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PROPOSTA DE FITXA SOBRE ELS MESTRES EXILIATS (4a versió) 

La idea és que cada informació es posi a la columna que correspongui tenint en compte el període en que es va produir (República, Exili, Retorn) 

Tota aquella informació de la primera columna que correspongui al temps en que la persona ha estat al camp de concentració, a banda de posar-la –com li 

correspon- a l’apartat exili (si és que no ha estat en un camp de concentració a Espanya) anirà precedida de CC, que vol dir camp de concentració. 

Aspecte genèric a 

contemplar 

Aspectes 

específic 

Abans de la 

República  

Durant la República 

(Catalunya / 

Espanya) 

Durant l’exili Retorn 

(Catalunya / 

Espanya) 

Periodització : posar els anys que, en 

funció  de la persona, dura cadascun 

dels períodes(Si fora possible posar els 

anys naturals. Per exemple: 1939-1958) 

1923-1931 1931-1939 1939-1970 1970-1977 

Nom: Carme   

Cognom 1: Julià  

Cognom 2: Riqué  

Sexe: Dona  

Naixement  Any 17 d'octubre de 1902     

Població Cadaqués    

Comarca Alt Empordà (Girona)     

Mort Any    20 d'octubre de 

1977 

Població    Cadaqués 

Comarca (si escau)    Alt Empordà 

(Girona)  

http://ca.wikipedia.org/wiki/1902
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cadaqu%C3%A9s
http://ca.wikipedia.org/wiki/1977
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cadaqu%C3%A9s
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País    Espanya 

Causa de mort (si 

escau) 

   Atac al cor 

Formació (* 1 

desplegable per a 

cada formació rebuda 

ordenat 

cronològicament) 

Estudis realitzats  Estudis de magisteri 

(Pla de 1914) 

   

Escola Normal on 

fa els estudis 

1. Girona 

2. Lleida 

3. Tarragona 

4. Barcelona 

5. Generalitat 

(BCN) 

6. Altres_____ 

   

Any que finalitza 

els estudis 

1918-1923    

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran dels estudis i 

contactes que 

estableix 

    

Població Barcelona    

Comarca Barcelonès 

(Barcelona) 

   

País Espanya    
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Assistència a escoles 

d’estiu i cursos 

1. Sí 

2. No 

    

Si és que sí, quantes 

escoles d’estiu ha fet? 

     

Formació a l’estranger 1. Sí 

2. No 

    

En cas que sí, a quin 

país/països es va 

formar?  

     

Professió (i pràctica 

professional). * 1 

desplegable per a 

cada feina realitzada i 

ordenat 

cronològicament. 

Treball que realitza  Mestra d’escola   

Centre de treball  Escola de Montjuic 

a Barcelona. 

  

Anys que hi treballa  1932   

Població  Barcelona   

Comarca  Barcelonès 

(Barcelona) 

  

País  Espanya   

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran dels estudis i 

contactes que 

estableix 

    

Motiu pel qual     
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plega 

Professió (i pràctica 

professional). * 1 

desplegable per a 

cada feina realitzada i 

ordenat 

cronològicament. 

Treball que realitza  Mestra interina 

d’escola 

  

Centre de treball  Parvulari Forestier , 

annex al Grup 

Escolar Mossèn 

Jacint Verdaguer de 

Barcelona. 

  

Anys que hi treballa  6 d’abril de1932   

Població  Barcelona   

Comarca  Barcelonès 

(Barcelona) 

  

País  Espanya   

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran dels estudis i 

contactes que 

estableix 

    

Motiu pel qual 

plega 

    

Professió (i pràctica 

professional). * 1 

desplegable per a 

Treball que realitza  Mestra d’escola   

Centre de treball  Escola de Castellar 

del Vallès 
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cada feina realitzada i 

ordenat 

cronològicament. 

Anys que hi treballa  16 de novembre de 

1934 

  

Població  Castellar del Vallès   

Comarca  Vallès Occidental 

(Barcelona) 

  

País  Espanya   

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran dels estudis i 

contactes que 

estableix 

    

Motiu pel qual 

plega 

    

Càrrecs professionals 

(*1 desplegable per a 

cada càrrec i ordenat 

cronològicament)  

Càrrec  Directora d’escola   

Centre de treball on 

desenvolupa el 

càrrec 

(en cas de ser 

inspector, destacar 

el següent: 

“inspector, cap 

centre específic”) 

 Directora de 

l'escola de Castellà 

del Vallès 

  

Anys que el  4 de desembre   
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desenvolupa 1934-febrer de 

1937 

Població  Castellar del Vallès   

Comarca  Vallès Occidental 

(Barcelona) 

  

País  Espanya   

Motiu pel qual 

plega 

    

Militància política (*1 

desplegable per a 

cada militància i 

ordenat 

cronològicament) 

Partit on milita  1. Partit 

Republicà 

Català 

2. ERC 

3. Unió Socialista 

4. BOC 

5. PSOE 

6. Partit Radical 

7. Acció Catalana 

8. Acció 

Republicana 

Catalana 

9. La Lliga 

10. Estat Català 

11. Unió 

Democràtica 
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12. PSUC 

13. POUM 

14. Altres: USC 

Anys que hi milita  1936-39   

Població  Barcelona   

Comarca  Barcelonès 

(Barcelona) 

