
Dins el clima de manca de llibertats de tot tipus que oprimia el país durant la 
dictadura franquista, es dóna més valor a algunes de les activitats que organitzaren 
els futurs mestres, especialment durant el tardofranquisme. La Normal canviava 
al ritme dels canvis que es produïen a la societat.

Destaquem, entre altres esdeveniments:

· La publicació de la revista Som entre els anys 1966 i 1970, amb un to crític que no 
agradà a una part del professorat, que �nalment la convertí en un mural. Va ser un 
instrument de conscienciació catalana.

· Les representacions teatrals per la festa de Sant Tomàs, al teatre Municipal. 

· Inici, el novembre de 1968, de classes voluntàries de català, a càrrec de Salvador Sunyer. 
El mateix mes s’organitza una conferència del pedagog Joan Triadú sobre Pompeu 
Fabra i la cultura catalana.

· Adhesió, el 1970, a la campanya d’Òmnium Cultural per demanar que l’ensenyament 
sistemàtic del català fos inclòs a la Llei d’Educació que estava preparant el govern central.

· La pressió de l’alumnat va aconseguir, el 1968, que no es renovés el contracte a una 
professora interina que es limitava a dictar els apunts a classe. Es tractava de l’assignatura 
de Pedagogia i Història de l’Educació.

Hi ha canvis d’actituds. A l’inici del curs 1967-1968, el director del centre fa 
la descripció següent: «Hem encetat un nou curs amb una missa celebrada a l’església 
de Sant Josep, a les nou. Poca assistència de nois. El mossèn no n’ha trobat cap que 
volgués ajudar-lo.»

L'ESTUDIANTAT ES MOU

1967. Actors i director de l’obra L’Inspector al Teatre Municipal de Girona. CAT AUdG ENM FP009. (Arxiu Josep Clara)

1970. Viatge de � de curs de les alumnes de l’Escola Normal a Galícia. (Marta Serra)

1967-68. Celebració de Sant Tomàs (Anna Juàrez)Retrat d’alumnes de magisteri a la Rambla. CAT AUdG ENM FN007


