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La Casa de la Vila de Sant Sadurní a principis del segle XX. L’immoble 
s’havia construït el 1886 sobre el mateix solar que ocupava la Casa 
del Comú des de 1673, seguint un projecte de l’arquitecte Ubald 
Iranzo Eiras (1853–1923). La placa de marbre de la façana, sota el 
rellotge, indicava en castellà Plaza de la Constitución. 

FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

L’actual alcaldessa de Sant Sadurní, Susanna Mérida López (PSC), 
la primera dona que assumeix la responsabilitat de governar el 
municipi. 
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No m’atreviria a posar la mà al foc que aquestes vagin 
ser les causes principals de la destrucció de l’arxiu mu-
nicipal perquè mantinc a la retina la imatge de com es 
trobava el 1979, quan vaig accedir al càrrec d’alcalde. 
Feia uns anys que s’havia traslladat a un immoble del 
carrer Hospital (on ara hi ha la biblioteca municipal) i 
l’havien entaforat en un parell d’habitacions sense cap 
mena d’ordre, ni inventari, ni en les degudes condicions 
de seguretat. Recordo que hi havia goteres al sostre i 
rates.

Ara, endreçat i catalogat bé l’arxiu i recuperats els llibres 
oficials de l’Ajuntament del període 1936–1938, s’ha 
pogut completar la cronologia dels alcaldes del segle XX, 
però, malauradament, seguim una mica a les palpentes 
pel que fa a l’etapa anterior al 10 d’agost de 1822. Sor-
tosament, existeix documentació municipal alternativa 
d’aquest període per intentar realitzar la llista de les per-
sones que han estat al capdavant de l’Ajuntament de 
Sant Sadurní d’Anoia des del 1764, fa exactament 249 
anys, però no sé si es podrà completar del tot. 

Per raons d’espai aquest reportatge es publicarà en dues 
parts, una enguany, la que correspon al període 1900 
– 2013, i l’altra, que abraça del 1764 al 1900, en el pro-
grama de Fires de l’any vinent, coincidint amb el CCL 
aniversari de l’autonomia municipal. En total, els vuitan-
ta i tants o noranta i tants alcaldes i una alcaldessa que 
s’anuncien en el titular d’aquest reportatge.

Tal com la lectora o el lector ja se n’ha adonat, no es res-
pecta l’estricta cronologia històrica perquè no està escrit 
enlloc que s’hagi de seguir sempre fil per randa. 

Aquest 2013 la nostra vila ha posat fi a dos cents 
quaranta nou anys d’hegemonia masculina al 

capdavant de l’Ajuntament amb l’elecció de Susanna 
Mérida López com la primera alcaldessa de la nostra 
història. Des que el 28 de maig de 1764, es va deci-
dir que Isidre Riba Ferrer es fes càrrec provisionalment 
de l’Alcaldia del nou municipi segregat del de Subi-
rats, tots els primers mandataris locals havien estat 
homes. Abans, quan la nostra vila juntament amb les 
altres tres parròquies de Sant Pere de Lavern, Sant Pau 
d’Ordal i Sant Pere de Subirats conformaven la Univer-
sitat de Subirats, també. (No deixa de ser molt, però 
molt, casual que el darrer alcalde fins fa quatre dies 
es digués també Josep Maria Ribas Ferrer). La qües-
tió és rellevant perquè, com ja s’ha dit, és la primera 
vegada que succeeix i perquè té molt de significat, ja 
que permet visualitzar de forma inapel·lable la igualtat 
d’oportunitats i de gènere.

Trobo que han trigat molt les dones sadurninenques 
a assolir aquest objectiu. Ho hauria pogut demostrar 
abans la regidora socialista Maria Barberan Torrents 
–la primera dona sadurninenca escollida en unes elec-
cions democràtiques de tota la història local–, però la 
fatalitat en forma d’accident de trànsit va truncar, el 
15 de setembre de 1987, una trajectòria prometedora. 
Tampoc és qüestió de fer-ne escarafalls, d’aquest re-
tard, ja que tenir una alcaldessa no és que sigui encara 
gaire habitual. Que dels disset integrants del plenari 
municipal actual vuit siguin dones, gairebé la meitat, 
ens permet albirar un futur en el qual unes i altres es 
podrien anar alternant sovint al capdavant del nostre 
ajuntament. 

¿Quants i quins alcaldes haurà tingut la nostra vila en 
els seus primers 250 anys d’independència que cele-
brarem l’any que ve? No és fàcil respondre a aquesta 
qüestió amb precisió, ja que existeixen algunes llacunes 
importants a l’arxiu municipal. D’aquí ve el títol impre-
cís d’aquest reportatge. Malauradament, no disposem 
de la documentació municipal anterior al 10 d’agost 
de 1822 per culpa, entre d’altres causes, del saqueig de 
la Casa de la Vila d’aquell mateix any. A part d’aquest 
saqueig, ja n’hi havia hagut com a mínim dos més, els 
dies 21 de desembre de 1808 i l’endemà, 22 de des-
embre. Posteriorment, el 22 o 23 de gener de 1939, 
les tropes franquistes van incautar els llibres d’actes de 
l’Ajuntament del període 1936–1938. I això, sense te-
nir en compte que, el 9 de maig de 1805, els papers de 
l’Ajuntament s’havien traslladat i estaven amagats en 
un caixó a la sagristia parroquial, vés a saber en quines 
condicions.
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tinent d’alcalde de Pau Raventós era aleshores Pere Poch 
Carbó. 

FOTO DEL FONS DE L’AUTOR CEDIDA PELS SEUS DESCENDENTS.

1904. Pere Poch Carbó

E ra el pubill de la hisenda de can Catassús. Durant 
el seu mandat el rei Alfons XIII va visitar Sant 

Sadurní invitat per Manuel Raventós Domènech de can 
Codorniu (1904), es van estrenar les escoles públiques 
i es va condicionar la font de la Plaça Nova (1905), es 
va inaugurar el monument a Marc Mir Capella (1905) 
al bell mig de la plaça de l’Ajuntament i es va ampliar el 
carrer Indústria (1906). Entre 1907 i 1908 es va construir 
el pont sobre la riera de Lavernó (a l’actual indret de 
la depuradora), una de les obres més importants de la 
carretera de Sant Sadurní a Gelida. Va ser enderrocat 
el 22 de gener de 1939 per les tropes republicanes en 
retirada i reconstruït després per presos polítics de la 
Model de Barcelona. El 1909 es van executar les obres 
de la passarel·la per a vianants sobre l’Anoia, a l’indret 
de Monistrol, amb una llargada de 130 metres, una 
amplada de metre i mig, i amb un cost de 15.694’58 
pessetes de l’època. El 1906, es va inaugurar a Sant 
Sadurní la càtedra ambulant d’agricultura Pere Grau 
Maristany i l’any següent la Cambra Agrícola del 
Noya. 

Poch havia exercit el càrrec sense sobresalts fins que es va 
veure arrossegat el 1909 per la voràgine de la Setmana 
Tràgica, quan una colla de veïns van ser empresonats 

1899. Pau Raventós Vallès

E n el tombant del segle XIX al XX, Sant Sadurní era 
un municipi rural de 2.651 habitants que es co-

mençava a recuperar lentament després de la fil·loxera. 
A data d’avui, en té gairebé deu mil més. Des del 1887, 
quan es va declarar la plaga, fins a finals de segle, va 
emigrar aproximadament el 17 % de la població. El 
xampany (o el cava, com es vulgui) va emprendre la 
seva particular epopeia: de les 117 mil ampolles venu-
des el 1900 als 243 milions d’unitats el 2012, si bé no 
totes aquestes es poden considerar genuïnament de 
Sant Sadurní. Durant el seu mandat es va instal·lar el 
primer telèfon a l’estació del ferrocarril per obra i grà-
cia de Manuel Raventós Domènech de can Codorniu.

Pau Raventós Vallès era propietari de cal Pau Francesc i 
membre del Partit Liberal, i tot i residir a Sant Sadurní, 
tenia la seva hisenda agrícola a Lavern (Subirats). Ja 
havia estat regidor de l’Ajuntament (1885) i alcalde 
(1887). Va accedir altra vegada a l’Alcaldia l’1 de 
juliol de 1899 després d’unes eleccions amb sufragi 
només per als homes majors de 25 anys i va ser 
durant aquest seu segon mandat que l’Ajuntament 
va finançar la construcció dels primers gegants que va 
tenir Sant Sadurní. L’artista que els va realitzar era el 
vicari parroquial Ramon Garriga Boixader i d’aquí ve 
que se’ls bategés com als gegants de mossèn Ramonet. 
Entre les seves realitzacions més importants destaquem 
l’obertura i la urbanització del carrer de la Indústria, 
enllestida el 1900, i la substitució de l’enllumenat 
públic de petroli per l’elèctric, la inauguració del qual 
es va dur a terme el 24 de maig de 1900. El segon 
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–un dels detinguts amb motiu dels esdeveniments locals 
de la Setmana Tràgica– i Antoni Carbó Sardà. En el seu 
manifest electoral, que van repartir per la vila l’11 de de-
sembre de 1909, afirmaven que els prohoms il·lustres de 
la vila, Marc Mir Capella i Antoni Escayola Font, havien 
estat “substituïts per qui sols nostre cacic representa, per que sols 
á fóra de sa terra y en moments sentimentals ha pogut disfressar 
els seus mèrits per ésser Diputat”, fent referència explícita a 
l’alcalde des de l’1 de gener de 1904, Pere Poch Carbó, 
i a Manuel Raventós Domènech de can Codorniu, que 
aleshores ocupava un escó a les Corts de Madrid en re-
presentació de Solidaritat Catalana.

Casanovas, Gana i Carbó manifestaven que “enarborant 
nostra bandera de llibertat, ben alta, als quatre vents, presen-
tém batalla forta, contra l’absolutisme, contra’ls inquisidors del 
segle XX, “ que no torturen pero difaman”, contra’ls que, seguint 
orientacions reaccionaries han delatat ignominiosament als seus 
germans ignocens de tota culpa [es refereixen a les denúncies 
presentades contra alguns convilatans amb motiu de la 
Setmana Tràgica]; contra’ls que havent fet de Sant Sadurní 
el centre de ses ambicions, volen tornar-nos á les nits de l’edat 
mitjana; contra’ls quins volen la divisió del nostre poble, per in-
utilisarnos pera’l treball, y per la vida, i aixis fernos els seus es-
claus”. 

D’entre les seves realitzacions més destacades sobresur-
ten les reparacions de camins, carrers i places, com el 
camí del cementiri, el carrer Montserrat i la Plaça Nova 
(1910); la reparació de la xarxa de clavegueram del Ra-
val i dels carrers Campanar i Hospital (1910) i part del 

per la seva suposada implicació en els aldarulls locals o 
comarcals.

Malauradament, els textos manuscrits per Antoni 
Gana Esteve (1859-1930) que explicaven en detall 
els esdeveniments locals d’aquelles jornades que ell 
havia protagonitzat van ser destruïts fa uns trenta cinc 
anys. Un familiar descendent d’Antoni Gana –un dels 
quinze sadurninencs implicats en aquells fets, el qual 
els havia guardat dins una caixa de llauna on s’havien 
conservat durant setanta anys–, va decidir destruir-los,  
ja que va considerar que eren ofensius per alguns dels 
involucrats. 

A més d’Antoni Gana, a Sant Sadurní van ser detinguts 
els germans Climent, Dionís i Bonaventura Raventós 
Ferré, que vivien al capdamunt del carrer Vilafranca, 
i també Antoni Manobens, Joan Raventós, Francisco 
Rovira, Valentí Caba, Pau Llopart, Joan Codina, Enric 
Sardà, Josep Mateu, Jaume Mir, Josep Domingo i Pele-
grí Roca. Van ser empresonats a la caserna militar de 
Vilafranca –on serien jutjats a finals del mes de març 
de 1910–, i el governador civil va suspendre en el càr-
rec de forma fulminant l’alcalde Pere Poch el mes de 
juliol. Quan els detinguts van retornar en ferrocarril de 
Vilafranca a Sant Sadurní, van ser rebuts a l’estació per 
una multitud de sadurninencs que els acompanyà en 
desfilada fins a la plaça de l’Ajuntament. 

S’organitzà a la vila una recollida de diners en favor 
dels acusats que assolí la xifra de 741’50 pessetes.Van 
destacar les aportacions particulars del xampanyista 
Manuel Raventós Domènech, del propietari agrícola 
Modest Casanovas Romeu, del metge cirurgià Jaume 
Pio Robert, del també xampanyista Francesc Rigol, del 
farmacèutic Antoni Viader, així com de Pau Torelló, 
Francesc Ferrer, Salvador Rovira i Jaume Llopart. 

