MECANISME DE N O M E N A M E N T
Q) Elselegits el 1934.
En el moment d'esclatar la revolta militar del 193Ó,
rciuntcment de Girona ero regit per 24 consellers, els
quals havien estot elegits el 1934. Lo mojoria del
consistori ( l ó regidors) corresponio ais partits cocligots
de dreto i lo minoría (8 regidors) a Esquerra Republicana
de Catalunya. Ocupava el carree d'alcalde industrial
Francesc Tomos, afilíot o lo Üiga Cololana.
Per rconsóbvies, després del 19 de ¡uiioi, eis regidors
que integraven lo majoria abandonaren llur carree i tres
d'ells oviot serien victimes de la trágica revolució que
seguí a ralcament.'" Davont d'aquesta situació, el 20 de
juliol, els 8 regidors de ¡'Esquerra ossumiren el govern de
l'ajuntoment — n o el de lo ciutot, cor fins a Ibctubre
octuá el Comité Antifeixista— '^' i, per tal que lactuoció
municipal no quedes interrompudo en uns moments tan
delicots i difíciis, nomenoren alcolde accidental el
regidor Llorenc Busquets.

el personal polític de
'ajuntament de girona

(1936-1939)

b) El decrel de 22 d'ogost de 1936.
El 31 de juliol la Comissario Delegoda de la
Generalitot resolgué que lajuntoment fos constituit per
16 representants d'Esquerra Republicano, 4 d'Acció
Catolano Republicana i 4 del Partit República d'Esquerra.
Aquesta distribució sajustova o i'ordre dictada per la
Generalitot el 22 del mateix mes.'-''
Els regidors d'Esquerra Republicana eren els 8 que
havien sortit elegits a les eleccions del 1934 (Jooqulm
de Comps, Dorius Raholo, Llorenc Busquets, Josep M.°
Dolnnau, Miquel Sola, Norcís Cornelia, Pere Vilo i Josep
Juvé) i els altres 8 que havien figurot o les llistes de
votació com o suplents (Rafoel Portas, Gabriel Auguet,
Eliseu Dowson, Enric Torrodellos, Josep Serró, Jooquim
Cossá, Joaquim Broset i Benet Torrellas). •'"
Els representants d'Acció Calolano Republicano
foren els senyors Lluís Fronqueso, Josep Pujol, Lluís Boto
i Lluís Mola.
I els del Partit República d'Esquerra, Joan Bonet,
Froncesc Torras, Amadeu Martinell i Amodeu Peris.

per JOSEP CLARA

(1) Ramón Tarrés ¡ Antoni Busquets Foren ossassinats a la f¡ d'oclubre
de 1936 arran deis fets de Roses, i Josep M.° Doménech fou execulot
Q1 caslell de Sant Julia el 13 de novembre de! matejx any.
(2) El Comité Executiu Antifeixista de Girona i comarques era compost
per elements deis partits i sindicáis anlifeixistes. A la direcció i
presidencia hi hovia Expedit Duran i Miquel Sontaló. També en
formaven part Joan Quer (finantes), Pinol, Tarradell i Corominas (justicio
i prevenció), Juonola i Edo (registres i incoutacions), Antón Duran
(circulació i carburonls) i Gil Junqueras ¡secretari]. Cfr. L'A uto no mista,
29 de luliolde 1936.
(3) Butlletí Oficial de la Generalitot de Catalunya, 24 de juliol de
1936. Agafem totes les referéncies sobre les diverses formocions i
composicions de l'ajuntoment, de les actes municipals aplegodes al
Manual d'Acords, 1934-38 i 1938-42.
(A) Torrellas no prengué possessió del carree.
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de constituir-lo de formo contrória a l'ordenada des de
Barcelona: 14 membres de lo CNT, 9 d'Esquerro
Republicana, ó del POUM, 3 del PSUC i 1 del Partit
Sindicalista.

y
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El dio 21 d'octubre tingué lloc la presa de possessió
del Consell que substituía l'ajuntament de l'l d'agost. Lo
sessió va ser presidida peí jutge Carbó.

c

La CNT vo enviar-hii els delegats següents: Expedit
Duran, Caries Gómez, Alfons Diez, Pere Serra, Joaquim
Mossa, Joume Verdoguer, Ramón Sigiron, Ricord
Creixans, Ferron Pía, Solvador Pinol, 'Josep Carbó, Joume
Colvet, Ferran Quintana i Lliberl Felip Risechi.

o

El POUM, aquests altres: Pius Guiral, Antonio
Adroher, Pau Planas, Joan Quer, Ángel Garriga i Mortí
Juanolo.
El Porti! Sindicalista fii fou representat per Vicenc
Tarradell.

Josep M.° Do/mou, dfsquerrafiepufa/icona,romongué a lo/uníomenf de
1936 o 1939.

Tots els al.íudits —lleva! de Cassó, Torrellas i M o l d es reuniren el dio 1 d'agosf ¡ confiaren l'alcaldia a
Joaquim de Comps i Arboix per 20 vots favorables i un
en blanc.
En el mateix ocle de consHtució, hom procedí o
l'elecció deis correes de conseller-regidor primer, segon,
tercer i quart, els quals recaigueren en els senyors
Busquéis, Fronquesa, Bonet ¡ Vilo, respectivamenl, Els
esmentats consellers presidiren les ponéncíes d'Urbanisme i Servéis Públics, Governoció, Cultura, i Assisténcia
Social i Sanitot. La de Piñonees quedó reservada a
l'alcalde.
c) El decret de 9 d'octubre de 1936.
El dio 9 d'octubre, lo Generalifat dictó noves normes
per tal que hom procedís o l'elecció del Consell
Municipal de codo localitat. El decret s'inspirova en el
desig d'adaptar lo Llei Municipal de Catalunya o lo
participació activo deis partíts polítics i de les sindicáis
que formaren el front únic contra la insurrecció militar i
de dreto. El nombre de components de cada corporoció
variova segons la població deis diferents municipis i lo
composició s'fiavio dajusfor a lo proporció omb qué les
forces poiítiques i sindicols eren representadas en el
Consell de la Generalitat. ''''•
A la ciutat de Girona, com que tenia mes de 20.000
fiabitonfs, li pertocava un consell de 33 membres,
distribuít oixí: 9 representanfs d'Esquerro Republicana, 9
de lo CNT, 6 del PSUC, 3 del POUM, tres d'Acció
Catalana i 3 de la Unió de Robassoires.
Aixó no obstont, el Comité Executiu Antifeixisto es
reuní en sessió extraordinório el 1 9 d'octubre i acordó
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Per bé que l'Esquerra i el PSUC no shi incorporaren
i manifestaren llur disconformiíot amb lo fórmula
seguida, els aplegats añoren per feina i nomenoren
president del Consell Municipal Expedit Duron, que ja
havio presidit el Comité Antifeixisto.
El 28 d'octubre, després que fiom hogués intenta! de
conjuminor la legalitat jurídica omb lo revolucionória, vo
ser rectificada la composició del Consell en aquest sentit:
14 membres de la CNT, 10 d'Esquerro, ó del POUM, 6
del PSUC, 2 del Partit Sindicolisto i 2 del Partit Republicó
d'Esquerro. Aixó va motivar la incorporado del PSUC,
el qual fou representat per Manuel Rosel, Enric Torres,
Lluís Morillo, Cebríó Jordó, Joan Montólo i Josep
Cabruja. També s'hi integra el segon representant del
Partit Sindicolisto, Esfeve Artigas.
El Partit República d'Esquerro no ocupó mai els dos
llocs que hom li havia reservot. Esquerra Republicona,
per la seva bonda, mantingué la postura de no
col.laborado fins o 11 1 de desembre. Per tornar a
lojuntoment, l'Esquerra, malgrot que es mostrova
disconforme amb la composició del Consell, ol.legó que
els fets de Roses (31 d'octubre) li havien fet veure la
necessitat de montenir un estret contacte i compenetroció
entre totes les forces antifeixistes. Els seus representants
eren Llorenc Busquéis, Rofoel Portos, Josep M.^ Dolmou,
Miquel Solo, Josep Juvé, Joaquim Cassó, Jooquim
Morillo, Pere Vilo i Jooquim de Camps. "^
l o comissió permanent del Consell, implantada al
primer moment, tentó vuit conselleries actives: Defensa i
Vigilancia, presidida per Duran; Servéis Públics, reser-

