
REPÚBLICA
i ESCOLA
A MANRESA
1931-1939

1936: mestres del Grup Escolar Renaixença.
D’esquerra a dreta: Maria Llaveries, Mercè Boté, Vicenta 
Cuende, Josepa Riera, Josepa Borràs i Àngela Mató.
(Col·lecció particular de la família Aloy-Riera).

Persones amb vocació, actives, entusiastes, preparades, 
amb inquietuds, que elaboraven els seus propis materials. 
Mestres que viatgen i experimenten els mètodes de grans 
pedagogs internacionals del moment. Una generació 
excepcional de mestres que van revolucionar
l’ensenyament del país.

Qui eren aquests mestres?

Com era l’escola
durant la República?

Amb una renovació arquitectònica
dels edificis escolars

→

Amb mobiliari modern i adequat
a les necessitats des alumnes

→

Dignificava i reconeixia socialment
el paper dels mestres

→

Partia de l’observació i l’experimentació→

S’estimulava la comprensió lectora→

Es reforçava la formació integral dels alumnes→

Fomentava l’expressivitat i la creativitat→

Intentava desvetllar la consciència crítica
i l’interès dels infants

→

Avançada→

Activa→

Participativa→

Laica, però respectuosa i tolerant
amb la religió de cada alumne

→

S’estudiava l’entorn més immediat de
l’alumne a través de sortides didàctiques

→

→ Moderna

→ Catalana

→ Amb l’alumne al centre del sistema educatiu

→ Ensenyava a pensar

→ Formava ciutadans

→ Democràtica

→ Compromesa

→ Oberta

→ Coeducativa

Ara fa noranta anys, el 14 d’abril del 1931, es va proclamar la República a l’Estat 
espanyol. L’educació va ser una de les grans prioritats del nou règim democràtic 
perquè era un instrument bàsic per a la cohesió social i la modernització 
del país. Després de la deixadesa del règim monàrquic anterior, calia invertir 
en l’ensenyament públic per lluitar contra l’analfabetisme, garantir el dret 
a l’educació per a tots els infants, fomentar la llengua catalana, potenciar la 
innovació pedagògica i la coeducació, etc.

Durant la II República (1931-1936) moltes d’aquestes intencions pedagògiques 
innovadores van trobar el marc perfecte per aflorar, créixer i consolidar-se. 
Catalunya es va situar en poc temps en l’avançada de la renovació pedagògica 
europea. Un dels grans impulsors de la política educativa de l’estat espanyol va 
ser el ministre d’Instrucció Pública Marcel·lí Domingo, que va elaborar un pla per 
fer arribar l’educació a tot arreu, construint centenars d’escoles i formant mestres, 
bàsicament durant el primer bienni de la República (1931-1933).

La situació educativa durant la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) era 
crítica: l’ensenyament era obsolet, censurat, centralista, masclista i exclusivament 
en castellà. Gairebé la meitat de la població era analfabeta, moltes nenes no 
anaven a escola per dedicar-se a les tasques de la llar, faltaven escoles i els 
mestres estaven molt mal pagats. L’escola pública era totalment insuficient i no 
comptava amb gaires recursos. Des de finals del segle XIX hi havia hagut esforços 
i intents de renovar i potenciar un nou ensenyament per part d’institucions, 
associacions, escoles, mestres, etc. Però eren petits oasis dins un marc 
general educatiu pèssim, que durant la dictadura van ser reprimits. 

La Generalitat, tot i no tenir encara competències, va aprofitar aquell moment 
històric per crear noves escoles en les quals l’ensenyament es podia impartir en 
català. El conseller de Cultura Ventura Gassol va fundar el Consell de Cultura 
per tal d’estructurar i orientar l’obra cultural del Govern. Així, es van crear l’Escola 
Normal de Mestres, per formar i dignificar el professorat, i l’Institut-Escola 
de Segon Ensenyament, que fomentava la formació integral de la personalitat 
de l’alumne. També es va instaurar el Comitè de Llengua, es van impulsar les
Escoles d’Estiu, i es va crear la Universitat Autònoma de Barcelona que,
dirigida pel manresà Jaume Serra i Húnter, va prendre una gran rellevància.

L’educació, una de les grans
prioritats de la República

La meitat de la població,
analfabeta

Una aposta decidida
per l’educació

Noves escoles i institucions
a Catalunya

7/6/1931: el president Macià i l’alcalde
de Manresa, Joan Selves i Carner, al balcó
de l’Ajuntament. (Arxiu Comarcal del Bages.
Fons Gamisans).

