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162 ANYS DE PRESÈNCIA
VEDRUNA A MANLLEU (II)
(Ve del número anterior)

Durant la guerra civil l’edifici fou confiscat i les germanes varen haver de
marxar. Un cop acabada la guerra varen reprendre l’activitat escolar a la torre
dels Almeda, on van romandre fins el 1945, quan un cop acabades les obres,
varen retornar al nou edifici situat en el mateix indret on hi havia la primera
escola. Les nenes començaven anar a escola als 2 o 3 anys, així com alguns
nens, que un cop complerts els 6 anys s’incorporaven a la Salle.
Amb el franquisme es va liquidar l’ideari educatiu republicà basat en el
laïcisme i la gratuïtat de l’ensenyament, i es va anar consolidant una escola
que es fonamentava en nous valors: la religió, la autoritat, la jerarquia, el
patriotisme, ... L’església recuperava el control de l’educació. La Secció femenina va rebre l’encàrrec de transmetre a les noies el nou ideari, a través de
les assignatures que impartien a les escoles: Labors, “Formación del espiritu
nacional”, música, gimnàstica...
El Col·legi de les Carmelites, com en la majoria de l’escoles en aquella
època es combinaven continguts de tipus pràctic amb d’altres dedicats a normes de comportament, així títols com: “Higiene y medicina casera” o “Convivència social”, eren freqüents. Hi havien pocs llibres i la majoria utilitzava
un sol llibre per a totes les assignatures: “La Enciclopedia” de l’editorial
Bruño.
A principis dels anys quaranta, les germanes Assumpció Cabré i la germana Miracle Estela van impulsar els estudis de “teneduria de llibres”, me-

canografia i taquigrafia, per tal de donar una formació més sòlida a les noies
que es volien dedicar a activitats administratives. Aquests estudis de comerç,
es van oficialitzar quan l’any 1944, a Barcelona s’havia creat “La Academia
Mercantil Vedruna”, amb capacitat per examinar i expandir títols a càrrec
d’intendents mercantils. També es va iniciar l’ensenyament del francès.
La llei “de Ordenación de Enseñanza Media”; de l’any 1953 va significar
generalitzar primer el batxillerat elemental, més endavant el batxillerat superior en dos cicles, cosa que va afavorir la matricula femenina.
La visita del president Eisenhower havia obert unes expectatives importants per l’economia
espanyola i els nous ministres, els
anomenats tecnòcrates, posaven en
marxa el pla de liberalització que
capgiraria de cap a peus l’economia espanyola. L’escola participava també d’aquesta onada de canvis que començava a viure el país:
va iniciar els estudis de batxillerat
i alguns professors titulats seglars
es van començar a incorporar al
centre ja que moltes germanes no
tenien titulació universitària.
De mitjans dels anys seixanta
i principis del setanta l’escola viu
una etapa d’esplendor: un miler d’alumnes i 18 germanes avalen una treball fet amb esforç i constància per millorar dia a dia el futur de les seves
alumnes.
Fins a l’any 1975 és va impartir el Batxillerat, a partir d’aquest moment
l’aplicació de la LOGSE comportava la implantació del BUP i COU i requeria d’algunes infraestructures que l’escola no tenia. Per aquest motiu es va
decidir fer un batxillerat municipal, sota la direcció de l’equip de professors
del Carme, i inicialment en aules del mateix centre. Començava a caminar el
nou primer institut públic de la nostra ciutat. En tot aquest afer, cal destacar
la generositat de la comunitat de germanes Vedrunes i la tasca important que
hi van aportar la Dolors Alemany i la Maria Vidal, de tots recordades.

Poc a poc la presència de germanes a l’escola ha anat disminuint, l’edat,
la falta de vocacions, la poca salut, ha fet necessari que deleguessin les seves
tasques, primer com a docents, més tard els càrrecs directius en persones
seglars que continuen amb compromís i responsabilitat per tirar endavant el
llegat de Joaquima de Vedruna, present avui en 39 escoles de tot el país.
Tanquem avui una episodi de la nostra història, la presència Vedruna a
casa nostra. Una història que ha estat rica en festes, celebracions, activitats,
records, però per damunt de tot, aquesta història és rica en persones. Germanes que han treballat amb professionalitat i entusiasme per un projecte en què
creien i que han deixat petjà; i també d’uns quants milers d’alumnes que a
recer de les germanes han anat creixent com a persones. Gràcies.
Pilar Pous Altafaja
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SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 9, a les 8: Joan Verdoy (6è
aniv.). Dimarts 10, a les 8: família Delmuns. Dimecres 11, a les 8:
Carme Portús Parés. Dijous 12, a
les 8: Josep i Matilde . Divendres
13, a les 8: família Poblet Freixa.
Dissabte 14, a les 20: esposos Ricart Tomàs i Camil.la Salvans i
filla Cami; Maria Pratdesaba (9è
aniv); difunts família Roca Prat.
Diumenge 15, a les 12: esposos
Josep Padrós i Ramona Oriol; Carme Canal; família Marsal; esposos
Farrés Aymerich i fills Montse, Teresa i Joan

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 14, a les 19. Diumenge
15, a les 11: Conxita Poquí; esposos Ramon Pous i Carme Serrat;
Mercè Masramon; Antònia Erra i
família.

SANT PAU
MISSES
Dissabte 14, a les 18: esposos Ramon Soldevila i Maria Vilarrasa;
Antoni Roura (10è aniv.); Climent

Colomer Molas; a Sant Antoni en
acció de gràcies. Diumenge 15, a
les 10.
DEFUNCIONS
Nicolás Díaz García (88 anys) C/
Vilamirosa, 64.
Montserrat Codina Torras (77
anys) Pge. Martí Pujol, 21.
Josep Garolera Puigdomènech (73
anys) C/ Arnald de Corcó, 52.
DEFUNCIÓ DE Mn. JOSEP M. GASOL
Aquesta setmana ha mort a Manresa Mn. Josep M. Gasol i Almendros
que durant els anys 1953-1955 va
ser vicari i ecònom de la parròquia
de Santa Maria de Manlleu. Tenia
93 anys. Que descansi en pau!

RECORDEM DIES I HORARIS
DE DESPATX PARROQUIAL
A Santa Maria els dilluns de
12 a 1 i els divendres de 2/4 de
7 a 2/4 de 8 de la tarda.
Els de la parròquia de Gràcia
també poden venir a la parròquia de Santa Maria en aquests
mateixos horaris.
A la parròquia de Sant Pau
cada dimecres de 12 a 1.

www.parroquiesmanlleu.net

