
L’Escola Josefina Ibáñez deu el seu nom a la mestra, al llarg de gairebé trenta 
anys, de l’antiga escola del Suro de Santa Maria de Vilalba.

Aurelia Josefina Ibáñez del Río, coneguda a 

Abrera com “la Señorita”, va néixer el 21 d’abril 

de 1909 a Albalate del Arzobispo (Terol). Fi-

lla d’una família benestant, els seus pares la 

van enviar a estudiar interna a una escola de 

monges de Saragossa amb 14 anys. En aques-

ta mateixa ciutat va fer la carrera de Magisteri 

i als 19 anys en va obtenir el títol. 

Els primers anys, del 1928 al 1939, va exer-

cir de mestra a Osca (Lascuarre), a Saragos-

sa (Ainzón i Aguarón) i a València. Els vincles 

familiars eren importants per a ella i als estius 

sempre tornava al poble per visitar els seus 

pares i germans. 

L’any 1938, durant la Guerra Civil espanyola, la 

família de la Josefina, que eren republicans, 

va fugir a Reus i es va establir finalment a Bar-

celona. La Josefina va venir una vegada aca-

bada la guerra, el 1939, i hi va conèixer el seu 

futur marit, Ángel Ruiz.   

Del 1940 al 1941, en plena postguerra, se la 

va destituir de la seva professió de mestra per 

les vinculacions polítiques dels seus familiars, 

tot i que ella era totalment apolítica.  

Després, durant uns anys, va exercir a Sara-

gossa i anava i venia de Saragossa a Barce-

lona.

L’Ángel i la Josefina es volien casar. Ella va 

demanar una plaça de mestra a la província 

de Barcelona i a l’estiu de 1947 van contrau-

re matrimoni. Poc després, la parella i altres 

familiars van trepitjar Abrera per primera ve-

gada. De Martorell fins al Suro van anar-hi 

caminant. 

Pel camí es van trobar a l’alcalde en bicicleta, 

que els va acompanyar fins a l’escola. Els fa-

miliars es van posar les mans al cap en veure 

el racó de món on havia obtingut la plaça de 

mestra, però ella n’estava encantada: li agra-

dava el camp.

  

Va ser la mestra de l’escola del Suro, on tam-

bé hi vivia, del 1947 al 1975. Una escola mixta 

amb uns 20 alumnes. 

Com a persona, era molt austera i senzilla i es 

distingia per la seva gran generositat. Durant 

molts anys va donar la meitat del seu sou a 

dues entitats benèfiques.   

Quan es va jubilar va voler quedar-se a viure 

a Santa Maria de Vilalba perquè deia que tota 

la gent del barri era la seva família. Els darrers 

anys va viure en una casa davant de l’escola 

on criava pollastres. Hi vivia sola ja que el seu 

marit, amb qui no havia tingut fills, va morir 

jove.

L’Ajuntament d’Abrera li va retre un home-

natge l’any 2002 a l’edat de 93 anys. Els seus 

exalumnes li van dedicar un escrit i destaca-

ven d’ella tot el que va fer per ells amb els 

escassos mitjans de què disposava. També, 

el seu amor, paciència, respecte, sacrifici, to-

lerància… i que mai l’havien sentit parlar ma-

lament de ningú. D’aquest escrit se’n desprèn 

la forta petjada que va deixar en els alumnes.

Sempre va gaudir de molt bona salut. Va arri-

bar als 100 anys, amb lucidesa i agraïment. 

Va morir el 3 de setembre de 2009. 

Agraïm la col·laboració del senyors Alejandro

i Pascual Escosa Ibáñez, que amb molt d’afecte

i sentiment han compartit amb nosaltres els seus 

records més preuats viscuts amb la seva tieta. 

Amor, paciència, respecte, sacrifici i tolerància

Josefina Ibáñez
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