7/6/1931: el president de la 
Generalitat, Francesc Macià, és 
aclamat en arribar al Teatre Kursaal 
de Manresa, on se celebrava un 
acte commemoratiu de les Bases
de Manresa. (Arxiu Fotogràfic
de Barcelona).

→ En quin estat es trobava l’educació?→ Per què va ser tan important l’ensenyament
 durant el règim republicà?

→ Com s’intentava resoldre
 l’immens dèficit existent?

→ Quines iniciatives van sorgir durant el primer bienni?

Any 1934: una aula 
del Grup Escolar 
Renaixença. (Arxiu 
Comarcal del Bages.
Fons Josep M. Rosal
i d’Argullol).

17/7/1936: d’esquerra a dreta, Josep Coll i Mas, president de la Federació de Mestres; Pere Bosch
i Gimpera, rector de la Universitat Autònoma; Ventura Gassol, conseller de Cultura de la Generalitat;
Pere Blasi i Maranges, mestre i diputat, i l’alcalde Francesc Marcet, s’adrecen a la sessió inaugural
de l’Assemblea de la Federació de Mestres Nacionals de Catalunya.
(Arxiu Comarcal del Bages. Fons Lluís Rubiralta i Garriga).

Dibuix del manresà Anselm Corrons que simbolitza
el canvi de règim de la Monarquia a la República. 

Full extraordinari del diari “El Dia”, publicat el mateix
14 d’abril del 1931, que anuncia la proclamació de la
República a tot Espanya. (Arxiu Comarcal del Bages).

Ban oficial de la proclamació
de la República a Manresa.
(Arxiu Comarcal del Bages).



Antoni Esteve i Subirana.
Memòries.

Josep Martí Farreras,
13 d’abril del 1932.

“L’obra de l’Ajuntament
va ésser difícil, lenta i poc
enlluernadora, però molt
eficaç: el Grup Escolar
Renaixença, les colònies
escolars, l’ajut a totes
les escoles de l’Estat,
la difusió de la llengua
i la cultura catalanes...
en són un bon exemple.”

“La qüestió és aquesta: 
ensenyança, ensenyança”

DUES EXPERIÈNCIES
ESPECIALMENT SINGULARSL’ENSENYAMENT

a Manresa
L’aposta de l’Ajuntament
per l’ensenyament

→ Quines accions es van emprendre?

Des del 1915 fins al 1934, Josep Albagés i Ventura, impartia la seva 
docència arrelada a l’entorn més immediat dels seus alumnes. 
Aportà a Manresa els corrents pedagògics més avançats.
Realment, va marcar a tota una generació d’alumnes.

A principis del segle XX els sectors anarquistes manresans havien 
creat una escola laica, àcrata, catalana i moderna. El 1922 aquesta 
escola estava situada a l’edifici de l’Ateneu Obrer Manresà, al carrer 
de les Piques. El 1931 es va fundar l’escola de l’Ateneu Cultural 
Popular, situada al carrer de la Mesquita en un edifici actualment 
desaparegut. Durant el bienni de dretes, arran d’una denúncia de 
l’Associació Catòlica de Pares de Família, es va clausurar l’escola
i s’empresonà el professor Felip Díez Sada. Un cop iniciada la
Guerra Civil, es reobrí amb el nom d’Ateneu Cultural Popular-
Secció Escola Nova.

L’escola del
mestre Albagés

L’Escola de l’Ateneu
Cultural Popular Manresà

L’Ajuntament de Manresa, seguint la línia reformista del primer
bienni republicà (1931-1933), es va dedicar a millorar la qualitat
de l’ensenyament i a intentar garantir l’escolarització de tots
els infants. Dels 4.500 nois i noies menors de catorze anys,
1.400 —més d’una tercera part— no anaven a escola.

