso (15)
Núria Fuertes Peralta (14)
Paula Cordero Martínez (14)
Montserrat Ferrer Martí (14)
Mònica Pujol Garcia (13)
Carolina Fierro Milà (13)
Mª Àngels Molina Benavidez (12)
Imma Piquer Vives (12)
Isabel Rigo Marsal (12)
Mercè Gajans (12)
Lissette Duran Gadea (12)
Josep Fàbrega (11)
Rosa Lozano Álvarez (11)

Els mestres actius més antics van entrar el curs 1991-92
Referència: Ferran Muñoz 37, Rosa Ximenis 43
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Directores de l’escola mixta de Sant Cristòfor
1978-2020: Totes dones!!!

Pilar Andreu Ballester
(1978-80)

Anna Angerri Auberni
(1996-2000)

Lucinda Alonso Alonso
(1980-86 i 1990-96)

Carmen Garcia Cuevas
(1986-90)

Trini Luján Murillo
(2005-08)

Maite Català Peiró
(2000-05 i 2008-22)
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I finalment, Begues disposa d’Institut de Secundària
Anteriorment calia baixar els nens a Gavà amb 12 anys (o anar al St. Lluís)

Inici SES curs 2009-10: setembre 2009 “provisionalment “ a cal Perevell
Inauguració instal·lacions : 7 setembre 2010 (curs 2010-11)
Director: Antoni Joan Pons Pons
63

Finalment doncs, ja es poden celebrar una pila d’aniversaris:
–
–
–
–
–
–
–

10 anys inauguració Institut Secundària (SES) (set 2009-set 2019)
25 anys inauguració edifici escoles actuals (set 1994- set 2019)
40 anys d’escola mixta (set 1978-set 2018)
40 anys del nom escola St. Cristóbal/Cristòfor (1979-2019)
60 anys inauguració escoles c/Ferran Muñoz (maig 1960-maig 2020)
160 anys primera escola per a nenes (maig 1860-maig 2020)
300 anys d’escola pública a Begues (octubre 1717- oct 2017)
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Moltes gràcies a tots/es els qui ens heu ajudat!!!
I si voleu seguir-ho fent perfecte!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escola St. Cristòfor
Josep Mª Fañanás Ventura
Josep Romeu Gutiérrez
Raimon Romeu Fañanás (ex secretari APA)
Miquel Vendrell (ex alumne)
Jordi Vallès Marcé (ex alumne)
Assuncion Campamà Parellada
Montserrat Ferrer Martí (ex alumna, mestra)
Anna Angerri Auberni (ex directora i mestra)
Joan Barroso (conserge)
Ramon Guasch Viñas (ex alumne)
Jaume Viñas Ollé (ex alumne)
Julián Luján (ex mestre)
Jordi Dolz Abadia (CEB)
Sílvia Ruiz (CEB)
Jordi Vicente

Josep i Jaume Tutusaus Viñas (ex alumnes)
Roser i Salvador Gutiérrez Ventura
Pere Moya Amorós (ex mestra i director)
Maria Grau Vendrell (ex mestra)
Jaume Jacas Bellés (ex alumne)
Josep Viñas (ex alumne)
Lucinda Alonso Alonso (ex mestra i directora)
Maite Català Peiró (directora actual)
Trini Luján Murillo (ex directora i mestra)
Fausto Barroso (ex alumne)
Rosa Maria Fernandez Pi (ex alumna)
Assumpció Guasch Petit (arxiu cal Forner)
Ma. Rosa Bondia (ex regidora ensenyament)
Víctor Mata Ventura (CEB)
Vicente Moreno (Arxiu Històric Municipal)
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I si m’ho permeteu, en aquesta gran escola també
s’hi van formar els meus fills grans!.

I n’estic molt content!!!
(disculpeu si he estat massa partidista...)
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El nostre més volgut homenatge a
tots ells i elles!!!

Malgrat no ser mestres, ajuden l’escola en moments crítics
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