FOTO DEL FONS DE L’AUTOR CEDIDA PELS 

SEUS DESCENDENTS.

1910. Modest Casanovas Romeu

E l seu pare, Joan Casanovas Prats, ja havia estat al-
calde de la vila entre 1879 i 1881. Ell mateix també 

havia ocupat l’Alcaldia el 1891 durant un breu perío-
de. Tenia la seva hisenda a Subirats, concretament a 
cal Milà de la Roca, prop de Lavern. Modest Casano-
vas Romeu era maçó, a l’igual que el seu pare i que el 
seu fill Joan Casanovas Maristany, el qual va esdevenir 
president del Parlament de Catalunya durant l’etapa 
republicana. No s’han pogut documentar pràctiques 
maçòniques a Sant Sadurní, però és que tots tres Ca-
sanovas –avi, pare i fill– havien viscut llargues tempo-
rades i viatjaven sovint a Barcelona, on els hauria estat 
més fàcil seguir els rituals propis de la maçoneria. 

El 1909, va formar part d’una candidatura municipal 
en la qual també s’hi presentaven Antoni Gana Esteve 
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1923, amb tres reeleccions consecutives els dies 1 de 
gener de 1916, 1 d’abril de 1920 i, també, l’1 d’abril 
de 1922. Deu anys és un període de temps ideal per a 
dur a terme un bon projecte al capdavant de la Casa 
de la Vila. La seva gestió mereix ser comentada, ja que 
va destacar en diversos fronts. En l’àmbit polític va 
demanar, el 1918, al govern central, que el Parlament 
plantegés immediatament la concessió d’autonomia a 
Catalunya; i el 1923, va demanar la retirada de les tropes 
del Marroc i la convocatòria d’un referèndum sobre la 
política espanyola en aquella colònia.

Pel que fa als projectes municipals, el 1920 va intentar 
construir cases barates en uns terrenys emparaulats 
amb Pere Mir Ràfols de can Guineu, projecte que no 
va reeixir. Sí que va donar un impuls a l’escola pública 
de Monistrol, on les seves tres nétes assistirien a classe. 
Amb això no n’hi ha prou per qualificar la seva gestió 
com a exitosa o elogiosa.

Durant el seu mandat es van celebrar a la vila una colla 
d’esdeveniments força singulars, com la Festa de la 
vinya (1914), la inauguració de l’Escola Professional 
i Domèstica (1914), el Primer Homenatge a la Vellesa 
(1915), la Festa de l’arbre (1915), la presentació dels 
projectes del ferrocarril entre Igualada i Sant Sadurní, 
que no es va executar (1919), i el tramvia elèctric entre 
Sant Quintí i Sant Sadurní (1919), que tampoc va 
arribar a bon port, el XXV Congrés Agrícola Catalano 
Balear (1922) i els Jocs Florals (1923).

El març de 1922, va denunciar al “Comandante de puesto” 
de la Guardia Civil de la vila, Moisés Hernández Herrera, 
que havia rebut quatre anònims manuscrits en els 
quals se l’amenaçava de mort i que ell sospitava que 
eren del sadurninenc Lluís Roig. El substitut accidental 
d’Hernández, el guàrdia primer Ángel Rutia Blanes, 
va interrogar Roig i va dur a terme un escorcoll al seu 
domicili per intentar trobar proves que el poguessin 
involucrar en les amenaces de mort. No se’n va sortir. El 
1923, Joan Sala i Pere Ferrer van iniciar la construcció dels 
cellers i les caves situats davant per davant de l’estació 
del ferrocarril de Sant Sadurní i cinc anys més tard ja 
comptaven amb un estoc de dos milions d’ampolles i en 
venien mig milió a l’any. 

Joan Sala Tubella havia nascut el 3 de novembre de 1861 
al Raval de Sant Sadurní i es va casar el 17 de novembre 
de 1883 amb Carme Vivé Morera. El matrimoni va tenir 
quatre fills, dels quals només va sobreviure la Dolors. 

FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

carrer Sant Antoni (1911); i l’obertura d’un nou carrer 
entre els de l’Hospital i Sant Pere (l’actual Narcís Via-
der), també el 1911. 

FOTO DEL FONS DE L’AUTOR CEDIDA PER JOAN CASANOVAS 

CUBERTA

1914. Joan Sala Tubella

E ntre 1891 i 1923 Joan Sala Tubella (1861–1938) 
va compaginar la seva activitat vinculada a la 

producció, comercialització i exportació de vins i 
xampany amb la política municipal, de forma que 
va ser jutge, regidor i alcalde en representació de la 
Lliga Regionalista. A la finca familiar de can Sala de 
Sant Quintí de Mediona, i també a la casa pairal del 
Marquès de Monistrol, on Sala exercia d’administrador 
dels béns del marquès, Sala i el seu gendre Pere Ferrer 
Bosch, van començar a experimentar en l’elaboració 
del xampany que van treure al mercat el 1921 amb la 
marca Freixenet.

Va iniciar la seva etapa a l’Ajuntament de Sant Sadurní 
el 1894, essent nomenat primer tinent d’alcalde, i va 
romandre com a regidor fins al 1899. L’1 de gener de 
1914, va tornar com a regidor, i deu dies després el 
ple municipal sortejà l’alcaldia entre Joan Sala Tubella 
i Antoni Tarrida Sellarès. A partir d’aquesta darrera 
data, Sala va exercir d’alcalde fins al 2 d’octubre de 
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perquè desbanca els qui són naturalment constituïts en autoritat 
per la il·lustració, pels interessos que representen i pel fet de llur 
domini territorial”. Cal aclarir immediatament que, quan 
Jaume Raventós apel·la a la il·lustració en minúscula, no 
està pensant precisament en la Il·lustració en majúscula, 
sinó en una perversió d’aquelles idees progressistes de 
finals del segle XVIII. 

Agustí Gramona era propietari de l’immoble del Raval 
on durant molts anys hi hagué el Bar La Punyalada i on 
ara hi ha un supermercat, al número 44 del carrer. (La 
foto és molt anterior a la seva etapa d’alcalde.) 

FOTO DEL FONS DE L’AUTOR

1927. Narcís Viader Escayola 

El seu pare, Antoni Viader Janer, havia estat alcalde en 
dues ocasions. Tots dos eren farmacèutics. Narcís Viader 
Escayola (1884–1968) va regentar l’oficina de farmàcia 
fins que la va traspassar al seu fill, Narcís Viader Font, i 
va patentar diversos medicaments i un massatge facial 
amb la marca Myrapol.

A principis de 1927, l’anterior alcalde, Agustí Gramona 
Cardús, havia encarregat al geòleg mossèn Marià Faura 
Sans (1883–1941) que dibuixés amb absoluta precisió 
la conca receptora i la proposta de l’emplaçament de 
noves captacions d’aigua potable per a la vila de Sant 
Sadurní, a la zona compresa entre la Serra de l’Aixertell 
al nord, el coll de Ribalta a ponent, can Ferrer del Mas 
a llevant i els límits amb el terme municipal de Subirats 
al sud.

1923. Agustí Gramona Canals 

E l 2 d’octubre de 1923 el caporal de la caserna de 
la guàrdia civil local, Moisés Hernández Herrera, 

en representació del governador civil provincial i en 
aplicació de la Reial Ordre del 30 de setembre que 
ordenava el cessament de tots els alcaldes i regidors, 
va procedir a la destitució de Joan Sala i va nomenar 
un nou consistori presidit per Agustí Gramona Canals. 
Trenta cinc anys abans, ell (o un altre amb el mateix 
nom i primer cognom) havia format part del Centre 
Català Sadurninenc.

Els tres alcaldes locals de l’etapa de la dictadura de 
Miguel Primo de Rivera, Agustí Gramona, Narcís Viader 
Escayola i Josep Romeu Bolet –tots tres imposats pel 
governador civil– havien estat tallats pel mateix patró: 
eren gent d’ordre, propietaris agrícoles o professionals 
benestants, proclius a fórmules de govern més aviat 
autoritàries i s’havien afiliat a la Unión Patriótica, el 
partit fundat pel dictador.

Com si els hagués intentat retratar, l’escriptor local 
Jaume Raventós Domènech, de can Codorniu, els 
va definir així el 1929 a la seva obra La vida al camp . 
Memòries d’un cabaler: “Aquesta nostra aristocràcia té la 
missió de governar els municipis ultra perpetuar la pròpia 
dinastia. La missió de govern la té per naturalesa i el sufragi que 
la hi tregui és un sufragi sense seny, mal organitzat i il·legítim, 
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El matrimoni va tenir cinc fills, Maria Montserrat, Maria 
Glòria, Maria Núria, Josep Maria i Maria Roser, si bé 
aquesta darrera va morir quan encara era molt petita.

Exercia d’advocat i explotava la seva finca agrícola de 
87 hectàrees mitjançant el sistema de rabassa. Era 
un home conservador, molt religiós i autoritari i per 
això combregava amb la fórmula del directori militar 
imposada pel general Primo de Rivera. Va presentar la 
dimissió, per motius professionals, el febrer de 1930.

El juliol de 1936, va fugir amb la seva família i la casa 
pairal de Can Romeu dels Borrulls va ser desvalisada pel 
Comitè de Milícies Antifeixistes. Durant tota la guerra va 
estar ocupada per refugiats provinents d’altres regions 
d’Espanya. La seva filla Montserrat va ser voluntària 
a la División Azul i va romandre onze mesos als fronts 
russos. 

FOTO DEL FONS DE L’AUTOR CEDIDA PER 

LA FAMÍLIA LOAYSA ROMEU

1930. Joan Sala Tubella 

Va exercir novament d’alcalde durant catorze mesos, 
des del 26 de febrer de 1930 –quan van ser reposats 

en els càrrecs els alcaldes i regidors anteriors a l’etapa 
de la dictadura de Primo de Rivera– fins al 14 d’abril 
de 1931, data de proclamació de la República. Tenia 
aleshores 68 anys i malgrat l’edat, va demostrar altra 
vegada un gran dinamisme.

D’entre les realitzacions més rellevants d’aquesta segona 
etapa destaquen el projecte de clavegueram del carrer 
Sant Josep i la urbanització del carrer Diputació. Va 
demanar a l’Estat la canalització de la riera Lavernó i, 
per evitar que el destacament de la Guàrdia Civil hagués 
d’abandonar el municipi, l’Ajuntament es va fer càrrec 
de les despeses de manteniment. 

Es va presentar a les eleccions municipals del 12 d’abril 
de 1931 i les va guanyar, però els esdeveniments que 
es van desencadenar al país arran el triomf electoral 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a tot Catalunya, la 
proclamació de la República i la fugida cap a l’exili del rei 
Alfons XIII, van comportar que es retirés voluntàriament 
i no pogués mantenir l’Alcaldia. 

Quan mossèn Faura Sans va dur a terme aquest 
projecte el 1927 es trobava apartat de la seva càtedra 
de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona per 
la seva significació catalanista. L’estudi tractava de 
millorar l’aprofitament ja existent i Faura va afrontar 
el repte d’acord amb les indicacions rebudes. Va lliurar 
la seva feina el 5 de novembre de 1927 al nou alcalde 
Narcís Viader.

El 28 de novembre de 1928, Viader va dimitir per 
motius professionals. Posteriorment, durant el conflicte 
rabassaire de la primera meitat dels anys trenta, va 
mostrar-se favorable a les reivindicacions dels pagesos, 
la qual cosa li va complicar la vida després de la Guerra 
Civil. Efectivament, va ser detingut i empresonat durant 
tres mesos a la caserna de Vilafranca fins que en fou 
alliberat gràcies, precisament, a les gestions de dos 
grans propietaris del municipi de Subirats. 
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1928. Josep Romeu Bolet

 

F ill de l’alcalde Eudald Romeu Torrents (Sant 
Sadurní, 1838–1893) i de Josefa Bolet Balluter, de 

Vilanova i la Geltrú. Va ser l’hereu de la hisenda de can 
Romeu dels Borrulls i es va casar, el 1915, amb Glòria 
Fernández Guillén, nascuda a Zamboanga (Filipines). 
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El 22 de gener de 1939 al matí, poc abans de l’ocupació 
de la vila per les tropes franquistes, un Stuka de la Legió 
Cóndor nazi va llençar tres bombes sobre Sant Sadurní, 
una de les quals va caure a cal Montardit i al pati de cal 
Sol provocant la mort de totes les vaques de la lleteria de 
Gibert. A la fotografia adjunta de 1910 el veiem amb la 
seva esposa Maria Vallès Miquel.
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 DOMÈNECH GIBERT

1931. Miquel Bruna Vilà

E s va establir a Sant Sadurní quan el seu pare va ser 
destinat en qualitat de secretari municipal a Subi-

rats. La seva mare també s’ho va fer venir bé i demanà el 
trasllat a l’escola pública de Sant Pau d’Ordal. Va iniciar 
la vida laboral a l’obrador de la pastisseria de cal Fonso 
a la plaça de l’Ajuntament, i al cap d’uns anys va anar 
a treballar a la farinera de cal Ritu, al Raval. Es va man-
tenir solter i vivia amb una germana seva en un pis del 
carrer Jacint Verdaguer.