La Comissió de Cultura de l’Ajuntament, formada per personalitats 
com Isidre Costa i Perramon, Antoni Esteve i Subirana, Tomàs
Ramon Amat, Ramon Sanz i Ibars, Josep Vives i Coll i Aniceto 
León Garre, va fer una diagnosi de la situació escolar i, amb
el suport de la Generalitat i del govern de la República,
es van impulsar diverses accions:

→ Destinar 900.000 pessetes a educació. Aquesta xifra
 representava una tercera part de l’import total dedicat
 a obres de nova execució.
→ Traslladar alumnes d’escoles en condicions precàries
 cap a edificis més segurs i preparats per a l’ensenyament.
→ La construcció abans d’un any de quatre escoles unitàries,
 mixtes i petites, dues al barri del Poblenou, una a les
 Farreres i l’altra, dita “dels Dipòsits”, a la carretera de
 Santpedor, amb un material pedagògic modern i que
 socialment cobrien les necessitats educatives de cada barri.
→ Habilitar les Escoles de la Bonavista el 1933, que a partir
 del 1939 rebrien el nom de Pare Algué, amb set aules i un
 parvulari amb capacitat per a 400 alumnes.
→ Construir el Grup Escolar Renaixença, una nova gran
 escola per a 700 alumnes, d’acord amb les necessitats
 de la pedagogia moderna.
→ Organitzar colònies escolars, sobretot per als infants de
 les classes socials més desafavorides, a Moià, Berga
 i Pineda de Mar.
→ Crear l’Escola Municipal de Música.
→ Potenciar l’Escola d’Arts i Oficis.

Tot i això, encara hi havia molts infants que no anaven a 
escola. Malgrat els esforços de l’Ajuntament per garantir 
l’escolarització universal, els esdeveniments polítics 
posteriors van impedir-ho.

Tradicionalment la majoria d’alumnes escolaritzats a Manresa 
estaven matriculats a l’ensenyament privat, sobretot en 
escoles religioses. Les principals eren els Germans de 
les Escoles Cristianes, els Infants Orfes, Casa Caritat, 
la Companyia de Maria o les Dominiques, amb uns 2.000 
alumnes. Les tensions polítiques i socials de l’època —com
ara la separació entre l’Església i l’Estat— es reflectiren en
la gestió quotidiana dels dos models educatius: públic i laic, 
d’una banda, i religiós i confessional de l’altra. També hi 
havia un conjunt d’escoles i acadèmies privades no religioses,
que escolaritzaven uns 700 alumnes, i l’Institut Nacional de
Segon Ensenyament, de titularitat estatal.

Colònies escolars organitzades
per l’Ajuntament de Manresa.
(Arxiu Comarcal del Bages). 

Imatges ↓ de colònies escolars organitzades
per l’Ajuntament de Manresa.
(Arxiu Comarcal del Bages). 

18/3/1934: acte d’homenatge de comiat —a càrrec
d’ex-alumnes i amics— al mestre Josep Albagés i Ventura,
que deixava Manresa per passar a dirigir una escola a Barcelona.
(Arxiu Comarcal del Bages. Fons Gamisans).

Anys 30: edifici de l’Ateneu,
on s’ubicava l’escola.
(Arxiu Comarcal del Bages).

Anys 30: exposició de treballs de l’Escola d’Arts i Oficis, 
instal·lada a l’edifici de Sant Ignasi. (Arxiu Comarcal del Bages).

6/3/932: inauguració de dues escoles al barri del Poble Nou. L’alcalde Lluís Prunés s’adreça als assistents.
Les cases del fons a l’esquerra corresponen al carrer de les Tortonyes. (Arxiu Comarcal del Bages. Fons Gamisans).



“...aquesta República 
s’esforça perquè el dia 
de demà (els alumnes) 
puguin ésser ciutadans 
dignes i capaços
de conduir-la
pels camins del progrés, 
llibertat i justícia...”
Francesc Marcet,
14 d’abril del 1933.

Construcció
del refugi antiaeri

La pèrdua de
material pedagògic

Els franquistes
li canvien el nom

El 1938, en plena Guerra Civil, la Junta 
de Defensa Passiva va construir, sota 
l’escola, un refugi per a protegir la 
població civil dels bombardeigs aeris de 
l’aviació franquista. Aquest refugi encara 
es conserva actualment.

L’abril del 1938 l’Exèrcit republicà es va instal·lar a Manresa i van fer fora mestres i 
alumnes del Renaixença. Desgraciadament, a causa d’aquesta ocupació sobtada, es 
va perdre bona part del material pedagògic, una documentació original d’un valor 
extraordinari que va desaparèixer per sempre. Després d’un temps fent classes a l’aire 
lliure, alumnes i mestres van ser repartits en diverses escoles de la ciutat en condicions 
precàries. Mentrestant, el Renaixença es va convertir en l’Escuela de Capacitación
de Mandos del Ejército del Este.

Després de la guerra, l’escola es va 
anomenar Grupo Escolar Generalísimo 
Franco, en honor al dictador. No va ser 
fins al 1979 que no va recuperar el seu 
nom original de la Renaixença.