¡5; Butlleri Oficial de la Generalitat de Catalunya, 10 doclubre de
1936,
¡6) Camps i Arboix no relornd c laiuntamenl, ¡a que es trasllodo o
Perpinyci, on residí fins al final de la guerra, per encarregar-se de la
concellerio del consola! de lo República.

vado per a l'Esquerra; Piñonees i Secretaria General,
confiado o Quer; Treball i Obres Publiques, exercida per
Gómez; Proveíments, dirigida per Verdoguer; Cultura i
Propoganda, encomonada o Antonio Adroher; Economia i Estadística, desenrotlloda per Guiral, i Sonitai i
Assisténcia Social, otorgada a Diez.
La legaíitot jurídica reflectida en el decret de 9
d'octubre de I 936 vo ser invocada finolment pels que
s'hi hovien oposat de bell antuvi, i així 11 1 de febrer de
1937 el Consell s'en-imoillá o les normes de la
Generalitot.
Efectuada a lo readapfació, lo CNT fii montígué la
representació o través de Duran, Gómez, Verdoguer,
Carbó, Masso, Coívef, Serró, Diez i Pía. L'Esquerra hi
continuo omb Busquets, Vilo, Jooquim Morillo, Jové,
Portas, Cossá, Dalmau, Solo ¡ Gabriel Auguet. El PSUC
hi fou representa! per Roset, Lluís Morillo, Pere Cervera,
Jooquim Ruhií, Jooquim Comps i Esteve Gorrigo. El
POUM omb Guirol, Ángel Gorriga i Planos.
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Es deixoren vocants els Ibes d Acció Cotoiana i de
lo Unió de Robassaires, bo i dient que resultoven
"procücoment inexistents en aquesto localitot".
A proposta de Corles Gómez, Expedit Duron fou
reelegit president del Consell amb el vis! i piau de totes
les forces polítlques. Les comissions es repartiren així. Lo
de Govern per o Duron, lo de Servéis Públics per a
Busquets, lo de Propoganda per o Roset, lo de Cultura
per o Dalmou, lo de Treboll i Obres Publiques per a
Gómez, lo de Piñonees per o Verdoguer, la de Sonitat
i Assisténcia Social per o Jooquim Morillo i lo de
Proveíments per o Ruhí.
El 1 6 de febrer el PSUC substituí el regidor Ruhí per
Norcís Figuerolo i, el 20 d'abril, lo CNT féu oixó mateix
omb Serró per Miguel Monleón.
Lo crisi político que escloto o Barcelona el maig de
1937 ressono també o Girona, pero d'uno manera mes
pocífica i moderado. La repercussió o nivell municipol
provocó una crisi i un capgiroment en Ibes elous de
rojunloment.
El 25 de moig de 1937, en el transeurs de lo sessió
permonent, el regidor Josep M.° Dolmau presentó una
proposta de l'Esquerro en oquests termes: "Durant lo
setmono del 3 al 10 de maig corrent, es produíren orreu
de Catalunya i al mateix temps a lo nostro ciufot, uns
fets bmentobles i dolorosos, els qua!s sense voler entrar
o onolitzar-los mereixen ésser condemnats per tots els
republicons, demócrotes i antifeixistes. Del possot n'hem
de treure una conseqijéncio. Col ofermar lo unitat
ciutodona antifeixisto o lo reroguordo i al front, omb
imperi de lo disciplina i eomandoment únic, sense recéis
i segones intencions i omb la máximo sineeritot per porl
de tots. Perqué QÍXÍ siguí, proposem que el Consell
ocordi: o) Protestar deis fets ocorreguts i eondemnor!os, b) Rotificor lo mes lleiol i entusiasta adhesió ol
Govern de lo Generoliíat de Catalunya i al de lo

o

Antonio Adroher, representan/ def P O U M , lou ¡a pnmero dona en ¡a
fi/stóna de Girono que occedi o uno regidoría de iajunlament.

República, c) Retiror lo confionco ol President del
Consell i ais Consellers Regidors dObres i de Piñonees,
per la seva porticipoció personal en els fets de
referéneio, d) Per o foeilitar la conslitueió del nou
Consell Municipal, els Consellers Regidors d'Esquerro
Republicano de Cololunyo presenten lo dimissió deis seus
carrees en el Consell Permonent, e) Tots oquests ocords
serón ratificots per un Pie Municipal que será eonvocot
o tal efecte, per ol dio 27 del mes en curs'. '
El representant del PSUC, Manuel Roset, condemno
oixí mateix els fets (qualificá els qui els dirigiren de
«trotsquistes eternoment traídors» i d'«ineontrolats») i
expressá que el seu partit estovo disposat o coLloboror
omb lo CNT, pero que no podio solidorilzor-se omb
oquells individus que oetuoven individuolment i que ni els
consellers dObres i Piñonees ni el president del Consell
no li mereixien la confionco, puix que prengueren port
en el moviment de referéneio "converíint lAjuntoment en
un Iloe de refugi i concentroció de forces ormodes que
s'hovien oixecal contro el Govern de lo Generalitot'. En
conseqüéncio, els consellers del PSUC dimitiren de llurs
correes i demanaren també la eelebroeió d'un pie
extroordinori.
Expedit Duron, president del Consell, es plonyé deis
fets luctuosos, pero manifestó que no podio condemnar
lo protesto viril i enérgica del proleloriot contro les
moniobres controrevolucionóries de determinodes perso-

¡7) Comissió de govern, 1 9 3 6 3 8 , !. 112 v.