Bruna havia nascut a Gelida i a la primavera de 1931 era 
un personatge culte, molt religiós, primmirat i simpatit-
zant d’Esquerra Republicana de Catalunya. Tenia pro-
blemes de visió i va haver de ser operat de cataractes. 

1931. Camil Gibert Carbó 

S egons cercles familiars, Camil Gibert Carbó, de la 
vaqueria i de la lleteria de cal Sol del carrer Cava-

llers, va ser proclamat alcalde el 14 d’abril de 1931, el 
mateix dia que es va establir la República. A les elecci-
ons municipals celebrades dos dies abans en les quals 
va vèncer la candidatura regionalista i conservadora de 
Joan Sala Tubella, Gibert havia aconseguit un escó a 
l’Ajuntament en representació del Partit Federal Ibè-
ric. Sembla que regionalistes i republicans es van posar 
d’acord a promoure’l a ell com a fórmula de compro-
mís, en tan que regidor electe de major edat (tret de 
Joan Sala, que havia nascut el 1861), arran de la victò-
ria majoritària d’ERC a tot Catalunya, la proclamació 
de la República Catalana per part de Francesc Macià i 
la caiguda de la monarquia d’Alfons XIII.

No es disposa de cap prova documental d’aquesta elec-
ció, però es podria haver donat el cas en el marc de l’eufò-
ria popular d’aquella històrica jornada. El seu mandat va 
ser molt breu, si és que efectivament va exercir d’alcalde, 
ja que dotze dies després el ple municipal va elegir Mi-
quel Bruna Vilà, aquesta vegada amb llum i taquígrafs.

Camil Gibert es va casar amb Maria Vallès Miquel 
(1885–1966) i va tenir tres fills, Enric, Assumpció i Pi-
lar. Abans d’obrir la lleteria exercia l’ofici de pintor. 
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L’alcalde i tots els regidors de l’Ajuntament van ser des-
tituïts. Miquel Bruna, Pere Esteve i Antoni Lloret van 
ser empresonats al vaixell Uruguay, ancorat al port de 
Barcelona, juntament amb altres alcaldes i regidors, di-
rigents rabassaires, el govern de la Generalitat i altres 
personalitats com el President del Parlament de Catalu-
nya, Joan Casanovas Maristany. 

Va aixecar molta polèmica la decisió de Miquel Bruna 
d’enderrocar una paret que el xampanyista Joan Miró 
Bages havia construït sense permís municipal a les seves 
caves. L’empresari va reaccionar querellant-se contra 
tot el consistori si bé només es va admetre a tràmit la 
demanda contra l’alcalde. A la fotografia adjunta, 
corresponent a l’acte de lliurement del títol de Patrici 
Honorable a Joan Casanovas Maristany, podem veure 
l’alcalde Miquel Bruna al darrere del quadre, a la Casa de 
la Vila de Sant Sadurní. Era el 8 de setembre de 1933. 
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1934. Salvador Rovira Torelló

A aquest propietari de cal Mota li van encolomar 
l’alcaldia sense haver tingut mai cap mena 

d’experiència municipal i sense que ningú li ho preguntés. 
El capità Celestino Ruiz del Batallón de Cazadores de 
África número 7 que havia ocupat Sant Sadurní el 7 
d’octubre, el va convocar a l’Ajuntament i li va comunicar 

Tot i no haver guanyat les eleccions municipals del 12 
d’abril (recordem que va resultar vencedora la candida-
tura regionalista i conservadora de Joan Sala Tubella), 
el 30 d’abril, Miquel Bruna va ser escollit alcalde en 
la votació secreta de constitució del consistori, per sis 
vots a favor i tres en blanc. Cal interpretar-ho com una 
concessió dels regidors electes regionalistes que havien 
obtingut la majoria davant el gir que s’havia produït al 
país. Un mes després es van tornar a celebrar eleccions 
municipals i en aquesta nova convocatòria la candida-
tura d’ERC va obtenir 488 vots i els republicans fede-
rals la meitat. Bruna va ser confirmat en el càrrec amb 
la legitimitat del seu triomf electoral.

A les eleccions municipals del 14 de gener de 1934, 
Bruna va tornar a guanyar amb 913 vots (8 regidors) 
encapçalant la candidatura d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Unió de Rabassaires (ERC-UR), mentre el 
Bloc Catalanista Republicà (els hereus de la Lliga) en 
va obtenir 690, quatre regidors. L’increment del nom-
bre de vots no es va deure al fet que hagués augmentat 
espectacularment la participació, sinó al fet que la Re-
pública va atorgar a les dones majors de 23 anys el dret 
de ser electores i electes. Entre els regidors que van en-
trar a l’Ajuntament en representació de la candidatura 
ERC–UR destaquen Jaume Ferrer Carbó, Francesc Tu-
bella Rosell, Pere Esteve Llopart i Antoni Lloret Miquel. 
Els dos primers van ser afusellats després de la guerra 
pel general Franco, el tercer fou molt popular a partir 
dels esdeveniments del 6 d’octubre d’aquell mateix any 
i el quart va ser assassinat a Barcelona el 1949.

El sis d’octubre de 1934, arran de la revolta ocasio-
nada per la sentència adversa del Tribunal de Garan-
ties de la República a la Llei de Contractes de Conreu, 
la gran ambició dels rabassaires, a Sant Sadurní es va 
produir la detenció i empresonament d’una vintena de 
propietaris locals.

L’endemà a primera hora del matí, el Batallón de Caza-
dores de África número 7 sota les ordres del capità Ce-
lestino Ruiz va encerclar la vila i va enviar uns emissaris 
a negociar amb l’Ajuntament l’alliberament dels detin-
guts. Tota vegada que els propietaris ja es trobaven a 
casa seva, el regidor Pere Esteve s’oferí a acompanyar 
l’emissari de tornada fins a les posicions de l’exèrcit i 
donar fe al capità que, efectivament, s’havia recuperat 
la normalitat. A Celestino Ruiz se li va ocórrer una ar-
gúcia per ocupar militarment la vila sense córrer cap 
risc: va situar al capdavant del destacament el regi-
dor Pere Esteve, lligat de mans, el qual els va conduir 
tranquil·lament fins a la Casa de la Vila. Allí, Miquel 
Bruna confirmà al capità la notícia de l’alliberament 
dels presos. Aquesta gesta va comportar a Esteve que 
a partir d’aquell moment se’l conegués com el Pere 
Valent. En desfilar pels carrers, segons Pere Esteve, els 
catalanistes de tota la vida, salvant alguna honrosa ex-
cepció, els reberen cridant “¡Viva el ejército español!”
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1936. Napoleó Montagut Duran

V a ser designat per al càrrec el 18 de febrer de 1936 i 
comptava amb majoria simple al consistori, el qual 

estava integrat per cinc regidors en representació d’Es-
querra Republicana de Catalunya – Unió de Rabassaires 
i quatre del Bloc Catalanista Republicà, que ben aviat 
es van cansar d’estar en minoria i van decidir quedar-se 
a casa.

El 28 de maig de 1936, seguint les directrius del Ministeri 
d’Instrucció Pública de data 6 de maig, la inspectora d’en-
senyament Leonor Serrano, després de visitar les escoles 
públiques, va inspeccionar els tres centres privats religio-
sos del municipi i va aixecar acta que s’exercia la docència 
sense cap titulació oficial tot ordenant el tancament del 
col·legi dels hermanos i dels dos de les monges.

Els gravíssims esdeveniments locals ocorreguts a partir 
del 19 de juliol, així com l’hegemonia del Comitè de Mi-
lícies Antifeixistes en el control del municipi, van influir 
Montagut, que va creure convenient apartar-se momen-
tàniament de la ventada revolucionària. La subordinació 
de l’Ajuntament al Comitè, en el qual tenien un paper 
preeminent Pere Esteve Llopart i la CNT-FAI, explica 
aquesta circumstància. El 1936 van ser assassinats per 
ordre del Comitè local quatre veïns del municipi que ha-
vien exercit de regidors: Emili Castells Rosich (el 1918 i 
el 1930), Josep Sabaté Vidal (el 1927 i el 1928) Salvador 
Gibert Singla (el 1930) i Antoni Bardella Paul (el 1934). 

El 10 d’agost de 1936, després de ser ratificat a l’Al-
caldia, Montagut va demanar una excedència a conse-
qüència de la qual Pere Esteve ocupà temporalment el 
càrrec. 
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que aquell mateix dia el nomenaria alcalde, sense cap 
opció de rebutjar el càrrec.

No era la primera vegada que succeïa d’aquesta ma-
nera i no seria l’última. Ja el 2 d’octubre de 1923, el 
caporal de la caserna de la Guàrdia Civil local, amb 
motiu del cop d’Estat del general Primo de Rivera i en 
aplicació del Reial Decret del 30 de setembre, va desti-
tuir els regidors en exercici i va proclamar alcalde Agus-
tí Gramona Canals que vivia al Raval de Sant Sadurní, 
un dels majors contribuents a la hisenda municipal. 

Altra vegada el mateix procediment es va esdevenir, 
com veurem més endavant, el 25 de gener de 1939, 
quan l’alferes provisional del Cuerpo Jurídico Militar, 
en nom de l’Excelentísimo General Jefe del Cuerpo del 
Ejército de Navarra, va col·locar al capdavant de l’Al-
caldia Antonio Llopart Rovira.

Rovira no s’hi va amoïnar gaire perquè ell mateix es 
considerava poc interessat en els afers municipals. Tot 
i així, va continuar la gestió iniciada per l’Ajuntament 
d’esquerres anterior per organitzar un homenatge al 
músic Pau Casals. El 30 de maig de 1935, va presidir 
l’acte de descobriment d’una placa de bronze en una 
plaça de la vila que des d’aleshores porta el nom de 
l’insigne violoncel·lista. Els regidors d’esquerres que 
havien estat apartats dels càrrecs van denunciar que 
Rovira s’havia apropiat de la figura de Pau Casals. En 
la fotografia apareix al seu costat dret. 
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(també hi era el sadurninenc Joan Casanovas Maristany, 
president del Parlament de Catalunya), va ser alliberat 
i retornà al seu càrrec a l’Ajuntament. Mentrestant va 
evolucionar des del punt de vista ideològic i s’afilià al 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), junta-
ment amb els seus companys Ernest Roca Guilera i Va-
lentí Zaragoza Vergés.

El 18 de juliol de 1936 li va canviar la vida. La reacció al 
cop d’estat del general Franco en forma de revolució so-
cial va propiciar que a tots els municipis es constituïssin 
els Comitès de Milícies Antifeixistes que, a la pràctica, 
van assumir tot el poder local. Els alcaldes i regidors van 
ser desbordats per la situació i en molts casos arraco-
nats pels revolucionaris. A Sant Sadurní, un dels mem-
bres més destacats del Comitè va ser Pere Esteve que a la 
pràctica feia també d’alcalde. Durant aquells setmanes 
de juliol i agost es van cometre una colla d’assassinats 
per ordres del Comitè, les víctimes dels quals eren gent 
d’ordre, empresaris, propietaris agrícoles i simpatitzants 
de Falange. 
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1936. Miquel Bruna Vilà 

A partir del ple del 3 d’octubre, Bruna es va tornar a 
fer càrrec de lAlcaldia i Pere Esteve va continuar de nú-
mero dos en qualitat de regidor. Quinze dies després, 
en compliment del Decret del Consell de la Generalitat 
del 9 del mateix mes i de l’Ordre de la Conselleria de 
Seguretat Interior de data 12 d’octubre, es va procedir 
a la constitució del nou Ajuntament. Hi estaven repre-
sentats la CNT amb quatre regidors (Josep Casas Bor-
ràs, Francisco Alcaine Jerez, Francesc Viladoms Sabaté 
i Leandre Raurich Gelabertó), el Partit Socialista Unifi-
cat de Catalunya amb dos (Pere Esteve Llopart i Lluís 
Benaiges Pedrola), dos d’Esquerra Republicana Federal 
(Miquel Bruna Vilà i Antoni Huguet Carol) i dos de la 
Unió de Rabassaires (Josep Maria Rosell Arnan i Eugeni 
Roig Samsó). 