  

País  Espanya   

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran de la 

militància i 

contactes que 

estableix 

    

Motiu pel qual es 

dóna de baixa (si 

és el cas) 

    

Militància sindical Sindicat on milita  1. UGT/FETE 

2. CNT/AIT 

3. Altres:  

  

Anys que hi milita  (no s’especifiquen 

els anys que va 

militar) 
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Població  Barcelona   

Comarca  Barcelonès 

(Barcelona) 

  

País  Espanya    

Càrrecs que 

desplega i activitats 

en les que participa 

 - Va participar en 

diferents mítings i 

conferències junt 

amb altres dones 

antifeixistes. 

  

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran de la 

militància i 

contactes que 

estableix 

    

Motiu pel qual es 

dóna de baixa (si 

és el cas) 

 

    

Càrrecs polítics (*1 

desplegable per a 

cada càrrec i ordenat 

cronològicament) 

Partit / sindicat on 

desenvolupa el 

càrrec 

 PSUC   

Càrrec que  - En crear-se el   
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desenvolupa Partit Socialista 

Unificat de 

Catalunya (PSUC) 

forma part de la 

direcció 

representant l'USC. 

Anys que exerceix 

el càrrec 

 1936-   

Població  Barcelona   

Comarca  Barcelonès 

(Barcelona) 

  

País  Espanya   

Càrrecs que 

desplega i activitats 

en les que participa 

 - El 7 de març de 

1937 participà en la 

cloenda de la 

Setmana de Madrid 

que es farà a la 

Monumental de 

Barcelona. Parlarà 

en nom de les 

Dones Antifeixistes. 

- El 13 i 14 de març 

de 1937 va ser un 

dels membres que 
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va presidir la 

primera 

Conferència de 

Dones al Casal 

Carles Marx.  

 

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran del càrrec  

    

Motiu pel qual no 

exerceix més el 

càrrec (si és el cas) 

    

Recorregut exili Data en que marxa 

(00/00/0000) 

  1939  

 Frontera / punt pel 

qual surt del país 

  Catalunya/França  

 Amb qui surt del 

país? 

  1. Amb el 

batalló/exèrcit 

2. Amb una colònia 

infantil 

3. Sol/a 

4. Amb la família 

5. Altres____ 
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 Camps de 

concentració pels 

quals passa: 

(Camp, localitat, 

país, període en 

que es està en 

cada camp, etc.) 

(Clicar més d’una 

opció si es dóna la 

situació) 

  1. Bram 

2. Argelés 

3. Mathaussen 

4. Agda 

5. Septfonts 

6. Cotlliure 

7. Barcarès 

8. Sant Cebrià 

9. Altres: 

c/c de Mouriès 

(Bouches du 

Rhône). 

 

 Participa en 

companyia de 

treballadors durant 

la seva estada en 

camps de 

concentració? 

  1. Sí 

  2. No 

 

 Persones amb les 

quals freqüenta en 

els camps de 

concentració i 

contactes que 

estableix 
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Recorregut retorn Localitats a les 

quals s’està fora del 

camp: (país, 

localitat i període) 

    

Si hi ha exili, exerceix 

en l’ensenyament de 

nou a l’estranger? 

   1. Si 

2. No 

 

Feines i/o treballs que 

desenvolupa a l’exili 

   - Al camp de 

concentració de 

Mouriès (Bouches du 

Rhône) fa de mestra i 

es reuneix amb la 

seva filla petita. 

- Quan arriba a Mèxic 

al 1942 fa diverses 

feines,: va treballar 

coma mestra al 

Colegio Madrid. 

També va treballar 

com a cap de 

personal d'una 

fàbrica de catifes a 

Amecameca. 
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- A Texcoco va ser 

professora de l'escola 

secundària nocturna 

Benito Juárez i del 

centre escolar 

Netzahualcóyotl.  

– Després fundà 

l'escola nocturna 

Germans Garcia i 

l'escola particular 

Juana de Asbaje. 

- També fundadora 

de l’Escola de 

Secundària 

“Netzahualcóyotl” de 

l’Estat de Mèxic. 

- Catedràtica de la 

Preparatòria a 

Texcoco (l'escola 

Preparatòria era la 

que preparava els 

estudiants per l'ingrés 

a la universitat). 

- A Texcoco funda el 
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diari Texcoco Habla i 

col·labora en la 

secció Epigramas del 

setmanari Texcoco. Al 

1967 edita una 

selecció d'aquests 

epigrames. També 

col·labora en la 

secció Filosofía 

Política del mateix 

diari i en algunes 

seccions del diari 

local Amigo. 

- Després treballà 

com a secretaria de 

l’Organització 

femenina “Nosotras”.  

- Va col·laborar al 

diari local “El Amigo” 

a diferents seccions. 