245

municipal fou reportida així: Cerezo (Obres), Portas
(Finances), Busquets (Servéis públics), Dalmou (Cultura) i
Jooquim Morillo (Assisténcia Social i Sonitat). "

"o

El 27 d'agost la CNT substituí els regidors Massa i
Verdoguer per Dimos Bussot i Lluís Trias. El POUM, per
la seva bando, o punt de desaparéixer de l'esceno
política i engarjolots els seus representants, hagué
d'otorgar els llocs de Quer, Gayola i Pairó o Andreu
Oriol, Romon Loberny i Ángel Corriga.

CL
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Noves substitucions s'enregisfraren el 29 d'octubre,
en el pie ordinori que precedí l'extraordinori: Juvé i
Cassá, de l'Esquerra, foren rellevots per Gumersind
Sorda i Ricard Frigola, ¡ Gómez, de la CNT, per Miquel
Sesé.

en
s_

CD
CL

d) El decret de 9 d'octubre de 1937.
Just al cap d'un ony, el decret de constitució
d'ojuntoments del 9 d'octubre de 193ó va ser derogot i
substituít per un altre que, per bé que volio mantenir la
unitot del Front Popular i del proletanat en tots els casos
que resultes profitosa per o lo vido locol i contribuís o
afirmar lautoritot i l'eficácia de la gestió municipal, '^
sintonitzovQ omb lo inflexió del procés revolucionari que
hom endegó després deis Fets de Moig de 1937.
Miquel Gayoíá,

del POUM,

va passar molí lugacment per

lajunlament

lany ¡937.

nalitots. Afegí que \a protesta no era contra el govern
de la Generolitot, sino contra unes disposicions adop
tades ailladoment per uns determinats consellers
oprofitant labséncio del president Companys, ¡ negó
també que lojuntament gironí s'hagués convertit en olió
que manifestavo el PSUC. No obstont aixó, al final
s'aprová la proposta de l'Esquerra i es dona per dimitit
el comité permonent del Consell i es convocó el pie
süIJicitaf.
En el pie del 27 de maig, molt tronscendent,
l'Esquerra i el PSUC inclinaren el resultat al seu favor: per
14 vots contra 9 assoliren que fos ratificada Tacto de
la comissió permonent. Duran fou substituít de la
presidencia, i el carree correspongué interinamenl a
Llorenc Busquets de l'Esquerro, per 14 vots a favor, 1 1
en contra i 2 en blanc. ^
El 4 de juny el POUM canviá els seus representanfs
•—Guirol, Pionas i Ángel Garriga— per Miquel Gayola,
Antoni Pairó i Joan Quer. El PSUC posa Santiago Budó
en el lloc de Pere Cervero, i l'Esquerra cobrí la boixo de
Pere Vilo ''' amb lo incorporació de Pere Cerezo per tal
d'atorgar-li l'alcaldia.
Cerezo, efectivament, el 1 5 de juny ossolí el carree
d'aicalde per majoria simple [8 vots a favor i 10 en
bianc) i després de les tres votacions establertes per la
llei. L'Esquerra —des del dio 8 del moteix mes— omb
l'aprovació de íes minories del POUM i de la CNT "* es
feu amb la comissió de govern de monero iota!. La labor
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La nova fórmula va excloure de les corporacions
locáis els elements que hiavien porticípot en el moviment
de moig, explícitoment en margino el POUM, i criticó el
fet que l'administroció pública hagués estat confiado o
ciutadans forosters que no tenien prou Iligams amb lo
reolitat catalona. Reprenia aíxí les condicions estoblertes
a l'orticle 50 de la Llei Municipal i determinova uno
proporcionalitat que revelava l'ovenc del PSUC, el
nombre de representants del qual s'igualova ais
d'Esquerro i ais de la CNT.
En el cas de Girono foren mantinguts els 33 llocs de
conseller, i lo reportició abonada peí decret dona
opuesta representado: 9 consellers d'Esquerro, 9 de la
CNT, 9 del PSUC, 3 d'Acció Catalana Republicana, 3
de la Unió de Robossaires i oltres conreadors del comp.
Els elegits per coda formoció política o sindical
prengueren possessió del carree o el mantingueren, si ja

¡8) Cal veure lo versió del P O U M sobre oquesl pie a L'Espurna, 28 de
moig de 1937.
(9) Vilo, en el pie del dio 27 de maig, manifestá que es reliravo del
consistori mentre no hi existís lü unilol necessóha i el tornes elegir el
poblé.
¡10) Com que, en el pie del dia 27 de moig, Expedil Duran —després
que fou deslituil de lo presidéncio del Consell— digué que possono o
Ibposició, el PSUC a b a n d o n a el lloc del conistori perqué entenio que
una orgonilzQció onfifeixisla liavia de ser presidida
Labséncio del PSUC dura fins o l'octubre de 1937.

per la unilat.

(1 1) Ldctuació dERC en el govern municipal de |uny a selembre de
1938 és exposada breumenl o Tres mesos de govern municipal,
Girona, Grofiques fiahola, 1937,
(12) Bullletí Oficial de lo Generalitot de CalalunYa, I O d b c l u b r e de
1937.

h¡ eren, en el transcurs d'un pie extraordinari celebrot el
29 d'odubre de 1937.
Per l'Esquerro h¡ trobem: Cerezo, Portas, Busquéis,
Dalmou, Morillo (Jooquim), Solo, Sordo, Frigola i Auguet.
La CNT ero representada per Bussot, Colvet,
Monleón, Carbó, Trios, Diez, Pío, Sesé i Duron.
El PSUC h¡ tenia Morillo (Lluís), Corriga (Esteve), Budó,
Cordús, Cervero, Compte, Socristó, Cobrujo i Lloport.
Lo representoció d'Acció Catalana Republicono fou
confiado a Mitjá, Arnay i Piones, i la d'Unió de
Robassoires o Vilo, Perpinyó i Figorola.
Per circumstoncies diverses, pero sobretot per causa
de les mobiíitzacions, les ogrupocions polítiques o
sindicáis hogueren d'efectuor substitucions de llurs
representonfs. Anotem les següents:
26 de novembre de 1937: Trios (CNT) per
Casilda Sogoruy.
31 de desembre de 1937: Compte i Cervera
(PSUC) per Isobel Bueno i Pere Cañáis.
23 de febrer de 1938: Perpinyá (UR) per Miquel
Ponsoti.
1 dbbril de 1938: Arnoy i Planes (ACR) per
Víctor Serra i Francesc Gallostro. Cañáis (PSUC) per Pere
Cervero.
1 de ¡uliol de 1938: Pía, Diez i Monleón (CNT)
per Antoni Muñoz, Joon Cortado i Joume Palmodo.