Durant aquest breu període la seva intervenció més re-
llevant va ser la incautació d’una finca agrícola abando-
nada, propietat de Salvador Rovira Torelló, de cal Mota, 
l’exalcalde imposat arran del desenllaç dels fets d’octu-
bre de 1934 –que havia fugit del municipi després del 
18 de juliol– per cultivar-la i destinar els productes a les 
necessitats alimentàries de la població.

Bruna va passar tota la Guerra Civil a Sant Sadurní i el 
21 de gener de gener de 1939, després de col·laborar uns 
dies en la construcció de les fortificacions republicanes de 
l’Ordal per ordre del tinent coronel Manuel Tagüeña La-
corte, va optar per desaparèixer, ja que temia per la seva 
vida si queia en poder dels feixistes. Va romandre amagat 
a Barcelona fins a la seva mort, esdevinguda el 1950. 

1936. Pere Esteve Llopart

S egons els llibres d’actes del plenari de l’Ajuntament 
recuperats el 2008, fou Pere Esteve i Llopart 

(Torrelavit, 1905 – Perpinyà, 1996) qui va presidir 
interinament el consistori des del 10 d’agost fins al 
3 d’octubre de 1936. Probablement ja se n’havia fet 
càrrec de facto a partir del 19 de juliol.

Havia entrat de regidor a l’Ajuntament després de les 
eleccions municipals de 1934 en representació de la 
candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Unió de Rabassaires. El 7 d’octubre del mateix any, 
com ja s’ha explicat anteriorment, quan l’exèrcit espa-
nyol va encerclar la vila per alliberar els propietaris agrí-
coles que havien estat empresonats el dia anterior a 
causa de la revolta ocasionada per la sentència adversa 
del Tribunal de Garanties de la República sobre la Llei 
de Contractes de Conreu, va oferir-se per entrevistar-se 
amb el capità que comandava les tropes per informar-
lo que els presos ja havien estat alliberats, i que no hi 
hauria resistència a l’ocupació militar de Sant Sadurní. 
Per si un cas, el capità Celestino Ruiz el va situar al 
capdavant de la tropa, lligat de mans, i darrere d’ell 
els soldats van entrar al nucli urbà sense resistència. A 
partir d’aquella jornada, malgrat ell, va deixar de ser 
Pere Esteve i es va convertir en Pere Valent.

Després de passar uns mesos empresonat al vaixell 
Uruguay al port de Barcelona juntament amb l’alcal-
de Miquel Bruna Vilà i el regidor Antoni Lloret Miquel 
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1936. Salvador Colet Vidal

V a ser designat regidor el 21 d’octubre de 1936 en 
representació d’Esquerra Republicana Federal. 

Colet va actuar d’alcalde accidental des del ple del 24 de 
desembre de 1936 fins al 20 de gener de 1937, i després 
també a partir del 23 del mateix mes. Havia estat el 
segon de Josep Casas en l’etapa immediatament anterior 
i quan aquest es va ferir en una cama el va substituir 
temporalment. 

El 31 d’octubre de 1936, quan només feia deu dies que 
era regidor, es va produir una fatalitat que li va complicar 
la vida. Sembla que a la centraleta telefònica del munici-
pi que canalitzava totes les trucades urbanes i interurba-
nes se’n va rebre una d’algun membre de les patrulles de 
control de la FAI de Barcelona que demanava informació 
sobre el veí de Sant Sadurní, Josep Maria Casanovas San-
tacana, a qui havien detingut aquell mateix dia en un pis 
de la ciutat, i que l’operadora va derivar la trucada a la 
Casa de la Vila. No se sap ben bé qui va atendre la con-
ferència telefònica (es va dir que l’havia rebut Salvador 
Colet), però es va informar a qui s’interessava per Casa-
novas que aquest era, efectivament, un capellà. Aquell 
mateix dia, va ser afusellat al cementiri de Les Corts de 
Barcelona i des d’aquell moment Colet es va veure impli-
cat, amb causa o sense, en aquest tràgic esdeveniment. 
Ell sempre va negar haver estat el delator, però la família 
del difunt el va assenyalar com a culpable. 

1936. Josep Casas Borràs 

J osep Casas i Borràs (1909 – 1941) va ser escollit 
alcalde el 21 d’octubre de 1936 en representació de 

la Confederació Nacional del Treball (CNT) amb nou 
vots a favor i dos en blanc i va exercir el càrrec fins al 29 
d’octubre de 1937, si bé durant aquest període va estar 
de baixa en dues ocasions, una per accident laboral i 
l’altra per malaltia. Després va continuar com a regidor 
fins al desembre de 1938. És important destacar que 
quan va prendre possessió del càrrec ja s’havien produït 
el major nombre d’assassinats ordenats pel Comitè de 
Milícies Antifeixistes.

Entre les actuacions més destacades en aquest període 
s’hi compten la decisió d’utilitzar la casa pairal de can 
Guineu per acollir refugiats d’altres indrets d’Espanya, 
la requisa de llibres de biblioteques privades del 
municipi per fornir una biblioteca pública i els canvis 
dels noms d’alguns carrers. (En aquesta mena de 
qüestions es produïa ja un debat sobre si les plaques 
d’aquests carrers havien de ser només en català, només 
en castellà o bilingües).

Treballava aleshores a cal Benach (Maquinària Moder-
na per a Construccions i Obres Públiques) on el 8 de 
desembre de 1936 es va ferir a la cama en disparar-se-li 
l’arma que emprava per verificar la resistència de les 
planxes que s’hi utilitzaven per al blindatge de tancs, 
carros d’assalt i camions, segons la versió oficial. D’al-
tres afirmen que se li va disparar accidentalment la pis-
tola que portava sempre a la cintura. El veiem en la 
foto adjunta; és el segon començant per l’esquerra. 
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totes les publicacions periòdiques en català i en castellà 
que s’havien editat a la vila per exhibir-la al Palau Interna-
cional de Premsa de l’Exposició Mundial de París.

El regidor Pere Varias Gibert d’Esquerra Republicana de 
Catalunya va ser mobilitzat i el seu lloc l’ocupà Napoleó 
Montagut Duran, del mateix partit. 

1937. Daniel Forns Torelló

D el 24 de juliol al 7 d’agost de 1937, Daniel Forns, 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, va substituir 

temporalment Josep Casas. 

En aquest període es va tornar a debatre l’acomiada-
ment de l’empleat de l’escorxador municipal, Ernest 
Roca Guilera, membre del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya (PSUC), per haver faltat a la feina durant els 
fets del mes de maig de 1937, quan ell es trobava a Bar-
celona. Recordem que entre el 4 i el 7 d’aquest mes es 
van produir greus enfrontaments a Barcelona entre les 
forces d’ordre públic de la Generalitat amb el suport de 
milicians del PSUC, la UGT i Estat Català, contra mili-
tants de la CNT i del Partit Obrer d’Unificació Marxista 
(POUM). L’expedient de Roca va quedar sobre la taula. 
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Durant el seu mandat l’Ajuntament va plantejar la mu-
nicipalització de les caves de xampany, de l’enllumenat 
públic i de la Cooperativa Elèctrica, de les aigües públi-
ques i privades, i va proposar fórmules per explotar les 
terres agrícoles improductives.

El ple del 8 de gener de 1937 va aprovar per unanimitat, 
a instància dels veïns, iniciar els tràmits per tal que els 
nuclis de Sant Jaume Sesoliveres, Can Canals i la Fortesa 
del municipi de Piera fossin agregats al de Sant Sadurní 
en base a la seva proximitat i relacions de tota mena. 

Sota la seva presidència es va debatre també la creació 
d’un impost municipal per a les empreses xampanyistes, 
un cèntim de pesseta per ampolla de gasat i dos per les 
de cava, i la necessitat d’emetre paper moneda fraccio-
nària per facilitar les transaccions comercials a la vila.

A la dècada dels vint vivia a Viladecavalls (Vallès Occi-
dental) i visitava Sant Sadurní periòdicament ja que era 
venedor ambulant de roba (mitjons, mitges, llençols, 
tovalloles, camises, peces de roba interior d’home i de 
dona...). S’establí a la vila amb la seva esposa Maria 
Vives Soler i residien al carrer Mossèn Fontanilles. De 
mica en mica, va anar abandonat la feina de marxant i 
es va dedicar a fer de pagès. No van tenir fills.

Quan s’exilià el 1939 va ser internat al camp d’Agde, 
al Llenguadoc- Rosselló, d’on va sortir per treballar en 
feines agrícoles. Va ser contractat per un gran propie-
tari rural del municipi de Marseillan, a la riba de l’es-
tany de Thau, i no va tornar mai més a casa seva, si bé 
va mantenir contactes esporàdics amb la seva dona. 
Amb el temps, va adquirir una petita finca a Marseillan 
i aleshores compaginava les feines agrícoles per al seu 
benefici particular i per al propietari. No es va tornar a 
casar. Va morir a la dècada dels seixanta i va ser enter-
rat en aquesta població francesa. La seva esposa havia 
mort el 1951 i és enterrada al cementiri municipal de 
Sant Sadurní. 
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1937. Josep Casas Borràs 

R etornà a l’alcaldia el 3 de maig de 1937, un cop 
recuperat de l’accident. Casas va procedir a emetre 

paper moneda amb bitllets de pesseta, de cinquanta, 
i de vint-i-cinc cèntims per fer front a l’escassetat de 
moneda fraccionària, indispensable per a totes les 
transaccions comercials de la vila. La seva signatura 
apareixia impresa als bitllets.

Va promoure el canvi del nom oficial de la vila, eliminant 
el Sant i deixant només Sadurní d’Anoia, i va tramitar la 
segregació del nucli de Sant Joan de Subirats, del terme 
municipal de Subirats. A instàncies del Comissariat de 
Propaganda de la Generalitat va elaborar una llista de 
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1937. Napoleó Montagut Duran 

V a tornar a exercir d’alcalde a partir del 5 de novem-
bre de 1937 fins al final de la Guerra Civil. Per tant, 

gairebé quinze mesos. Casas es va quedar de número 
dos i Manuel Bonet Bonet de número tres.

El 1938 l’Ajuntament va sol·licitar al Ministeri de De-
fensa Nacional que s’instal·lés una bateria antiaèria per 
protegir la Fàbrica Z ubicada a cal Benach. També va 
emetre vals de moneda fraccionària, 40.000 de deu cèn-
tims i 40.000 de cinc, i va mobilitzar la lleva de 1929. Te-
resa Montagut Forns, filla de l’alcalde, va morir el 1938. 
Napoleó Montagut va desaparèixer de la vila poc abans 
de l’entrada de les tropes nacionals, i es va amagar en 
un pis del carrer Hospital de Barcelona. Mai més no va 
tornar a Sant Sadurní.

Per guanyar-se la vida treballava a l’obrador d’una pas-
tisseria de la ronda de Sant Pere de Barcelona propie-
tat de la família Coll, de cal Simón de Sant Sadurní. Allí 
fou descobert casualment pel xampanyista sadurninenc 
Joan Miró Bages quan pretenia vendre-hi unes caixes del 
xampany Noya. Immediatament Miró va delatar Mon-
tagut. El 3 de maig de 1939 ingressava a la Model i fou 
condemnat en Consell de Guerra sumaríssim a trenta 
anys i un dia de presó.

Durant la seva estada a la Model fou nomenat direc-
tor de l’orquestra integrada per reclusos republicans, el 
1941 li reduïren la pena a 12 anys i el 27 de gener de 
1944 se li concedí la llibertat condicional. Fins a la seva 
mort el 1960, als 68 anys, va treballar de músic en diver-
ses orquestres i va actuar ocasionalment al Palau de la 
Música Catalana.