EL GRUP ESCOLAR
Renaixença

L’obra més emblemàtica
de l’ensenyament a Manresa

· Construir un edifici de grans
 dimensions per contribuir a
 l’escolarització universal de
 tots els infants de la ciutat, en
 les millors condicions possibles.

· Impulsar les pràctiques
 pedagògiques més modernes.

El nom de Renaixença volia 
homenatjar el centenari d’aquest 
moviment cultural i literari de 
recuperació de la llengua i 
personalitat catalanes.

El cost de l’obra fou de 750.000 
pessetes, i fou finançat entre
el Ministeri d’Instrucció Pública,
la Generalitat i l’Ajuntament.

→ Quins objectius principals perseguia?

Un edifici propi del
racionalisme del GATCPAC

El mateix edifici era ja una novetat. Construït per l’arquitecte 
municipal manresà Pere Armengou i Torra, segueix els principis del 
racionalisme constructiu del Grup d’Artistes i Tècnics Catalans per 
al Progrés de l’Arquitectura Contemporània (GATCPAC): finestres 
allargades, màxim aprofitament de la llum solar, simplicitat en el 
volum i utilització de la coberta plana. En definitiva, l’essencial era 
que predominés la funció educativa. A diferència de la majoria 
d’escoles existents, l’edifici era pensat exclusivament com a centre 
d’ensenyament. Les aules tenien unes condicions òptimes pel que 
fa a la grandària, orientació, il·luminació, ventilació, visió i audició. 
Així doncs, es van instal·lar al fons del solar, orientades cap al sud-
est, de manera que en primer terme se situaven els camps de joc, per 
tal que els infants gaudissin i s’enfortissin amb el sol i l’aire lliure.
Hi cabien uns 700 alumnes. En total, l’edifici disposava de catorze 
aules, una gran sala destinada a gimnàs en la qual es podien celebrar 
tota mena d’actes, una sala de jocs, dues sales dedicades a les arts 
plàstiques, un laboratori, una sala d’exposicions, cantina, biblioteca… 
El mobiliari interior també estava pensat per a ser de màxima utilitat 
i polivalència. En definitiva, un edifici molt modern que encara avui 
dia continua plenament vigent en la seva funció educativa.

→ Com havia de ser, idealment, un centre educatiu?

Inauguració pel president
Lluís Companys

El Grup Escolar Renaixença fou inaugurat oficialment el 
15 de setembre del 1934 pel president de la Generalitat 
Lluís Companys i el conseller de Cultura Ventura Gassol, 
acompanyats de l’alcalde Francesc Marcet i el regidor Vicenç 
Prat. Poc després, tots van ser detinguts i empresonats arran 
dels Fets del 6 d’Octubre d’aquell any. Els dies 17, 18 i 19 de 
juliol del 1936, coincidint amb el cop d’estat militar contra la 
República, la Renaixença va allotjar l’última assemblea de la 
Federació de Mestres Nacionals de Catalunya. Mentre els 
representants de 4.000 mestres estaven reunits a Manresa 
analitzant i debatent com millorar l’ensenyament públic, 
l’exèrcit colpista sortia al carrer contra el govern legítim i 
democràtic de la República, fet que va originar una guerra civil 
de gairebé tres anys.

→ Què va passar un cop
 inaugurat el Renaixença?

→ Què hi podem trobar,
 sota l’escola?

→ Per què es va extraviar,
 aquesta valuosa documentació?

15/9/1934: acte d’inauguració del Grup
Escolar Renaixença. En ús de la paraula,
l’alcalde Francesc Marcet. (Arxiu
Comarcal del Bages. Fons Gamisans).

Refugi del Grup
Escolar Renaixença.
Foto: Genís Sáez. 
Ajuntament de Manresa. 
Novembre del 2008

12/7/1936: celebració dels 
Jocs Florals Infantils en 
la Festa Major del Grup 
Escolar Renaixença, amb 
motiu de la finalització del 
curs escolar 1935/36. Una 
setmana després tingué 
lloc el cop d’estat militar 
contra la República. (Arxiu 
Comarcal del Bages. Fons 
Lluís Rubiralta i Garriga).

15/9/1934: l’edifici del Grup Escolar 
Renaixença, el dia de la seva inauguració. 
(Arxiu Comarcal del Bages).