30 de setembre de 1 938: Morillo (ERC) per Joon

Mosó.
30 de desembre de 1938: Vilo (UR) per Solvodor

u
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Ferrer,
La correlació de forces ¡a no vorioria mes fins al
finol de lo guerra, i lo presencio d'ERC en els llocs de
govern —alcoldio i tinéncies d'olcaldia— tompoc no
sofrí cop fransformació.
e) El dorrer "ajuntoment república".
Antoni Rovira i Virgili, en lo crónica de l'éxode del
1939, explica que Girona, el 25 de gener, presentova
un ambient corregot i de moifianca. L'olcalde Pere
Cerezo i Hernóez havia possot lo frontera de molinada
i ho fiavio abondona! to! perqué no fii fiovio res a fer
dovant l'ocupoció imminent de lo ciutot.
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Rovira ho comenta oixí: "En dies extraordinoris
succeeixen coses extraordináries. Per qué Pere Cerezo,
que en diverses ocosions s'fia conduTt com un home seré
i enter, ho abondonat oro l'alcoldia de sobte i en una
horo intempestiva, sense avisar ni prevenir ningú? Es el
contogi deis mals exemples? Sha sentit ofés o amenocot
per l'octilud de certs elements locáis? Ahir a la tarda va
correr lo veu que els sindicáis obrers gironins preporoven
un cop, que serio la preso del poder per lo closse
trebolladora...". '^
L'endemá Barcelona seria ocupado, i els consellers
municipols de Girona no trigorien o tocar el dos, seguint
l'exemple del seu alcalde, Girona ero un movimenl de
gent que s'oplegova i fugio.
Fou aleshores, el 28 de gener, quan els representanls
de lo CNT, UGT, P5U i JSU decidiren de "normalitzor (!)
la vido económica municipal" i requerirán el secretari
accidentol de la corporació, Josep Soló, perqué dones
fe que o portir doquell moment constlíuTen la comissió
de govern per regir els destins de la ciutot. Vol a dir que
el represenlant de lo CNT es reserva la conformitot
mentre no fos ouloritzat per lo seva orgonització.
La sessió ocobá al voltanl de Íes dues de lo tordo,
després que els ossistents haguessin pres l'acord d'invilar
les oltres orgonitzaclons polítiques perqué designessin
llurs representants. A les quatre de lo tordo, hom procedí
al nomenament deis correes d'olcalde i de regidors, i el
resultot fou el següent:
Alcalde president: Joan Ballesta i Molinos (PSU).
Conseller regidor de proveíments i servéis
púbitcs: Josep Garreta i Soler (UGT).

(13) Anloni ROVIRA i VIRGILI, Els darrers dies de lo Catalunya
republicana, Barcelona. Curio!, 1976, p, 72. Lo fúgida de lalcaide i la
iadvocal

Jooquim de Coíiips i Aiboi\

presida per Duran.

no smcorpora ui Lon.seíl Muniapal

del governodor és confirmodo per Vicenle ROJO, ¡Alerta los pueblos!,
Barcelona, Ariel, 1974, p. ! 3 8 , ñola 2.
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PS
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Permanénoo rea! dek parlits politics i
de tes sindicáis o lajuntamenl de
Girona [1936-1939).

1937

1938

Entre ei ¡uHol i /bc/ubre de 1936, Esquerra Republicana
domina al consislon.

1939

La ¡egaülal revolucionario determino, enlre l'oclubre de 1936 i el íebrer de 1937, ¡a
preeminencia de la CNT en el Conse'í Alunicipol.

H Conseíl de Girona semmolllá a ¡es normes de h Ceríeralitot el Des de /bcfubre de 1937 a la !i de la guerra, el PSUC asso// fa maleixa
represenlació que la CNT. pero /Esquerro canlrotá els ¡loes chus del consislon.
íebrer de 1937, pero no admeté la presénaa d'Acció Calalana ni
de la Unió de Rafaossaires,
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Conseller regidor de sonitof ¡ assisténcia social:
Angelina Compte i Lliuró (PSU).
Conseller regidor de cultura i propaganda:
Angela Moñino i Comas (JSU).
Conseller regidor d'obres municipols: Josep
Fornells i Reig (JSU).
Conseller regidor de finances: Josep Cobrujo i
Mateu (UGT).
Aquest va ser el darrer "ajuntoment" de la Girona
republicana. De la sevo actuació poc sen pot dir, \Q que
mes enlló de locta de constitució no deixá cap altro
cosa escrita al Ilibre corresponent. les hores compíades
de set dies possorien de pressa soto un ce! de bombes
amenacadores i de destruccions calculades.
LLOC D'ORIGEN i EDAT
Duronf el període de la guerra civil, un total de 95
individus van ser nomenats per exercir funcíons de
política municipal a lajuntament gironí. La procedencia
geográfica revelo canvis substanciáis respecte o lélite
política que hi hovio accedit en etopes anteriors:
Noscuts a Girono capital
Noscuts a les comarques gironines
Nascuts o la resta de Catalunya
Nascuts a la resta de l'Estat
Noscuts a l'estranger
Sense informació

34
37
13
ó
1
4

(35'8%)
(38'9%)
(137%)
[ 6'3%)
( 1 '1 %)
( 4'2%)

95(1000)
Remarquem la major presencia de gent de les
comarques gironines, puix que si mirem l'origen
geogrófic deis regidors que actuaren de 1900 a 1923
i de 1930 a 1936 observem que els nascuts a Girona
capital representaven al votanl del 50 per cent del
personal polítíc en aqüestes dues époques. Ara e! pes
de la capital sha reduít i ha augmentat també lo
participado de gent de foro de Catalunya.
També el canvi és palés amb l'edat deis regidors. Si
en el temps normal de la República lo mitiano d'edat
girava entorn deis 44 anys, ara ens trobem amb un
personal más ¡ove i amb una mitjano de 38 onys.
Finsa30anys
De 31 o 40 anys
De 41 o 50 onys
De 51 o 60 anys
Mésde60anys
Sense informació

16 [16'9%)
41 (43'1%)
24 (25'3%)
7 ( 7'3%)
2 [ 2'1%)
5 ( 5'3%)
95(100'0%)

Els regidors más ¡oves foren Antonia Adroher
(POUM) i Angelina Compte (PSUC), les quals comptaven
23 anys en assolir el carree. Com a contras!, els más
veterans eren dos elements de ¡Esquerra: Darius Rohola
(68 onys) i Josep Juvé (65 onys). Els representants
d'Esquerra Republicana constituían el grup mes gran del
con¡unt i els d Acció Catalana el mes ¡ove. Vet ací les
mitianes:

Esquerra Republicana
Partit República d'Esquerra
Unió de Rabassaires
Partit Sindicalista
PSUC-JSU
POUM
CNT
Acció Catalana Republicana