Cal indicar que durant tota l’etapa de la Guerra Civil, 
l’Ajuntament va continuar funcionant atenent els àmbits 
de la seva responsabilitat ordinària (com els pressupos-
tos anuals, els impostos i les contribucions, les escoles 
públiques de Sant Sadurní i Monistrol i els habitatges 
dels mestres, l’arranjament de camins veïnals, voreres i 
carrers, el proveïment d’aigua potable i la construcció 
de noves canalitzacions, el clavegueram, la contractació 
de personal municipal i en situació d’atur forçós, el pa-
dró d’habitants, l’hospital, l’enllumenat públic, l’escor-
xador, la vigilància nocturna, el control dels preus dels 
aliments, els permisos d’obres dels particulars, la neteja 
de carrers i la recollida d’escombraries, els enterraments 
i el cementiri, els permisos de circulació, els horaris co-
mercials, el mercat setmanal, el control dels gossos...); i 
també les qüestions de caràcter extraordinari derivades 
de la guerra (com les mobilitzacions de les lleves, l’aco-
lliment de refugiats provinents d’altres indrets d’Espa-
nya i l’atorgament i control de subsidis, la incautació 
de finques rústiques i urbanes abandonades pels seus 
propietaris, les patrulles de vigilància i control, la nova 
divisió territorial de Catalunya, la substitució dels noms 

1937. Josep Casas Borràs

D el 7 d’agost al 5 de novembre de 1937 va ocupar 
novament l’alcaldia. D’entre les actuacions més 

destacades d’aquesta etapa sobresurten la readmis-
sió d’Ernest Roca, la cessió d’un immoble dels carrers 
Torras i Bages i Josep Alsem Clavé a la Generalitat de 
Catalunya per ubicar-hi una escola de primària, el de-
sallotjament dels refugiats que s’havien instal·lat sense 
autorització municipal a l’immoble de cal Baqués del 
carrer Sant Antoni i l’arrendament del temple parro-
quial al Sindicat Únic d’Oficis Varis, adherit a la Confe-
deració Nacional del Treball (CNT).

A mitjans de gener de 1939, Casas va viatjar a Bes-
canó (Gironès), juntament amb la maquinària de cal 
Benach, quan es va desmantellar el taller davant la im-
minent ocupació de Sant Sadurní per les tropes fran-
quistes. Es va retirar cap a França dues setmanes des-
prés, essent ingressat en un camp d’internament. De 
les cinc opcions que existien per sortir d’aquell infern 
(tornar voluntàriament a Espanya i afrontar les even-
tuals responsabilitats polítiques, fer-se voluntari a la 
Legió Estrangera Francesa amb un contracte de cinc 
anys, escapar-se amb el risc de ser detingut i deportat 
immediatament, o oferir-se voluntari per treballar en 
una empresa de les rodalies o en una CTE, (Compagnie 
de Travailleurs Étrangers), Casas va escollir a aquesta dar-
rera alternativa.

Va ser destinat a Angulema, al sud-oest de França. 
Quan els alemanys van ocupar la regió, va ser detingut 
i confinat en un camp d’internament, i el 20 d’agost 
de 1940 el van traslladar en tren a Mauthausen (amb 
el tristament famós comboi dels 927), on va arribar el 
24 del mateix mes i li van assignar el número 4106. En 
aquell tren va coincidir amb el vilafranquí Eusebi Pérez 
i Martín, el qual va sobreviure fins a l’alliberament del 
camp el 5 de maig de 1945. La certificació de la mort 
de Josep Casas al castell de Hartheim porta la data 
del 24 de gener de 1941. Durant aquells cinc mesos, 
va treballar en la construcció i fortificació del camp de 
Mauthausen en unes condicions infrahumanes. 

El veiem a la fotografia que es reprodueix unes pàgines 
abans, que va ser  captada a l’estació del ferrocarril de 
Sant Sadurní després de carregar en un vagó un pro-
totip de carro d’assalt fabricat a cal Benach. Casas és 
el segon començant per l’esquerra de la imatge. Tam-
bé s’identifica el regidor de l’Ajuntament Josep Dols i 
Gibert (1895–1941), el qual va morir el mateix any a 
Mauthausen–Gusen (és el quart, comptant per l’es-
querra). 
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1939. Antonio Llopart Rovira

H avia nascut el 1884. La seva trajectòria política 
s’inicià durant la dictadura del general Primo de 

Rivera, quan s’afilià al partit Unión Patriótica (UP). 
La finalitat d'UP, creada el 1924, era donar suport a 
la figura del dictador; la seva ideologia, clarament de 
dretes i catòlica; la seva política, contrària al sistema 
parlamentari, als nacionalismes i regionalismes, i, per 
arrodonir-ho, enemiga del comunisme.

Amb aquests antecedents s’afilià, després de la caiguda 
del dictador, a la Lliga Regionalista, el partit de la dreta 
catalana capitanejat per Francesc Cambó que havia es-
tat il·legalitzat precisament per Primo de Rivera.

Durant la guerra va romandre amagat en un indret des-
conegut. S’explica que quan retornà a la vila dos dies 
després de l’ocupació de les tropes feixistes, es va pre-

d’alguns carrers, l’edició de paper moneda i vals d’àm-
bit local, els impostos especials a causa de la guerra, 
l’habilitació de refugis en previsió de bombardeigs, 
el racionament d’aliments i tabac...). No es va aturar 
l’Ajuntament ni va ser un desori, com s’havia intentat 
fer-nos creure, sinó una etapa força rigorosa en uns 
mesos realment convulsos, com es demostra als llibres 
d’actes dels plenaris del període 1936-1939

A l’hora de fer el balanç del que va representar la der-
rota per als alcaldes i regidors del període 1936-1939, 
destaquen, en primer lloc, les morts per afusellament 
dels regidors Jaume Ferrer Carbó, Lluís Ferrer Armengol 
i Manuel Vinaixa Serres. A les presons franquistes com-
pliren condemna l’alcalde Napoleó Montagut Duran 
i els regidors Pere Varias Gibert, Pere Raventós Soler, 
Jaume Marigó Mas (que va morir a la Model de Barce-
lona), Jaume Capellades Rosell, Francisco Alcaine Jerez 
i Josep Galimany Carbó. L’alcalde Miquel Bruna Vilà va 
viure amagat onze anys a Barcelona, on va morir d’in-
cògnit. Antoni Lloret Miquel, després de deu anys de 
romandre amagat a diversos indrets, va decidir lliurar-
se a la Guàrdia Civil local. L’endemà el seu cadàver va 
aparèixer a l’Hospital Clínic de Barcelona. 

A la llista d’alcaldes i regidors exiliats hi trobem Salva-
dor Colet Vidal, Pere Esteve Llopart, Valentí Zaragoza 
Vergés, Francesc Viladoms Sabaté, Jaume Baqués Font, 
Lluís Benaiges Pedrola, Josep Escarré Vallverdú, Anto-
ni Huguet Carol, Josep Gestoso Granados i l’empleat 
municipal Ernest Roca Guilera. Als camps d’extermini 
nazi van morir l’alcalde Josep Casas Borràs (castell de 
Hartheim) i els regidors Josep Dols Gibert i Manuel Bo-
net Bonet (Mauthausen–Gusen).

Mai en tota la història de Sant Sadurní un sector de la 
seva població havia estat tan castigat. La venjança dels 
vencedors de la Guerra Civil i el feixisme posterior va 
tenir un efecte pervers sobre la democràcia local i en 
particular sobre les classes populars. Els treballadors 
i els pagesos es van veure marginats de la vida política 
i els càrrecs municipals van ser ocupats entre 1939 i 
1979 per persones afins al règim o bé sense cap mena 
d’ideologia o innocus políticament, pertanyents a les 
classes benestants de la població. A mesura que pas-
sava el temps els sectors populars van desencisar-se i 
resignar-se. Fins quaranta anys després de la Guerra 
Civil no van tornar a entrar per la porta gran a la Casa 
de la Vila.
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A l’hora d’eliminar la nomenclatura sectària dels carrers 
que havien estat substituïts durant l’etapa de la Guerra 
Civil, Llopart va propiciar que noms tant o més sectaris 
del Movimiento Nacional, com V División de Navarra, 
Arrabal de Calvo Sotelo, Calle José Antonio Primo de 
Rivera, Plaza del Generalísimo, Avenida de los Márti-
res, Calle del General Kindelán i Plaza del Comandan-
te Cámpora s’incorporessin al paisatge urbà, als docu-
ments d’identitat individual, a les targetes de visita per-
sonals, als sobres de la correspondència..., a l’imaginari 
col·lectiu, en definitiva. 
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1942. Francisco Coca Gregorio

V a experimentar en pròpia carn la intransigència de 
la dictadura feixista que ell mateix havia contribuït 

a entronitzar. Quan el 8 de juny de 1943 va presentar la 
seva dimissió de la Falange i de l’Alcaldia (no per discre-
pàncies amb el règim sinó per una qüestió relacionada 
amb el dèficit d’abastament de matèries primeres als 
industrials locals), el governador civil de torn que l’ha-
via nomenat li va respondre d’ofici, “signifícole que dicha 
petición es inoportuna toda vez que el desempeñar un cargo al 
servicio público, constituye un acto de servicio y es contrario a 
ello pedir la sustitución de los propios interesados, denotando así 
poco fervor patriótico, por lo que esta Alcaldía se abstendrá en lo 
sucesivo de dirigirme solicitudes análogas”. Probablement, el 
governador de l’època en va prendre nota i va esperar el 

sentar a les autoritats militars, les quals devien con-
siderar que era la persona més adequada per ocupar 
l’Alcaldia de Sant Sadurní. L’endemà, 25 de gener de 
1939, el seu nom encapçalava la composició del pri-
mer ajuntament franquista i passava a formar part de 
la llista de militants falangistes del municipi. Era la ter-
cera vegada en setze anys que els militars imposaven 
els alcaldes i els regidors: la primera ocasió va ser el 
1923, amb la Dictadura de Primo de Rivera; la sego-
na, el 1934, arran dels esdeveniments del 6 d’octubre 
quan l’exèrcit va ocupar Sant Sadurní, i la tercera quan 
les tropes feixistes van entrar-hi triomfants. 

Una de les primeres ordres que va donar, el 2 de fe-
brer, va ser la de tancar l’Ateneu amb pany i clau. El 
24 d’octubre de 1940, en resposta al requeriment de 
la Causa General que es va posar en marxa a tots els 
municipis per exigir responsabilitats als implicats en 
els fets revolucionaris de 1936, va confeccionar la llis-
ta dels 61 veïns i veïnes del municipi sospitosos d’ha-
ver participat en els assassinats d’aquelles setmanes 
de juliol i agost.

En el seu haver destaquen les gestions per a la recons-
trucció dels ponts enderrocats per l’exèrcit republicà 
en retirada i molt en especial el de la riera Lavernó, 
prop de l’estació del ferrocarril. S’inaugurà amb gran 
solemnitat el 29 de novembre de 1941. La placa com-
memorativa indica que va ser construït pel Servicio Mi-
litar de Puentes y Caminos en colaboración con la Jefatura de 
Via y Obras de la Diputación de Barcelona. Ni mitja paraula 
dels condemnats republicans de la presó Model que hi 
van treballar. La canalització i cobertura del torrent de 
la Canaleta va ser una altra obra important executada 
durant el seu mandat que també va comptar amb pre-
sos civils de significació republicana.

Va intentar afrontar el problema de l'habitatge al mu-
nicipi amb el projecte de construir un immoble de qua-
tre habitatges de protecció oficial. Malauradament, 
no va reeixir en l’intent i els alcaldes que el van succeir 
tampoc. Sí que, contràriament, va adquirir una parella 
de gegants i una colla de capgrossos per amenitzar les 
festes populars i tradicionals.

Durant els primers mesos del seu mandat (27 de març 
de 1939), el caporal de la caserna de la Guàrdia Civil i 
delegat del Comandament militar del Partit, José Alon-
so Verdayes, va emetre un ban en el qual manifestava 
“Que habiendo observado que tanto los letreros de las calles, 
como los rótulos de los comerciantes e industriales de esta Villa, 
están escritos en el dialecto catalán; en el plazo de siete días, 
a contar desde la fecha del presente, serán cambiados y pues-
tos en el idioma castellano, único oficial que rige en la Nueva 
España. Por tanto, mando y ordeno el cambio de los letreros 
y rótulos indicados, apercibiendo, de que de no ser cumplido 
el presente, incurrirán en las responsabilidades a las que haya 
lugar, dando órdenes a las autoridades locales y fuerzas a mi 
disposición, para que sea cumplida”. 
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Tradicionalista y de las JONS (recordem que l’Ateneu 
s’havia clausurat els primers dies de febrer de 1939 per 
ordre de l’alcalde), l’Ajuntament no hi va posar cap 
mena d’objecció, tot i l’evidència que aquesta entitat no 
era ni un sindicat ni s’havia significat mai a favor del 
marxisme. O l’alcalde era un ignorant de la història de la 
societat o ja li estava bé l’expropiació... O les dues coses 
a la vegada.

A finals d’octubre o principis de novembre de 1942, 
Coca va encapçalar una delegació d’industrials locals 
per sol·licitar al ministre d’Indústria i Comerç, Demetrio 
Carceller Segura, el subministrament de sucre destinat 
a l’elaboració de xampany de cara a la imminent cam-
panya de Nadal. Mig any després, i vist el fracàs de la 
gestió, va presentar la dimissió per aquest motiu. 

