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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 n ls...f!!:..r exemple: 1939-1958) 

  . 
   

Nom: /Maria "\   
Cognom 1: Godas \  .  \  

Cogn   m  2: Vila   

Sexe: na J  

Naixemen Any     

Població     

Comarca Lleida    

Mort Any     

Població     

Comarca (si escau)     

País     

Causa de mort (si     
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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     

Centre de treball     

Anys que hi treballa     

Població     

Comarca     

País     

Persones amb les 

quals freqüenta 

arran dels estudis i 

contactes que 

estableix 

    

Motiu pel qual 

plega 

 1. Cridat/da a 

files 

2. Depurat/da 

3. Altres 

  

Càrrecs professionals 

( * 1 desplegable per a 

cada  càrrec  i ordenat 

Càrrec     

Centre de treball on 

desenvolupa el 
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   Republicana 

Catalana 

9. La Lliga 

10. Estat Català 

11. Unió 

Democràtica 

12. PSUC 

13. POUM 
14. Altres   

  

Anys que hi milita     

Població     

Comarca     

País     

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   
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 Anys que exerceix 

el càrrec 

    

Població     

Comarca     

País     

Càrrecs que 

desplega i activitats 

en les que participa 

    

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) 

    

 Frontera /  punt pel 

qual surt del país 

    

 Amb qui surt del 

país? 

  1. Amb el 

batalló/exèrcit 

2. Amb una colònia 

infantil 

3. Sol/a 
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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 

   - A Mèxic fundà una 

Cooperativa Escolar 

de la qual fou 

directora general i 

gerent fins a la 

jubilació. Aquest 

centre era una 

continuació de la 

"Escuela Preparatoria 

de la  ciudad de 

México". 

 

Persones amb les 

quals freqüenta en 

l'exili i contactes que 

estableix 

     

Localitats i països on 

resideix a l'exili 

   - França. 

- Mèxic: 
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Altres observacions a 

tenir en compte 

- Jordi Monés té més informació. 

- Filla de Frederic Godàs i Legido i de Victorina Vila Badia, i germana de la mestra exiliada 

Elvira Godàs Vila. 

 

Fonts informatives 

(Cliqueu més d'una 

opció si és necessari) 

l. Família 

2. Documents escrits 

3. Premsa 

4. Internet 

s. Altres: 

 

Telèfons de contacte l. Nom i cognom de la persona de contacte:  

amb els familiars 2. Parentiu : 
 3. Número de telèfon l: 
 4. Número de telèfon 2: 
 s. Adreça postal de contacte: 
 6. Adreça electrònica de contacte: 

 