45'7 anys
4 0 7 anys
39'6 onys
3 9 0 anys
3 5 7 anys
35'OQnys
3 4 4 onys
33 7 anys

o
Q_
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PROFESSIÓ
El període 1 936-39 constituí un període excepcional
en la trajectória del municipi gironí quant a lo composició
de lo corporació. L'espectre de les professions palesa la
participoció obrera i popular que normalment ero absent
de les tasques del govern local. Podem siníetltzor les
professions que es detallen al quodre I de lo manera
segijent:
Trebollodors manuals
Empleáis, funcionoris i
ogents comerciáis
Comerc i representants
Mestres i periodistes
Agricultors
Advocats i metges
Industriáis
Mestresses de cosa
Sense informació

42 (44'3%)
19 [20'0%)
13(1 37%)
4 (4'3%)
5 (5'2%)
3 (3'1 %)
2 [2'1%)
2 (21%)
5 (5'2%)
95(100'0)

En aquesto relació sobresurt com o mes destocable
la presencia deis trebollodors monuals, per compte propi
o alié, grup en el qual cal desfocor els poletes, els
mecónics, els electricistes i els tipógrafs. D'altra banda
resulta notable el retrocés que experimentaren els grups
que trodicionolment ostentoven la representoció municipal: professionols, comerciants i industriáis. El cercle
d'influéncia de les sindicáis i deis partüs de classe explica
el component mes popular, lÜgot a lo bose del seu
reclutament, que caracteritza lajuntament gironí de la
guerra civil.

FILIACIÓ I EXPERIENCIA POLÍTIQUES
Els individus relocionots al quadre I s'agrupen per
partits i sindicáis d'aquesta manera: 23 pertonyien o la
CNT, 21 o Esquerra Republicana i al PSUC o JSU, 10 al
POUM, 9 a Acció Catalana Republicana, 5 a la Unió
de Rabassaires, 4 al Partit República d'Esquerra i 2 al
Partit Sindicalista. La proporció es correspon amb el
nombre de representants que codo formoció tenia en el
Consell Municipal i o les substitucions que hogueren de
realitzar-se per motius diversos.
El partit que romongué per mes espai de temps en
el poder local fou Esquerra Republicana de Catalunya; el
que hi romangué menys va ser el Partit República
d'Esquerra. Entre l'un i l'altre se sitúen la CNT, el PSUC,
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Componenfs de rAjuntament de Gírona ¡1936-1939)

O
Nom

Lloc i any de naixement

professió

Filiació

"o

Adroher Pascual, Antonio

Cirono, 1913

mestro

POUM

Arnay Pujol, Joan

cornisser

o

Girono, 1906

ACR

Artigas Galceran, Esteve

LEscaio, 1889

espordenyer

PS

Auguet Farro, Gabriel

Girono, 1897

comerc

ERC

Ballesto Molinos, Joan

LEscola, 1895

encarregaf

PSUC

Bonet Teixidor, Joan

Slo. Coloma Forners, 1904

metge

PRE

Bota Villa, Lluis

Borcelono, 1905

periodista

ACR

Broset Pérez, Joaquim

Cirono, 1892

meconic

ERC

Budó Boto, Santiago

Sí. Feliu Guixols, 1906

lampista

PSUC

1_

O)
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Bueno Montes, Isabel

Barcelona, 1904

m. coso

PSUC

Busquets Ventura, Llorenc

Girono, 1891

oficinista

ERC

Bussot Rourich, Dimos

St. Feliu Guixols, 1 894

meconic

CNT

Cobrujo Moleu, Josep

Molgrol, 1883

comissionisto

PSUC

Calvet Sobrio, Joume

Girono, 1901

peo

CNT

Comps Arboix, Joaquim de

Girono, 1894

advocot

ERC

Camps Cosodevall, Jooquim

Vilomocolum, 1 895

fuster

PSUC

Cadoqués,

—

PSUC

Palofrugell, 1906

electricista

CNT

Canols Cobrisses, Pere
Carbó Comas, Josep
Cordús Gay, Pere
Cossá Boltosor, Jooquim
Cerezo Hernóez, Pere
Cervero Prunello, Pere
Compte Lliuró, Angelina
Cornelia Ametller, Narcís
Cortada Vilo, Joan
Creixons Soboter, Ricord
Dolmou Cosodemont, Josep M.*^
Dowson Albiñano, Eliseu
Diez Merino, Alfons
Duron Fernández, Expedit

Sobadell, 1894

electricista

PSUC

Girono, 1908

paleta

ERC

Mendoza, 1890

perit mercantil

ERC

Selva de Mor, 1905

electricista

PSUC
PSUC

Figueres, 1914

—

Celro, 1883

comerc

ERC

Girono, 1898

modelista

CNT

Girono, 1901

impressor

CNT

Girono, 1889

editor

ERC

Barcelona, 1900

paleto

ERC

Sorogosso, 1 905

meconic dentista

CNT

Alá¡or, 1904

xofer

CNT

—

—

CNT

Figorola Pou, Miquel

Girono, 1892

pagés

UR

Figuerolo Hugos, Narcís

Girono, 1895

pagés

UR

Fornells Reig, Josep

Cervió de Ter, 1895

ferroviori

PSUC

Franqueso FeÜu, Lluís

Sarria, 1913

dependent

JSU

Frigola Compte, Ricord

Girona, 1909

odvocot

ACR

Felip Risech, Lliberl
Ferrer Mifjá, Salvador

Gollostro Verdola, Francesc

Borrossó, 1884

cornisser

ERC

Carreta Soler, Josep

Cirono, 1906

pintor

ACR

Garrigo Girones, Ángel

Barcelona, 1898

comissionisto

PSUC

Corriga Pío, Esteve

Sfa. Cristina, 1906

lompisto

POUM

Cayólo Gardella, Miquel

Cirono, 1903

mestre

PSUC

Gómez Soler, Corles

Cirono, 1901

manya

POUM

Guirol Estallo, Pius

Girona, 1883

funcionori

CNT

Jordó Vidol, Cebrió

Borluenga, 1889

mestre

POUM

Juonolo lyots, Martí

Girona, 1905

borber

PSUC

Avinyonet, 1905

paleta

POUM
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Nom

Lloc i any de naixement

professió

filiació

Juvé Abella, Josep

Barcelona, 1 871

connerc

ERC

Laberny Sala, Ramón

POUM
PSUC

"o

PRE
ERC
CNT
ACR
ACR

"o
c
o
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Girona, 1903

peo

Uoport Ribos, Rafael

Bonyoles, 1886

paleta

Mcrtinell Valls, Amodeu

Ma^anet Selva, 1 883

comerc

Masó Alenyá, Joon

Girona, 1888

comerc

MassG Servitjo, Jooquim

Girona, 191 1

escrivent

Mitjo Martí, Enric

Sta. Coloma, 1906

escrivent

Mola Gou, LIuís

Girona, 1905

empleot

Monlolá Alemany, Joan

l a Floresta, 1912

cambrer

Moñino Comas, Angela

Girona, 1912

obrera

Morillo Vinardell, Jooquim

Girona, 1903

ajustador

JSU
ERC

Morillo Vinardell, LIuís

Girona, 1900

escrivent

PSUC

Muñoz García, Antoni

Mazarrón, 1 901

mecónic

CNT

Oriol Grau, Andreu

Port de la Selva, 1901

serrador

Pairó Blonch, Antoni

Boodello, 1906

mecánic

POUM
POUM

Palmada Pujol, Jaume

Sait, 1900

paleta

Monleon Monleon, Miquel

Peris Redolot, Amadeu
Perpiño Gurnés, Joan
Pinol Catalán, Salvador
Pía Ragolta, Ferran
Planas Prats, Pau