L’obra pública més rellevant que es va executar entre 
1942 i 1943 va ser la remodelació i urbanització de la 
plaça de l’Ajuntament, un projecte que va permetre 
engrandir l’espai públic amb l’enderrocament de l’im-
moble de ca les Tuies, adossat en sentit perpendicular a 
la façana de la Casa de la Vila. El veiem a la fotografia 
uniformat amb la jaqueta blanca i la camisa blava de la 
Falange. 
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moment oportú per destituir-lo, la qual cosa no es va 
concretar fins tres anys després. I probablement tam-
bé, a Coca li costés d’empassar-se que amb un full de 
serveis tan impecable com el seu el poguessin acusar 
de poco fervor patriótico. Mèrits (o greuges, segons com 
es miri) en tenia de sobres. Vegem-ho.

Francisco Coca havia militat a les Juventudes de Unión 
Patriótica durant la dictadura de Primo de Rivera, 
obtingué dues condecoracions al bàndol nacional 
al llarg de la Guerra Civil com a alferes provisional i 
es convertí en el cap local de la Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS al final del conflicte.

El 1944 va denunciar que havia estat objecte d’un 
atemptat frustrat la nit del 16 al 17 d’octubre a la seva 
residència del Molí Guineu. Va alertar a la Jefatura Su-
perior de Polícia de Barcelona i al Govern Civil i foren 
convocats a la Casa de la Vila els qui tenien antecedents 
marxistes i els qui es trobaven en règim de llibertat vigi-
lada. Se’ls va advertir seriosament de la gravetat del fet 
i de les repercussions que un atemptat a l’alcalde po-
dria tenir per als qui es trobaven sota sospita. Les espe-
culacions d’aquell esdeveniment es van disparar i tan 
aviat es parlava d’una acció dels maquis, com d’una 
revenja d’alguns veïns indeterminats, com d’una fabu-
lació del mateix alcalde, vés a saber amb quina finali-
tat. Ni la Policia ni la Guàrdia Civil van aconseguir mai 
cap prova, ni cap pista, ni cap testimoni que permetés 
aclarir aquell incident. Tampoc mai ningú ha explicat 
la seva participació, directa o indirecta, ni en temps de 
dictadura ni en l’etapa democràtica, per la qual cosa 
haurem de convenir que sobre la veracitat d’aquesta 
qüestió, el més sensat és deixar-la en interrogant. (La 
qual cosa no treu que alguns suspicaços pensem, sim-
plement, que s’ho va inventar, perquè costa molt de 
creure que només cinc anys després de la victòria fei-
xista, amb tota la repressió i l’escarment que s’havia 
exercit sobre els vençuts, amb uns serveis policials en 
peu de guerra i extremadament eficaços al servei del 
règim, algú s’atrevís a imaginar i perpetrar un atemptat 
contra un alcalde d’un municipi de quatre mil habi-
tants, sense ser descobert abans, durant o després de 
cometre l’acció. I dels maquis, ni parlar-ne, ja que no 
hi ha documentada cap actuació ni en el terme muni-
cipal de Sant Sadurní ni en els veïns en aquell 1944, ni 
abans ni després).

Coca havia nascut el 1912 a Calafell i va cursar estudis 
de peritatge industrial. Es va casar el 1942 amb la jove 
sadurninenca Eulàlia Oliver Garriga i treballava de di-
rector a la fàbrica de paper del Molí Guineu. El 1946 
va ser cessat pel governador civil de torn i s’establí al 
Maresme.

Quan el 13 de novembre de 1944 la Comisión Inter-
ministerial Calificadora de Bienes Sindicales Marxistas 
va decidir traspassar la propietat de l’Ateneu a la Dele-
gación Nacional de Sindicatos de la Falange Española 
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1946. Joan Miró Galofré
 

F eia set anys que exercia de cap local de la Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS i havia 

estat en ple exercici de les seves atribucions durant els 
ajuntaments d’Antoni Llopart i Francisco Coca. Fill del 
xampanyista Joan Miró Bages, acèrrim falangista també, 
va ocupar l’Alcaldia des de 1946 fins al 1958. 

El seu mandat va ser el més llarg i també el més polititzat 
de tots els alcaldes del període de la dictadura. Creia en 
el Movimiento Nacional i s’hi va comprometre a fons. 
La parafernàlia feixista del règim que ja havien iniciat els 
seus predecessors s’escenificava anualment a la vila amb 
motiu de l’homenatge davant el monument A los caídos 
por Dios y por España erigit en record exclusiu de les vícti-
mes del bàndol vencedor. La salutació amb el braç dret i 
la palma de la mà estesos a l’estil dels nazis i dels feixis-
tes italians –malgrat haver estat foragitats d’Alemanya i 
d’Itàlia després de la victòria dels aliats– era habitual, i a 
les escoles es cantava el Cara al Sol amb el crit de guerra 
final de ¡España, una; España, grande; España, libre; Arriba 
España. Viva Franco! 

Per fomentar l’adhesió al règim, de forma periòdica un 
escamot de falangistes forans uniformats visitava la vila 
i desfilava pels carrers al so estrident de timbals i trom-
petes intimidatoris. 

1946. Josep Mestres Manobens

V a ser alcalde accidental només uns mesos, entre 
el cessament de Francisco Coca i la presa de 

possessió de Joan Miró Galofré. Aquest empresari 
xampanyista sadurninenc era a més propietari agrícola 
i es va significar durant el conflicte rabassaire de 1934 
en contra dels interessos dels pagesos.

Estava afiliat a la Confederación Española de Derechas 
Autónomas (CEDA) i es va passar la Guerra Civil ama-
gat en un indret desconegut. Retornà immediatament 
a la vila a finals de gener de 1939 i s’afilià a la Falange 
Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva 
Nacional Sindicalista (FET y de las JONS). Era un dels 
tres o quatre falangistes més destacats del municipi i 
va esdevenir delegat local d’Auxilio Social. 
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Quan l’endemà a les sis de la tarda, el cotxe oficial del 
dictador es va aturar a la porta de la Casa de la Vila i els 
assistents es disposaven a aclamar-lo, algú va prendre la 
decisió que Franco no baixaria del vehicle i es limitaria 
a saludar l’alcalde sense moure’s del seient del darre-
re. La frustració del consistori va ser enorme i en breus 
segons el seguici va desaparèixer en direcció a les caves 
Codorniu. No van quedar amb un pam de nas, com a 
l’inoblidable escena de la pel·lícula de 1952 Bienvenido 
Mr. Marshall de Luis García Berlanga, però va venir de 
poc. (L’escena en qüestió mostra com els representants 
nord-americans del Plan Marshall que havien de salvar 
Espanya de la misèria de postguerra van passar de llarg 
de l’imaginari municipi de Villar del Río on els esperava 
l’alcalde i la corporació en ple, amb bandera, banda i 
música).

L’assassinat d’Antoni Lloret Miquel esdevingut també 
el 1949 és un estigma que pesarà per sempre sobre el 
període de l’Alcaldia de Joan Miró, fos quin fos el seu 
grau d’implicació personal en aquell tràgic esdeveni-
ment. Lloret, regidor republicà de l’Ajuntament, després 
de romandre deu anys amagat a diferents indrets per te-
mor a les represàlies, va decidir sortir del seu amagatall 
i lliurar-se a les autoritats locals el 24 d’abril de 1949. 
Prèviament el rector de la parròquia, mossèn Lluís Ma-
ria Vidal Bosch, a instàncies dels familiars de Lloret, ho 
havia negociat amb Miró i aquest va oferir garanties que 
no hi hauria cap complicació. L’endemà el seu cadàver 
va aparèixer a l’Hospital Clínic de Barcelona, on se l’ha-
via traslladat en taxi després de la seva detenció a Sant 
Sadurní. El Jutge Militar de Guàrdia de la Capitania Ge-
neral de la 4a Regió Militar en un escrit oficial enviat a 
Miró afirmava que s’havia suïcidat i que la mort s’havia 
produït per insuficiència cardíaca. En aquest ofici no es 
feia cap referència ni on ni com s’havia produït el suï-
cidi. A l’Hospital Clínic se li va fer l’autòpsia, l’informe 
de la qual va desaparèixer anys després d’aquest centre 
hospitalari amb motiu d’unes obres de reforma del seu 
arxiu central.

La conxorxa del franquisme amb l’església catòlica va 
propiciar que els actes litúrgics als carrers i a les places 
fossin un exponent del nacionalcatolicisme de l’època, 
una barreja perversa de cristianisme i feixisme que no 
es va eliminar fins a l’etapa de l’alcalde Constantí Vidal. 
L’exposició pública itinerant de la imatge de la Mare de 
Déu de Fàtima el 1951 es va emmarcar sota un propòsit 
ben eloqüent publicat a la revista local Juventud Cristia-
na: “Notemos la coincidencia: el 16 de abril de 1917 llegaron a 
Petrogrado Lenin y Trotski, tomando el mando de la revolución 
social comunista. El 7 de noviembre del mismo año triunfaba en 
Petrogrado y en Moscú el bolchevismo, que se había propuesto 
pasar a hierro y fuego a todo el mundo. 

»Pues bien, entre estas dos fechas tuvieron lugar las seis apari-
ciones de Fátima: de mayo a octubre el día 13 de cada mes. Es 
decir: cuando en el extremo oriental de Europa, el anticristo de-

Es combatia la dissidència interna (un eufemisme que 
vol dir exactament que n’hi havia alguns que discrepa-
ven de les formes, però no dels fons) amb un recurs 
copiat dels feixistes italians: obligaven els dissidents a 
beure’s una ampolla d’oli de ricí per purgar-los de cos 
i d’esperit. (A la pel·lícula Amarcord de Federico Fellini 
hi ha una seqüència idèntica a la que va protagonit-
zar el veí de Sant Sadurní, Francesc Llopart Alemany, 
el Pere Jan, quan els seus correligionaris franquistes 
el van convocar a la Casa de la Vila per escarmentar-
lo. L’infortunat home de confiança de Pere Mir Ràfols 
de can Guineu va baixar les escales de l’Ajuntament i 
va desplaçar-se fins a casa seva regalimant i pudint). 
L’altra dissidència, la que podia qüestionar l’essència 
del règim, o es trobava a la presó o a l’exili o era per-
seguida de forma implacable a l’interior. L’acceptació 
resignada o entusiasta del règim per part de la pobla-
ció sadurninenca es va manifestar amb motiu del refe-
rèndum de la llei de successió a la suprema autoritat 
de l’Estat (la qual entronitzava la figura de Franco), 
quan va anar a votar el 88’77% del cens local, amb un 
92’48 % de vots afirmatius. Només 67 veïns van votar 
en contra i 104 ho van fer en blanc o nul.

En aquest context, la celebració dels Jocs Florals de 
1948 autoritzats per Joan Miró –que algú podria in-
terpretar com un acte d’afirmació catalanista en de-
fensa de la llengua– no va ser gran cosa més que un 
foc d’encenalls, sense més significat que el d’una festa 
social promoguda pels sectors conservadors del mu-
nicipi amb el pretext de la cultura tradicional catala-
na. El seu principal impulsor, Josep Varias Bou, que en 
aquells anys va ser secretari local de la Falange sadurni-
nenca, era la garantia que no es plantejaria cap qüestió 
reivindicativa ni incòmoda per al règim. Exactament el 
mateix que va succeir 25 anys després.

L’any 1949 va ser especialment significat per a Joan 
Miró, ja que es van produir dos importants esdeveni-
ments locals de signe molt diferent, amb els qual es va 
trobar implicat. D’una banda, la visita del general Fran-
cisco Franco a les caves Codorniu, i d’una altra, l’assas-
sinat del regidor republicà Antoni Lloret Miquel.

Al ban de l’alcalde que es va repartir pel poble el 7 de 
juny de 1949 es deia: “Porque Franco viene a eso precisa-
mente. No a recoger las rosas de los días fáciles y alegres de 
ayer sino a limar las espinas de los tiempos duros y difíciles de 
hoy. Viene a alentarnos con su presencia a vivir nuestras inquie-
tudes, a fundirse con su pueblo en este anuncio de superación y 
en este afán de sobrevivir frente a la incomprensión del mundo, 
y a causa de la lucha, trabajo y sacrificio.”