3/10/1932: proposta de la Comissió
de Cultura a l’Ajuntament perquè 
s’encarregui a l’arquitecte Pere 
Armengou i Torra l’elaboració del
projecte del Grup Escolar Renaixença.
(Arxiu Comarcal del Bages). 

15/9/1934: les autoritats pujant les escales del Grup Escolar 
Renaixença, el dia de la seva inauguració. D’esquerra a dreta, 
l’alcalde de Manresa, Francesc Marcet; el president de la 
Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, i el conseller 
de Cultura, Ventura Gassol. (Arxiu Nacional de Catalunya).

A la dreta:
Diari El Dia,
(25 d’agost de 1934)

El nou nom de l’escola imposat pel règim franquista: 
Grupo Escolar Generalísimo Franco.
(Arxiu Comarcal del Bages).



El planter de mestres
del Grup Escolar Renaixença

La repressió i la depuració Mestres del Renaixença
depurats pel franquisme

Era un professorat compromès amb la cultura, l’educació
activa i el país. Entre altres, hi podíem trobar Maria Llaveries,
Vicenta Cuende, Hermenegild Lladó, Rosa Delhom,
Josep M. Gabriel, Joan Martí, Josefina Borràs, Jaume Roigé,
Mercè Boté, Pepita Riera i Pere Aloy.

Amb els seus mètodes de renovació pedagògica,
promovien i assolien:

→ El respecte de l’alumnat.
→ El descobriment de la ciutat com
 a pas previ de la comarca i el país.
→ El contacte amb la natura.
→ L’experimentació científica i plàstica.
→ L’estimulació de la comprensió lectora,
 evitant la simple memorització.

A través d’activitats programades, 
sortides didàctiques, el gust per la 
lectura i la participació activa de 
l’alumnat en els afers de la classe, 
potenciaven la formació integral
dels nens i nenes, oposada a
l’autoritarisme del desfasat
ensenyament tradicional.

El franquisme va esborrar tota l’obra pedagògica 
de la República i va imposar la seva ideologia 
radicalment contrària.

L’escola era un instrument més de repressió
i adoctrinament que el franquisme utilitzava per 
fidelitzar les generacions més joves, impedint 
que coneguessin la llengua, la cultura i la història 
del seu país. El tipus d’ensenyament era dogmàtic, 
catòlic en sentit regressiu, masclista
i exclusivament en castellà.

El règim franquista va realitzar una sistemàtica 
repressió i depuració de mestres republicans.
Es van afusellar 500 mestres en tot l’estat 
espanyol. A Catalunya van ser nou, ja que molts 
d’ells –els més compromesos i que lideraven
la renovació pedagògica– s’havien exiliat.

* Rosa Delhom es va exiliar temporalment a França, però va acabar tornant a Catalunya 
Jaume Roigé i Josep Maria Gabriel ja no es van presentar a la depuració.

ELS MESTRES
del Renaixença

→ Com reprimia aquesta línea educativa el règim franquista?

→ Qui eren i com ensenyaven?

→ Què els va passar a cada un?

Aloy Anell, Pere
Suspensió sou i feina durant 3 mesos. 
Trasllat fora de Catalunya durant 2 anys. 
Inhabilitació per a càrrecs directius.

Boté Puiggrós, Mercè
Trasllat fora de la província de
Barcelona durant 5 anys.
Inhabilitació.

Organització: Ajuntament de Manresa
Textos: Joaquim Aloy i Pere Gasol (Assoc. Memòria i Història de Manresa)
Disseny: Porta Disseny
Impressió: Artfic SCCL
Agraïments: Arxiu Comarcal del Bages, Museu de Manresa,
 Joan Maria Serra i Júlia Badrenas.

Més informació: www.memoria.cat/republica
 www.memoria.cat/mestres

Manresa, agost del 2021

Cuende Sierra, Vicenta
Separació definitiva del servei.
Baixa en l’escalafó.

Delhom Brugués, Rosa
Separació definitiva del servei.
Baixa en l’escalafó.

Gabriel Aguilar,
Josep Maria
Separació definitiva del servei.
Baixa en l’escalafó.

Lladó Bilarrúbies, 
Hermenegild
Trasllat fora de Catalunya durant 5 anys. 
Inhabilitació per a càrrecs directius.
Revisió de l’expedient i confirmació
en el càrrec el 1941.

Llaveries Viladomiu, Maria
Trasllat fora de Catalunya durant 5 anys. 
Inhabilitació per a càrrecs directius.