paleto

LAlcora, 1896

comerc

Sta. Eugenia, 1893

horlolá

ÜR

Torrent de Cinco, 1908

paleta

St. Feliu Gufxols, 1908

paleto

CNT
CNT

Barcelona, 1 886

funcionari

POUM

Girona, 1902

comerc

Girona, 1903

pogés

St. Feliu Guíxols, 1 898

representant

St. Celoni, 1899

pintor

ACR
UR
ERC
ACR

LArmentera, 1905

funcionari

POUM

Sto. Eugenia, 1909

p. artificial

Cadaqués, 1 868

industrial

CNT
ERC

Ruhí Martinell, Jooquim

Girona, 1907

tipógraf

Sacrista Baloguer, Miquel

Vidreres, 1903

agent comercial

Sagaruy Sagoruy, Casilda

Barcelona, 1900

empleot

Sala Salís, Miquel

Sarria, 1908

m. casa

Sarda Poyet, Gumersínd

Colera, 1893*

peo
tipógraf

Planes Mundet, Josep
Ponsatí Folgos, Miquel
Portos Burcet, Rafael
Pujol Albanell, Josep
Quer Torren!, Joan
Quintana Ros, Ferran
Rahola Llorens, Darius
Roset Sala, Manuel

Serró Geis, Josep

Vilamollo, 1891

Serra Turbau, Pere

Cassá Selva, 1886

comerc

Serra Vidal, Víctor

Tortellá, 1898

¡ornaler

Sesé García, Miquel

Barcelona, 1888

agent comercial

CNT
CNT
ERC
ERC
ERC
CNT
ACR
CNT
CNT
PS
ERC
PRE
ERC

Quesodo, 1895

mecánic

Tarradell Estañol, Vicenc

—

—

Tarradellos Servoso, Enric

lEscala, 1905

funcionan

Torras Carabús, Francesc

Girona, 1888

torner

Torrellas Soley, Benet

Girona, 1898

empleot

Torres Pascual, Enric

Girona, 1885

obrer

Trias Blanch, LIuís

Cassó Selva, 1897

peo

PSUC
CNT

Vilo Xifra, Pere

Girona, 1910

escrivent

Vilo Ferrer, Joan

Girona, 1903

empleot

Sta. Eugenia, 1906

pagés

CNT
ERC
UR

Verdaguer Boro, Joume

CL

PSUC
PSUC

Sigiron Barrou, Ramón

^r^m

Q-

CNT
PSUC

CNT
PRE

u
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Ouadre II
FAMÍLIA RAHOLA-AUGUET

"o

Darius Rahola Llorens
regidor

"o

Cristino Rahola Sastre

c

Caries Rahola

1936-37

Rosa Auguet

regidor

Rosa Leal
Francesc Torras

o

regidor

Gabriel Auguet
1936-38

Mario Rahola

1936

C/)

Lluís Fronquesa

CD
Q-

regidor

Acció Catalana Republicana, Unió de Rabassoires,
POUM i Parfit Sindicalista. Els únics regidors que
refingueren el carree de 1936 a Í 9 3 9 foren aquesls
quatre de l'Esquerra: Dalmau, Busquets, Sola i Portas.
Amb anteriorilat a l'esclat de la revolució, només
posseíen experiencia política a nivell municipal els 8
regidors d'Esquerra Republicana que havien sortit elegits
a les eleccions del 1934 (Camps i Arboix, Dalmau,
Busquets, Rahola, Sala, Juvé, Vilo i Cornelia) i Pere
Cerezo, diputat al Parlament de Catalunya, que havia
estol elegit regidor el 1917 i el 1931. En un cltre sentit
opuntem també que Joan Quer, del POUM, havIa estat
secretari municipal del poblé de Sait al temps de lo
República i que Expedit Duron, de lo CNT, havia presidif
el Comité Antifeixista.
Mes del 80 per cent deis regidors del temps de
guerra era, dones, gent inexperta, pero de la lectura de
les actes i de l'informe que reproduím o l'apéndix I hom
pot dir que soberen adaptarse ais ofers administratius i
que gestionaren els destins municipols sense dificultáis i
sense arrouxaments destrucfors.

CONSIDERACIONS FINALS
Lo inestabilitat política i les substitucions ofectaren de
manera notable el personal polítíc que accedí a
lajuntament de la ciutat entre el 1936 i el 1939.
L'impocle revolucionan subsegüent a la revolla militar hi
comportó convis substanciáis que significaren una
renovació del mateix personal, lo representació mes
sólida de les capes populars 1 deis inleressos deis
treballadors, un rejovenimeni deis dirigenls i, en
definitiva, lo transferencia del poder a una mena de gent
que normalment no hi tenia accés.

193ó

juliol de 1936 al 21 d'octubre del mofeix any, assistim
a la gestió d'Esquerra Republicana, per bé que el Comité
Antifeixista octuavo en el mateix ómbit ciutadá. Des
d'oquesta segono data fins o primers de juny de 1937,
la preeminencia passó ais portits de closse. Posteriormeni, com o conseqüéncia deis Fets de Maig i de lo
reclificació del procés revolucionan, Esquerra Republicana recuperó l'espai i la influencia perduts i els conserva
fins que arribó l'hora de lexili i s'instal.lá un "ajunlament'
simbólic amb elements del PSUC, la JSU i la UGT.
Quonl a les relacions familiars deis regidors, sha de
posor en relleu la presencia deis dos germans Morillo,
afiliáis a partiis diferenís —ERC i PSUC—, i la
significació de la fomília Rahola com a grup o nucli
deslacal (vegeu el quodre II).
Llorenc Busquets, regidor d'ERC durant el període
1936-39, eslava vinculal així mateix a aquesto fomílio
per molius laboráis: era emplea! de G. Auguet. ' '
La influencia de la maconerio en el Consell Municipal
fou prócticament inapreciable. Només ens consta la
presencia d'un sol macó actiu de la logia "Álvarez de
Castro": Corles Gómez, de lo CNT, oficial de secretaria
de rinstitut i professor de gimnástica del mateix centre. "^'
Darius Rahola, per la seva banda, havia esto! macó en
la seva ¡ovenlul, com ja vam opuntor en un arlicle
precedenl.
Cap deis regidors que formaren parí de Lajuntament
duronl el període 1936-39 no serví el régim franquista.
Lo Irajeclória deis esdeveniments els dugué majorifóriamenl a l'exlli i allá els sorprengué la mort: Artigas,
Busquéis, Cerezo, Duron, Franqueso, Gómez, Jordá,
Pinol, Rahola, Rosel, etc. D'altres passoren per la presó

També per primer cop en la historia de la corporació
municipal, la dona accedí ais carrees de govern local i
trenca una iradició de domini masculí, la qual encaro
avui no ha estol superada del tot.