»España, gracias a Franco y con la ayuda de Dios será faro y 
guía de la Cristiandad. Tributemos al Generalísimo el homena-
je de nuestra lealtad. Vistamos las mejores galas de la ciudada-
nía y testimoniésmole nuestra fe en su caudillaje y en los altos 
destinos de la Patria. ¡Viva Franco! ¡Arriba España!”.
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1958. Francesc Oliver Garriga

H avia estat regidor entre 1946 i 1955 i només va ser 
alcalde dos anys i dos mesos, massa poc temps 

per demostrar si era capaç o no d’afrontar amb èxit 
la responsabilitat de ser alcalde. Si a això s'hi suma 
la tradicional penúria econòmica dels ajuntaments 
franquistes i l’extrema austeritat que va demostrar 
Oliver en la despesa pública, és fàcil d’entendre que el 
seu mandat no llueixi precisament per realitzacions gaire 
ambicioses.

Francesc Oliver no era tan significat políticament com 
els tres alcaldes franquistes que l’havien precedit (ni 
com el que va venir després) i no demostrava el mateix 
entusiasme en l’exaltació del règim. Quan va prendre 
possessió, la revista local Juventud Cristiana el definia com 
“un hombre de la actual generación, formado en plena postguer-
ra y por tanto libre de muchos prejuicios...”. Se suposa que 
amb aquest eufemisme es volia donar a entendre que 
no era tan franquista com els anteriors, però la seva fa-
mília i ell mateix arrossegaven una càrrega molt feixuga 
des que el 4 de setembre de 1936 van assassinar el seu 
germà Jacint, capturat per les milícies antifeixistes quan 
intentava passar la frontera de Coll d’Ares (el Ripollès). 
L’autòpsia del cadàver de Jacint Oliver Garriga, militant 
de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, demos-
trava que havia rebut més de vint trets d’arma de foc 
carregada amb balins en diferents parts de seu cos, per 
la qual cosa es va deduir òbviament que havia estat un 
assassinat acarnissat. 

Les causes de la seva destitució o cessament sembla que 
estan relacionades, precisament, amb aquell concepte 
d’austeritat econòmica: es va negar a pagar amb càrrec 
al pressupost municipal un viatge en taxi a Barcelona 
d’alguns regidors de l’Ajuntament per assistir a un acte 
presidit pel general Franco. Si aquesta va ser la raó, es 

sencadenaba contra Dios y contra la sociedad civil la más fiera 
de las batallas, en el extremo occidental del mismo continente, 
en Portugal, aparecía la grande enemiga, la eterna enemiga de 
la serpiente infiel, la vencedora de todas las batallas de Dios, 
para indicarnos el único camino de la salvación”.

Podria ser que algun lector que no vagi viure la dictadu-
ra del general Franco es quedi perplex davant del poc 
rigor intel·lectual, de la banalitat i de la demagògia que 
traspuen els dos textos reproduïts en aquesta biografia 
de Miró (el dedicat a l’exposició pública itinerant de 
la imatge de la Mare de Déu de Fàtima i el de la visita 
del general Franco), i també dels que es reprodueixen 
a la ressenya d’Antoni Llopart Rovira (el del ban del 
caporal de la Guàrdia Civil local i el del bisbe de Barce-
lona), però són una mostra eloqüent del que s’estilava 
a l’època. La doctrina franquista i la catòlica no dona-
ven per més i, amb aquest diluvi dialèctic tan estripat, 
van intentar impregnar de la seva ideologia una socie-
tat acovardida i temorenca. Els intel·lectuals de debò, 
que n’hi havia, també estaven a l’exili, a les presons o 
emmordassats pel règim.

La construcció el 1957 del pont de Monistrol sobre 
l’Anoia, a càrrec de la Diputació de Barcelona, és 
l’obra més emblemàtica de l’etapa Miró. L’alcalde es-
tava pletòric aquell 8 de febrer quan es va inaugurar, 
i amb motiu. Pels qui no n’estiguin al cas, es tractava 
del primer viaducte que permetia creuar el riu dalt d’un 
vehicle sense haver de travessar la llera per dintre l’ai-
gua. També s’havia mostrat exultant quan els mariners 
de la Navy nord-americana van fer una visita turística a 
la vila per les Fires de 1953 i va invitar els seus coman-
daments a un àpat familiar, o quan el 1956 es va inau-
gurar el Museu d’Homenatge a la Vellesa, un projecte 
que quan es va imaginar durant la Segona República ja 
era un anacronisme inútil. 
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1960. Claudi Casanovas Santacana

A quest sastre de cal Fidel de la plaça de l’Ajuntament 
es va significar amb el Movimiento i la Falange (els 

pilars del règim feixista) des de ben jove. Ja el 1941 va 
formar part de l’Ajuntament franquista presidit per l’al-
calde Antonio Llopart Rovira, i deu anys després exercia 
simultàniament de secretari local de la FET y de las JONS 
i de secretari del Movimiento. Una mostra de la irrelle-
vància d’aquestes organitzacions pel que fa al progrés 
de la vila es desprèn de les actes que redactava Casano-
vas. Els acords més importants eren queixar-se que no 
tenien local per reunir-se, que no es podien construir 16 
pisos populars perquè no tenien diners, que l’afiliació 
a la Sección Femenina i la participació dels joves en la 
Falange eren escasses i que no es tenia constància de 
l’existència de grups dissidents, de dretes o d’esquerres. 
Així de patètic.

Hi ha dues circumstàncies familiars que ajuden a enten-
dre la seva afinitat política amb la dictadura. D’una ban-
da, el fet que el seu pare, Fidel Casanovas i Llopart, sim-
patitzava amb el règim franquista, fins al punt que exercí 
de jutge de pau immediatament després de la Guerra 
Civil; i d’un altra, un germà seu, mossèn Josep Maria Ca-
sanovas Santacana, va ser assassinat el 31 d’octubre de 
1936 per los rojos marxistas. La seva afiliació a la Federa-
ció de Joves Cristians de Catalunya i la seva identificació 
posterior amb els principis del nacionalcatolicisme de 
postguerra van acabar de reblar el clau.

demostra una vegada més la inconsistència política 
d’un sistema que donava més importància a l’adhesió 
infrangible al líder carismàtic que a la vàlua o capacitat 
de gestió d’un alcalde.

Amb el pas dels anys, l’austeritat es va convertir en ob-
sessió. Un quart de segle després va aturar pel carrer el 
primer alcalde democràtic de després del franquisme, 
Carles Querol Rovira, i li va retreure amb molta vehe-
mència que res del que feia tenia cap mèrit perquè hi-
potecava l’Ajuntament demanant crèdits i més crèdits, 
prova inequívoca de la seva absoluta irresponsabilitat 
(la de l’alcalde, s’entén). Li va sentenciar que el càstig 
que es mereixia per estirar més el braç que la màniga 
era “fer d’alcalde obligatòriament fins eixugar la darrera pes-
seta del deute”. L’exalcalde Oliver havia estat víctima de 
la demagògia o de la ignorància (o d’ambdues coses 
a la vegada), ja que, ves per on, la xifra en qüestió era 
molt poc rellevant. ¡Què hauria dit dels deutes que van 
assumir els alcaldes que van venir després, molt més 
importants (i a la vegada necessaris) que l’endeuta-
ment del primer Ajuntament democràtic! Veiem Oliver 
en aquesta fotografia corresponent a la inauguració de 
Ràdio Sant Sadurní per la Festa Major de 1959. És el 
personatge amb corbata de la fila del darrera. 
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1964. Constantino Vidal Sanchis

A diferència dels seus predecessors, Vidal no provenia 
de la Falange ni simpatitzava amb el Movimiento 

Nacional. Quan el van convocar per telèfon a la Casa 
de la Vila ni s’imaginava de què es tractava, però li va 
cridar l’atenció que l’agutzil el saludés molt efusivament 
quan es disposava a pujar les escales de l’Ajuntament. 
Allà es va trobar amb un delegat del governador civil 
de Barcelona, Tomás Pelayo Ros, que li va comunicar 
que acabava de ser nomenat alcalde de Sant Sadurní. 
De res va servir que li manifestés la seva perplexitat i la 
indiferència amb la doctrina del Movimiento, i que li 
posés de manifest que la seva professió li exigia estar 
empadronat a Vilafranca i atendre contínuament les 
urgències a l’hospital comarcal, per la qual cosa ho 
veia del tot incompatible amb la dedicació necessària 
al càrrec d’alcalde. A l’hora del relleu, el 30 de juliol de 
1964, l’alcalde sortint el saludà cordialment i li desitjà 
bona sort, sense més.

Constantino Vidal havia nascut a Castelló el 1922. El seu 
pare, Constantino Vidal Babiloni, era capità de l’exèrcit i 
estava destinat al cos mèdic. Quan es declarà la Guerra 
Civil, la família es trobava a Barcelona. Després d’uns 
mesos a la presó, el capità Vidal va ser apartat del ser-
vei i el seu fill va ingressar com a voluntari al bàndol 
republicà, essent destinat a serveis mèdics a la ciutat de 
Barcelona.

Resulta molt il·lustratiu el relat que ell mateix va fer 
del seu nomenament per part del Governador Civil de 
Barcelona: “L’alcalde havia d’acceptar per força, com em va 
passar a mi: ve el secretari [...] a casa i em diu: “Miri aquest 
telegrama. Demà passat ha de prendre possessió a les onze del 
matí”. En aquell moment jo vaig tenir un disgust terrible. Pri-
mer, perquè el meu ofici era el de sastre [...]. I a més com 
a alcalde eres el Jefe Local del Movimiento [...]. Vaig passar 
tres o quatre dies que no menjava, que no dormia. Jo pensava 
que aquí a Sant Sadurní hi havia persones amb una carrera 
excepcional, amb un desenvolupament de la seva vida comercial 
i industrial, ja que eren capitans d’indústria, eren gent que en 
sabien, de fer tot allò, i jo no en sabia res, de fer tot allò”. En la 
mateixa transcripció recollida al llibre d’Antoni Romeu 
i Alemany De tretze en tretze manifesta el seu enuig fins 
al punt que a un dels sadurninencs a qui creia respon-
sable del seu nomenament li etzibà que “no el perdonaria 
mai” per haver-lo triat a ell. 

Amb aquest poc entusiasme i amb el reconeixement 
sincer de les pròpies limitacions, la seva gestió al cap-
davant de l’Ajuntament durant quatre anys portava 
plom a l’ala des del primer dia i no va contradir les ex-
pectatives. Ni l’acta de diputat provincial li va permetre 
escombrar cap a casa (cap al municipi, s’entén), com 
acostumen a fer els qui accedeixen a aquest rang tan 
grandiloqüent i a la vegada tan inútil.

Per fer-li justícia al personatge, val a dir que els ves-
tits que ell confeccionava tenien un bon caient i que al 
final del seu mandat va organitzar adequadament els 
actes locals commemoratius dels 25 años de paz (el pri-
mer quart de segle d’ençà de la victòria feixista). En un 
dels seus discursos va lloar amb entusiasme la figura 
irrepetible de Francisco Franco i la seva contribució al 
progrés d’Espanya. Casanovas va ser el darrer alcalde 
d’ideologia franquista.  
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que uns mesos després es produiria el relleu a l’Alcaldia.

Es va jubilar el 1994 i a l’hora de redactar aquestes notes 
viu a la hisenda de can Claramunt dels Tres Trulls, al 
terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons. El veiem 
a la fotografia al costat de Juan Antonio Samaranch, 
aleshores president de la Diputació de Barcelona. 
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1971. Josep Maria Raventós Blanc 

V a ser el primer alcalde des del 1939 que va ser 
consultat abans del seu nomenament, que, per 

cert, va generar una gran expectativa, per moltes raons. 
Tampoc estava afiliat a la Falange i no combregava amb 
el Movimiento. Abans de triar-lo a ell, el Governador 
Civil de Barcelona s’havia plantejat l’opció de recuperar 
la figura de l’alcalde Joan Miró Galofré, però aquest va 
desestimar l’oferiment.

Es tractava, ni més ni menys, que de l’hereu de can Co-
dorniu, l’empresa més important de la vila i el primer 
membre de la família Raventós que es comprometia al 
capdavant de l’Ajuntament del seu municipi. Mai, però 
mai, s’havien mullat personalment. Ni un germà seu, ni 
el seu pare, ni els seus oncles, ni el seu avi, ni el seu besa-
vi. Després d’ell, tampoc.

El 1946 va acabar els estudis a la Facultat de Medicina 
d’aquesta ciutat i immediatament va iniciar una carre-
ra professional, primer com a ajudant de sala i després 
com cirurgià, en diferents destinacions: a l’Hospital 
Militar i a l’Hospital Clínic de Barcelona, a la Clínica 
Sant Ramon i a l’Hospital de Vilafranca i al de Sant 
Sadurní. Es va casar el 1950 amb la jove sadurninenca 
Anna Maria Marsal Puig, amb qui va tenir sis fills.