Mir Fàbrech, Josep
Separació definitiva del servei.
Baixa en l’escalafó.

Ramírez Tormo, Vicent
Inhabilitació per a l’exercici
de la professió.

Roigé Simó, Jaume
Separació definitiva del servei.
Baixa en l’escalafó.

17/9/1936: fotografia dels mestres del Grup Escolar Renaixença. Assegudes, d’esquerra
a dreta: Maria Llaveries, Josepa Riera, Vicenta Cuende, Rosa Delhom, Josepa Borràs,
Àngela Mató i Mercè Boté. Darrere, drets: Francesca Treserras, Pere Aloy, Josep M. Gabriel,
X, Ricard Molner, Teófilo Anguiano, Joan Martí, Hermenegild Lladó i Jaume Roigé.
(Arxiu Comarcal del Bages).

Molts docents van ser tancats en presons i 
camps de concentració. Una quarta part dels 
mestres van ser represaliats, un 10 per cent 
expulsats del magisteri i un altre 10 per cent 
desterrats i traslladats en altres municipis. 
Molts van ser inhabilitats per als càrrecs 
públics.

Mestres procedents d’altres zones de l’Estat, 
i que majoritàriament estaven al bàndol 
franquista, van ocupar els seus llocs.
Així es garantia l’adoctrinament i 
espanyolització de l’ensenyament,
així com el bandejament del català.

Les represàlies dels
mestres del Renaixença

Del claustre del Grup Escolar Renaixença, set mestres van ser 
sancionats, cinc dels quals se’ls va expulsar per sempre del
cos de mestres públics. Malgrat aquesta dura repressió, molts 
mestres van aconseguir mantenir, d’una manera silenciosa, però 
persistent i efectiva, l’esperit i els valors pedagògics de l’educació 
republicana. Aquest conjunt de mestres, conjuntament amb 
associacions i molts pares i mares, van propiciar el moviment de 
renovació pedagògica de Rosa Sensat dels anys seixanta i que, 
un cop mort el dictador Franco, fos més fàcil recuperar el passat 
educatiu català.

→ Quina era la seva situació
 i quina actitud van prendre?

Grup d’alumnes de la mestra Josefina Riera.
(Col·lecció particular de la família Aloy-Riera).

Curs 1934-1935: fotografia del primer grup de mestres que van inaugurar el Grup Escolar
Renaixença. A davant, bo i asseguts, d’esquerra a dreta: Jaume Roigé, Josefa Maria Bara, Rosa
Delhom, Rosa Virgili i Hermenegild Lladó. Al darrere, d’esquerra a dreta: X, Pere Aloy, Josep M.
Gabriel, Francesca Treserras, Àngela Mató, Josepa Borràs, Teresa Sansa, Vicenta Cuende,
X, Rosa Macau i Joan Martí. Els mestres no identificats són Ramon Vall i Jesús Abras. 
(Col·lecció particular família Aloy-Riera).

1936: mestres del Grup Escolar Renaixença. A la fila davantera: X, Josep M. Gabriel, Vicenta Cuende, Josepa
Riera i Teòfilo Anguiano; a la segona fila, Hermenegild Lladó, Mercè Boté, Francesca Treserras, Josepa Borràs,
Maria Llaveries, X, i Joan Martí; i a la tercera, fila Ricard Molner, Jaume Roigé, X, Pere Aloy i Àngela Mató.
(Col·lecció particular de la família Aloy-Riera).

Fotografia de mestres del Grup Escolar 
Renaixença, possiblement del curs 1935-1936, 
feta davant la piscina municipal de Manresa. 
Al davant, Josep M. Gabriel, Mercè Boté, Jaume 
Roigé, Francesca Treserras i Hermenegild 
Lladó. Al darrera, Pere Aloy, Josepa Borràs, 
Josepa Riera, Maria Llaveries i una mestra
no identificada. (Col·lecció particular
de la família Aloy-Riera).

1936: mestres del Grup Escolar Renaixença. D’esquerra a dreta: Maria Llaveries,
Mercè Boté, Vicenta Cuende, Josepa Riera, Josepa Borràs i Àngela Mató.
(Col·lecció particular de la família Aloy-Riera).

Fulls dels expedients 
de depuració del règim 
franquista contra Maria 
Llaveries, pels quals 
s’acorda el seu trasllat 
a una escola fora de 
Catalunya, i de Vicenta 
Cuende, que és apartada 
de la docència. (Centro 
Documental de la Memoria 
Histórica. Salamanca).