(1 4) Lórgan del P O U M i de la JCI el qualifica de vett i sincer república

La correlació de forces reflecleix lo siluació polít'ca
que dominavo a nivell general de Catalunya. Del 20 de

publicada peí Lluís M. de PUIG Ü Presencia, 543 (desembre 1980). p.
32.
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I Irebüllador ossulanat que, per lleí dolcivisme de les idees, encara milita
en un parlit burgés". ¡L'Espurna, 28 de maig de 1937).
(15) La lltstc deis compononts de la logia Álvarez de Caslro ha eslal

franquista: Budó, Diez, Ferrer, Morlinell, Ponsotí, Salo,
etc. pero cal constatar que entre els 510 executats a la
Girona de la postguerra no h¡ figura cap regidor de
lojuntament de la ciutot. Daltres, finalment, moriren al
front ^-és el eos de Pau Planas-— i sabem que Pujol morí
el 1936 a Girona.
En el moment d'escriure aqüestes ratlles son encara
vius Adroher, Gayola, Planes i Quer.
El desti de! conjunt resulta difícil d'establir per la
dispersió de l'exili i la manca dinformoció sobre molts
noms.
Lo repressió franquista contra els homes que havien
ocupat carrees en lo corporacíó municipal recoizá en la
Llei de Responsabilitats Polítlques, publicada al BOE del
13 de febrer de 1939. En aquesf sentit, les denuncies
que efectuaren les noves autoritots foren mes o menys
estereotipades i contenen de vegades alguno inexactitud. "'^' Les sentencies dictades, per la seva banda, no
deixen de ser arbitrarles i estronyes, adfiuc si les
comparem elles amb elles. Vet ocí les que coneixem:
Artigas: 3.000 pessetes de multa, ó anys
d'inhabilitació per a carrees polítics i sindicáis i ó anys
d'eslranyament.'''

Vilo: 5.000 pessetes de multo, inhabilitado
absoluta per 1 5 anys i estranyament per I O anys a más
de 100 quilómetres de Catolunya.'^''
Per acabar opuntem una observoció metodológica.
Cal estudior amb atenció especial la composició deis
ojuntaments del temps de la guerra civil, perqué no tots
foren formats com el de Girono com ordenavo la
Generalitot. S'hon de veure les porticularitats de cada
poblado. A Girono ja hem anotat que, per un temps,
no es respectaren les normes de la Generalitot ¡ que el
Portit Sindicalisto tingué representació al Consell. També
constotem que o nivell local el POUM no desaparegué
fins al mes d'octubre de 1937, i que les funcions
municipals prácticament no sofriren la mixtificoció
d'oltres poders paral.lels.

APÉNDIX DOCUMENTAL I
Informe sobre l'actuació de Tajuntament de Girona
durant la guerra civil, redactat el 1 9 4 3 per a la
Causa General.

Busquéis: 1.000 pessetes de multa, inhabilitado
per a carrees polítics i sindicáis per 5 anys. '^'
Bussot: incautació total de béns, infiabilitació
absoluta en el grau máxim i estranyament a les
possessions africanes per 15 anys. "
Camps i Arboix: incautació total de béns,
inhobilitació absoluta perpetua i estranyament perpetu
del territori. '^''''•
Cornelia: incautació total de béns, infiabilitació
absoluta en el grau máxim i estranyament del territori
per 1 5 anys. ^'

lltre. 5r.
En cumplimiento de lo interesado por V. S., en
impreso remitido a esto Alcaldía y a fin de que obre sus
efectos en lo Causa General de Borcelono, Gerona y
Baleares, paso a continuoción a contestor los extremos
interesados:
Primero: Lo organización político y administrativo del
Ayuntamiento de Gerona durante el dominio rojo se
reguló por las disposiciones dictadas por lo extinguida
Generalidad de Cataluña, publicadas en el Boletín
Oficial de la misma.

Dalmou: multo de 50,000 pessetes i infiabilitació
per a correes públics. '•'^^''
Figuerola: pérduo total de béns, infiabilitació
obsoluta perpetuo i estranyament a les possessions
africones per 15 anys.'^^'
FranquesG: 60.000 pessetes de multa, infiabilitació absoluta perpetua i estranyament a mes de 250
quilómetres de Catalunya. ^^

(161 Vegeu la moslro que en repodem a Ibpéndix II. Les inexaclilud;
es refereixen al tel de confondre marxjsme ¡ anorquisme, el nom del
parlit dERC líiom en diu Unió Republicana), etc. En el cas de íinforme
sobre Monleón. col dir que és fols que fos conseller dHisendo o
Piñonees.
;17! Bolerin Oficial de la Provincia de G e r o n a (=BOPGl, 1 9 4 1 , p.
978.

Frigola: pérdua total de béns, infiabilitació
absoluto per a carrees públics i estranyament a mes de
200 quilómetres de Girona.^^^'

(18i
(19;
(20)
(21)

BOPG,
BOPG,
BOPG,
BOPG,

1941,
1940.
1940,
1940.

p.
p.
p.
p.

593.
9Id.
471.
554.

Juvé: 300 pessetes de multo, i inhobilitació per a
carrees polítics i sindicáis per 5 anys. ^*'

(22)
¡23)
(24)
(25!
(26)

BOPG,
BOPG,
BOPG,
BOPG,
BOPG,

1940,
1941,
1942,
1940,
1941,

p.
p.
p.
p.
p.

342.
1.466.
559.
342.
593.