Persones amb les 

quals freqüenta en 

l’exili i contactes que 

estableix 
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Localitats i països on 

resideix a l’exili 

(També introduir els 

anys de residència a 

cada localitat si fora 

possible) 

   - Al 1939 s'exilia a 

França i es reuneix 

amb la seva filla al 

camp de concentració 

de Mouriès (Bouches 

du Rhône).  

- Després a prop de 

Marsella a un centre 

per a nens refugiats 

portat pels quàquers 

americans.  

- Al 1942 marxa a 

Veracruz (Mèxic) amb 

el vaixell "Serpa 

Pinto”, desembarcant 

a vercruz l’1 

d’Octubre de 1942. 

- 1957 a Texcoco 

(Mèxic). 

 

Si hi ha retorn a 

Catalunya, data o any 

de retorn 

    Data o any: 

1970 

Localitat de retorn     Localitat:  
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Barcelona 

Si retorna, exerceix en 

l’ensenyament de 

nou? 

    1. Sí 

2. No 

Si exerceix 

ensenyament en el 

retorn, a On ho fa? 

    Nom escola: 

- El 1970 torna a 

Catalunya, 

s'estableix a 

Barcelona i 

reingressa al 

magisteri del que 

havia estat 

separada el 1941. 

Mestra 

propietària 

provisional del 

Col·legi Ramon 

Llull de 

Barcelona.  

- Al 1972 treballa 

al col·legi 

Onésimo 

Redondo i a 
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l'escola Vidalet 

Pelegrí 

d'Esplugues de 

Llobregat on es 

jubila el febrer de 

1975. 

Referències 

bibliogràfiques que 

parlen d’ell/a 

- Claudi Esteva. 

- RELACION DE COMPATRIOTAS LLEGADOS EN EL VAPOR "'SERPA PINTO" 

DESEMBARCANDO EN VERACRUZ EL DIA 1 de OCTUBRE DE 1942, recuperat des de 

http://www.exiliados.org/paginas/Conservar_memoria/Serpa_Pinto_oct_42.htm 

- Dolors Piera: Mestra, politica i exiliada, de Rosa Toran i Celia Cañellas, p. 77, 84, 86, 168 

i 169. 

- Documents d’accés a l’Escola Normal Superior de Barcelona (matricules, exàmen d’ingrés 

a l’Escola Nomal).  

- Llibre FONTANA "Los catalanes en la guerra de España". 

- cf. cintes entrevista Claudi Esteva.  

- Entrevista filla de Carme Julià, Montserrat Saló (25 de febrer 2005). 

- Comunicació meva a l''Ajuntament de Castellar del Vallès (2006) (2008). 

- Revista “Recerca”, número 6, Revista d’Història i Cinències Socials i Humanes de Castellar 

del Vallès, desembre de 2007. De Món Marqués. 

- Referències al llibre GARCIA TORRECILLAS, Maria. Mi exilio. España, Francia, México. 

Tres paises, tres historias, p.55 ss. 

- Los Catalanes en la guerra de Espanya, de Jose Maria Fontana, pp. 228-231. 

- La Farga, Setmanari Castellanenc, 16 de Novembre de 1934, pp. 3. 

 

http://www.exiliados.org/paginas/Conservar_memoria/Serpa_Pinto_oct_42.htm
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- L’enciclopèdia lliure.  

- Mi exilio, de Maria Garcia Torrecilas, 2005, México., pp. 111. 

- Cartes de la seva filla Monserrat Júlia aportant informació de la seva mare.  

- Partides de naixement i defunció de la mestra. Parròquia de Cadaqués. 

- Actes de presa de possessió dels càrrecs docents. Alcaldia de Castellar del Vallès. 

Observacions sobre la 

seva activitat política / 

sindical 

- Quan es va jubilar va retornar a Cadaqués i s’incorporà a les tasques de Convergència 

Democràtica de Catalunya, i a les que fan referència a la lluita pel millorament social i 

ecològic de la població.  

 

Publicacions Llibres (Sí/No) 

- Epigramas (Texcoco, Mèxic). 

 

Articles pedagògics (Sí/No)  

Altres articles (Sí/No) 

A Texcoco funda el diari Texcoco Habla i col·labora en la secció Epigramas del setmanari 

Texcoco. Al 1967 edita una selecció d'aquests epigrames. També col•labora en la secció 

Filosofía Política del mateix diari i en algunes seccions del diari local Amigo. 

 

Altres observacions a 

tenir en compte 

- La mestra participà redactant articles a Sol Ixent als anys 1932-34, on el seu pare n’era el 

director de la revista catalanista.  

- El 1938 la seva filla Montserrat de 7 anys és enviada a França junt amb d'altres nens 

espanyols. 

Tània Balló taniaballo@gmail.com  677784471 – 935413722 està estudiant les milicies 

femenines del PSCU, la Carame n'era una de les dirigents. 

 

Fonts informatives 

(Cliqueu més d’una 

1. Família 

2. Documents escrits 

 

mailto:taniaballo@gmail.com
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opció si és necessari) 3. Premsa 

4. Internet 

5. Altres. Entrevistes, comunicacions.  

Telèfons de contacte 

amb els familiars 

 