Rahola: pérdua de la impremía i maquinaria on
editovo el periódic "L'Autonomisto", inhobilitació per 1 5
anys i estranyament a 300 quilómetres de Catalunya. ''''•
Sala: 500 pessetes de multa i inhobilitació per
carrees polítics i sindicáis per 5 anys. ^^^'

(27) BOPG, 1 9 4 1 , p. 593. Lo senléncio, d o l a d o el 30 d a b r i l de 1 9 4 1 ,
és absurdo, puix que el condemnal havia morl a Perpinyó el 16 de
luhol de 1940(281 BOPG, 1 9 4 1 , p. 5 9 3 .
(29) BOPG, 1 9 4 1 , p. 593.
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Segundo: El comportamiento y actuación de las
personas que desempeñaron los cargos de Alcalde y
Concejales, independientemente de las fuertes multas
que impusieron a los afectos al Movimiento Nacional y
aparte del procedimiento expeditivo seguido en algunos
aspectos de la Administración local, en el orden
consistorial, fue la corriente en aquellas fechas. Decimos
en el orden municipal, porque en el municipio de Gerona
y dentro de las actividades municipoles no actuaron
comités, pero lo inmensa mayoría de los componentes
del Ayuntamiento ejercieron cargos simultáneamente en
otros orgonismos y destacaron públicamente en su labor
marxista y destructora. No por su actuación municipal.
Tercero: La actuación político-adminifrativo del
Ayuntamiento Pleno, que denominaron Consejo Municipal, y de los organismos corporativos de que se
componía, tales como la Comisión municipal permanente
y demás Comisiones consistoriales, fue la corriente a
tenor de ia época y ambiente que se respiraba. En
octubre de 1936, fue municipalizada la vivienda y
fueron emitidos y puestos en circulación billetes de papel
moneda rojo propio del municipio.
En el aspecto administrativo fueron desfruidos
algunos edificios sin indemnización de ninguno clase y
también el Convento de las Bernardo? y lo Iglesia de
Sonta Susana del Mercada!.
En el orden económico fueron impuestas fuertes
multas Q los partidarios de la Causo Nacional durante
1936 y a principios de 1937.
En los demos aspectos, y por trotarse de Ayuntamiento capital de provincia en cuya ciudad existían
representaciones directas del Estado rojo y \a hoy
disuelto Generalidad de Cataluña, lo actividad municipal
estaba ceñida o las cuestiones propios de tal corócter y
más corrientes.
Cuarto: Por la existencia de organismos, controles,
comités, etc., completamente extraños a las funciones
locales, con residencia o domicilio en dependencias
ajenas al servico municipal, el comportamiento y
actuación, en el desempeño del cargo, de las personas
que ejercieron funciones municipales y subalternas fue el
corriente en relación con los municipios de la demarcación provincial, aparte de la ideología más o menos
extremista de algunos, pero cuyo actuación no fue
destocada en el orden estrictamente municipal.
Quinto: El orden público correspondió siempre, en
Gerona, al Comisario de la desaparecida Generalidad.
En los Casas Consistoriales posó lo revolución roja sin
los efectos devastadores producidos en los municipios
del resto de la provincia, que por carecer de otros
locales y por no tener representación directa, los
organismos nacidos al color del fulgor rojo se cobijaron
en los edificios y dependencias municipales, mixtificando sus funciones con los del municipio.
Sexto: En el orden municipal no existió delegación
especial alguno.
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Lo que me honro en comunicarle o los efectos
interesados en el impreso recibido por conducto del
Gobierno Civil de esta provincia.
Dios salve a España y guarde a V. S. muchos años.
Gerona, 9 de diciembre de 1943.
El Alcalde,
ALBERTO DE Q U I N T A N A
lltre. Sr. Fiscal Instructor Delegado de la Causa General
de Borcelono, Gerona y Baleares. Barcelona.
(AMG, Falange Española i correspondencia varia).

APÉNDIX DOCUMENTAL |]
Informes de TAjuntamenf al Jutge de Responsabilttats
Polítiques sobre atguns regidors del temps de guerra.
Pere Conols: "... pertenecía al Partido Socialista, fue
concejal del Ayuntamiento durante el dominio rojo; se
ignora
su paradero,
no conociéndose
bienes"
(26-11-1940).
Pere Cerezo: "... antes y durante el Movimiento
pertenecía al pórfido Izquierda Republicana de Cataluña, del que hizo intensa propagando. Ostentó el cargo
de Diputado de (o Ex-Generalidod de Catoluña. Fue
Alcalde Presidente de esto ciudad, y uno de los principales
dirigentes de la revolución morxisfa. No se le conocen
bienes, ignorándose su paradero' (23-11-1940).
Angelina Compte:"... pertenecía al Partido Socialista,
del que fue gran propagandista. También fue Concejal
de este Ayuntamiento. Se lo supone en Rusia. No se le
conocen bienes" ¡23-11-1940).
Narcís Cornelia: '... antes del Movimiento pertenecía
al partido de Unión Republicana, ignoróndose su
filiación política durante el dominio rojo. Fue concejal
republicano durante el dominio rojo, no se le conocen
ofras octividodes" (8-1-1940).
Josep M.'^ Dalmau: "... aníes y durante el dominio
marxisfa perteneció al partido de Unión Republicana,
del que fue uno de los mós activos militantes. Durante el
dominio rojo ocupó cargos en este Ayuntamiento y
distinguiéndose como Concejal de Cultura. Colaborador
activo con el Frente Popular y uno de los principales
dirigentes rojos, ya que en su domicilio particular se
hocíon muy frecuentes reuniones de todos los dirigentes
morxistas" [8-M940).
Alfons Diez: "... pertenecía o la CNT, de actuación
revolucionario activa, consejero del Ayuntamiento que
se formó a\ dominar los rojos y manifestando siempre
ser rojo. Fue propuesto como imprescindible por los
dirigentes de lo CNT con el fin de no ir al frente"
(21-XI-1940).
Expedit Duron:"... pertenecía ontes del Movimiento o
lo CNT-FAI, habiéndose distinguido siempre como activo

propagandista de estas ideas subversivas. Tomó parte
en el movimiento revolucionario y al dominar los rojos
en esto ciudad fue presidente del Consejo Municipal y
uno de los dirigentes más activos de CNT-FAI, siendo
particularmente entusiasta del marxismo" (ó-XII-1 940).

Pau Planas: "... se ignoran sus antecedentes políticos.
Perteneció al POUM durante el dominio marxisfa. Se
supone que fue voluntario al frente, en donde falleció.
Perteneció como Concejal en el Consejo Municipal"
(6-X1I-1940).

Miquel Monleón: "... durante el dominio rojo pertenecía o lo CNT, siendo uno de los dirigentes rojos y
demostrando gran actividad y entusiasmo por el
marxismo. Formó parte del Consejo Municipal como
Concejal de Hacienda" (11 -XII-1940).

Josep Pujol: ... pertenecía antes del Movimiento al
partido de Acción Catalana Republicana y durante el
dominio rojo al POUM. Formó porte del Consejo
Municipal de esto ciudad con el cargo de Concejal,
siempre demostró mucfio actividad y considerado como
uno de los dirigentes marxistos. Murió en diciembre de
]93Ó'(17-XII-1940).
(AMG, Certificáis de conducta)

Salvador Pinol: "... se ignoran sus antecedentes
político-sociales. Durante el dominio rojo pertenecía a la
CNT-FAi. Formó parte del Consejo Municipal de esta
ciudod. Considerado como uno de los asesinos de gente
de orden'(ó-XII-1 940).

Duran! la guerra civil la|uníanienl de Gírono fou campos! per e/emenís
obrers i de 'o pelila

burgesia.
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