Durant el seu mandat va iniciar la zona esportiva muni-
cipal amb la construcció d’una piscina i una pista po-
livalent. Aquest projecte li comportà l’atorgament del 
premi Ávila, en reconeixement a la tasca de promoció 
de l’esport en un municipi petit. 

Quan el mecenes local Antoni Parera Rosell li va ma-
nifestar que pensava regalar uns terrenys a la vila per 
destinar-los a alguna finalitat de caire social, Vidal li 
va suggerir que els cedís als promotors de la Coopera-
tiva Escolar Vilarnau que en aquells moments ell sabia 
que els necessitaven. I ho va fer amb discreció, ja que 
els seus fills assistien a les escoles de les monges i dels 
hermanos i no volia complicacions ni amb aquests cen-
tres educatius, ni amb els poders fàctics del municipi 
que no veien amb bons ulls la iniciativa Vilarnau. Va 
aconseguir de la Diputació de Barcelona l’arranjament 
de la carretera de Vilafranca a Sant Sadurní, per on ell 
transitava a diari, i periòdicament enviava una carta al 
Governador Civil reiterant la dificultat d’atendre com 
calia les responsabilitats de l’Alcaldia donades les seves 
circumstàncies professionals, que l’obligaven a exercir 
simultàniament la cirurgia als hospitals de Vilafranca 
i Sant Sadurní, tot demanant amb insistència la seva 
substitució. En repetides ocasions va haver d’abando-
nar precipitadament una sessió plenària o una reunió 
de govern o un acte oficial en ser reclamat per atendre 
una urgència mèdica.

Les relacions i la cohabitació amb la Falange no van ser 
conflictives perquè a la pràctica no s’interferien, ni ell 
es prestava a cap mena d’implicació en els seus actes 
i celebracions ni els altres li ho demanaven. També 
va marcar distàncies amb l’església, manifestant-li 
a mossèn Lluís Maria Vidal que “havia arribat l’hora 
que cadascú es quedés a casa seva, l’un a la rectoria i 
l’altre a l’Ajuntament, i no es barregés més una cosa i 
l’altra”. Des d’aleshores, als primers bancs del temple 
parroquial ja no apareixia el rètol Reservado para las 
dignísimas autoridades, amb motiu d’alguna celebració 
religiosa assenyalada. El 1967 va fer mans i mànigues per 
incorporar al seu equip de regidors alguns convilatans 
allunyats de la ideologia dominant, com Joan Parera 
Cardús, Joan Font Torelló, Marcel Dols Capellades, 
Miquel Roig Tort i Pere Duran i Via.

Finalment, arran d’una entrevista personal a Barcelona 
a principis de 1971 amb el governador Tomás Pelayo 
Ros, en la qual li va tornar a exposar les complicacions 
personals per continuar a l’Ajuntament, varen convenir 
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tram baix del carrer Sant Antoni que va permetre el 
seu eixamplament (1974). 

L’autorització de la implantació de l’empresa Fragsa 
(Fragmentadora S.A.) al municipi (1976) va ser una de-
cisió personal de l’alcalde que sobre el paper no pre-
sentava contraindicacions serioses. Les reticències que 
hi havia es van esvair aviat quan un grup de tres regidors 
(Lluís Forns Ventura, Jordi Llopart Romeu i Antoni Pare-
ra Manobens) va viatjar l’estiu de 1974 a Basilea (Suïs-
sa) per visitar una instal·lació similar. Allí, l’impacte visu-
al, ecològic i sonor estava perfectament resolt perquè la 
legislació vigent era l’adequada per impedir cap tipus de 
transgressió. I van tornar enlluernats. Però una cosa era 
la Suïssa de postal i una altra l’Espanya de pandereta, i el 
que es va esdevenir després estava escrit des del primer 
dia. Una vegada Fragsa va iniciar la seva activitat, va for-
çar sistemàticament l’escassa normativa existent i amb 
els anys va esdevenir un atemptat al paisatge, al silenci 
i al medi natural. La irresponsabilitat dels seus propie-
taris i directius i la impotència municipal per obligar-los 
a corregir els greuges van comportar que l’aspecte de la 
façana sud de la vila fos desolador. 

L’afer municipal més conflictiu del període 1971-1977 va 
ser el projecte d’ampliació de la zona hospitalària amb 
la subsegüent afectació d’una colla de cases del carrer 
José Antonio Primo de Rivera. En principi la qüestió sem-
blava assenyada si, efectivament, el que es pretenia era 
engrandir l’hospital local de la Fundació Ferrer i Sallés, 
contractat a la Quinta de Salud la Alianza. L’oposició 
dels veïns afectats va ser immediata i els partits polítics, 
recentment establerts a la vila, van prendre posicions a 
favor dels propietaris dels immobles que es pretenien en-
derrocar. En aquells moments, ningú tenia clar quin era 
el futur de l’hospital local ni existia cap projecte concret 
sobre la taula, era només una aposta de futur volunta-
rista, tan poc fonamentada com la contrària, és a dir, 
la desaparició d’un centre hospitalari local i la creació 
d’un gran hospital comarcal. Vist com van evolucionar 
després les coses, va ser un encert oblidar-se’n i anul·lar 
l’afectació que tanta polseguera havia aixecat.

En el terreny estrictament polític, Raventós va facilitar 
que el juliol de 1977 s’iniciés un procés per tal que l’ano-
menada Comissió Municipal de Partits Polítics demo-
cràtics (CMPP) pogués intervenir en alguns àmbits de 
la gestió de l’Ajuntament, i en particular en el tema de 
l’urbanisme local. 

La proposta de la CMPP d’iniciar la redacció d’un nou 
Pla General d’Ordenació Urbana no va reeixir per tres 
motius: perquè al cap de cinc mesos Raventós va reti-
rar-se voluntàriament de l’Alcaldia per motius de salut 
i el seu successor exercia d’interí i no volia maldecaps, 
perquè aviat es va trencar el consens entre els diferents 
partits locals i perquè l’anunci reiterat de la convoca-
tòria imminent d’eleccions municipals va desactivar la 
proposta.

A finals de la dècada dels seixanta, Torcuato Fernández 
Miranda, secretario general del Movimiento –el partit 
únic del règim franquista– havia ofert a Josep Maria 
Raventós la presidència de la Diputació de Barcelona 
que ell no va acceptar perquè el Consell d’Adminis-
tració de Codorniu va considerar que era incompati-
ble amb la seva dedicació al capdavant de la direcció 
de l’empresa. Un parell d’anys després (1971) no va 
oposar-se que el governador civil de Barcelona, Tomás 
Pelayo Ros, signés un decret en el qual l’anomenava 
alcalde de Sant Sadurní. Des del primer dia, va establir 
un principi que va mantenir al llarg del seu mandat. 
Deia que “no era el representant del governador civil davant 
els sadurninencs, sinó el representant dels sadurninencs davant 
el governador civil”, un eufemisme que sonava bé però 
que no volia dir gran cosa. Perquè ja em direu qui l’ha-
via triat per representar els veïns i quines reivindicaci-
ons se li havien d’anar a plantejar a l‘alcalde perquè les 
fes arribar al governador.

Fill de Manuel Raventós Fatjó i Montserrat Blanc i Tin-
toré, havia nascut el 1922. A causa de la Guerra Civil 
cursà els seus estudis de batxillerat a Itàlia, Sant Sebas-
tià, Logronyo i Saragossa i, posteriorment, es va llicen-
ciar a l’Institut Químic de Sarrià. L’octubre de 1949 
es va fer càrrec de la direcció de Codorniu i el 1966 va 
patir el primer infart. 

El projecte més rellevant que va impulsar durant el seu 
mandat va ser la construcció del cinturó de ronda de 
Sant Sadurní a càrrec de la Diputació de Barcelona. La 
seva utilitat per a la vila i pels municipis de la conca del 
Riudebitlles era (i és) innegable, com també ho era per 
a les caves Codorniu en particular, en la mesura que 
els facilitava l’accés directe i còmode a l’autopista AP 
7 recent estrenada (1973). 

L’obra s’inicià durant l’etapa del president Joan Antoni 
Samaranch, però va quedar interrompuda a finals de 
1977 quan aquest fou substituït per Josep Tarradellas 
al capdavant de la Diputació, el mateix any en què Ra-
ventós va renunciar a l’Alcaldia per motius de salut. 
Sense l’un i l’altre, el projecte es va bloquejar. No es va 
desencallar fins que el primer Ajuntament democràtic 
va gestionar amb la Diputació la dotació econòmica 
necessària per a l’execució final. 

L’accés a l’AP7 en direcció a Tarragona que corres-
ponia construir a l’empresa concessionària de l’au-
topista no es va incloure incomprensiblement en 
el projecte inicial de 1973 i no s'hi va poder afegir 
malgrat els intents de Raventós. Els dos alcaldes que 
van venir després tampoc se’n van sortir (la Caixa 
de Pensions, accionista majoritària de la concessi-
onària de l’autopista, no es va deixar convèncer, de 
cap manera), i no es va assolir fins a l’etapa de Joan 
Amat Solé. Entre les realitzacions del seu període 
d’alcalde destaquen el camp de futbol de la Triola 
(1971) i l’enderrocament d’un conjunt de cases del 
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caducitat, no perquè pogués reincorporar-se Raventós, 
sinó perquè en aquells mesos s’anunciava contínuament 
la convocatòria imminent de les primeres eleccions mu-
nicipals democràtiques.

Tampoc era un home addicte al règim franquista, al 
contrari, s’havia compromès presentant una moció en 
la qual es demanava la restitució de l’Estatut d’Autono-
mia de 1932, juntament amb Jordi Llopart Romeu i Joan 
Quintana Brull.

Quan el 23 d’abril de 1977, l’Assemblea de Catalunya 
va organitzar un acte d’homenatge al sadurninenc Joan 
Casanovas Maristany, president del Parlament de Cata-
lunya durant l’etapa republicana, es va oferir a assistir a 
l’acte en representació de l’Ajuntament, la qual cosa ha-
via estat acceptada prèviament per l’alcalde Josep Maria 
Raventós. Al darrer moment, Roca va forçar la situació 
i va plantejar als organitzadors l’oferiment de pujar dalt 
l’escenari per demostrar el seu compromís personal amb 
la celebració. El podem veure a la foto adjunta, assegut a 
la taula presidencial entre Ramon Rigol Ordi i Josep An-
dreu Abelló (és el segon comptant des de l’esquerra). 

A l’hora de traspassar formalment l’Alcaldia al candidat 
que va guanyar les eleccions municipals de 1979, va con-
siderar que no li pertocava a ell participar en aquell acte 
protocol·lari i se’n va inhibir. El mateix va fer l’alcalde 
Raventós, que devia pensar que li corresponia a Roca, 
amb la qual cosa ni l’un ni l’altre van donar el pas, esce-
nificant així, de forma evident, la ruptura clara entre una 
etapa i l’altra. Dies després, a instàncies del nou alcal-
de, Raventós va mantenir una entrevista protocol·lària a 
l’Alcaldia d’una durada de dos minuts, per quedar bé.

La democràcia municipal a Sant Sadurní va representar 
que al darrer alcalde del període franquista, Josep Maria 
Raventós Blanc, l’hereu de can Codorniu, el succeís el 
1979 l’alcalde sorgit de les primeres eleccions municipals 
democràtiques de la segona meitat del segle XX, Carles 
Querol Rovira, de 33 anys, fill d’un dels treballadors més 
poc qualificats de l’empresa del primer i d’una empleada 
domèstica. La candidatura socialista va guanyar aque-
lles eleccions amb un 46’4% dels vots, obtenint així la 
majoria absoluta, set regidors sobre tretze. 
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També va acceptar que algunes qüestions incòmodes 
es plantegessin als plens municipals. Així, el gener de 
1976 (Franco havia mort el 20 de novembre de l’any 
anterior) es va presentar, votar i aprovar una moció 
demanant l’indult per als presos polítics, i el maig del 
1977 se’n presentà una altra promoguda pels regidors 
Jordi Llopart Romeu, Joan Quintana Brull i Joan Roca 
Gibert en la qual es reclamava la restitució de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya de 1932. Tot i que no va 
reeixir la votació en els termes plantejats, l’Ajuntament 
es va manifestar a favor d’un nou estatut. 

De menys entitat van ser altres iniciatives, com la d’his-
sar la senyera catalana al balcó de la Casa de la Vila, 
la d’adherir-se al Congrés de Cultura Catalana i la de 
restituir al seu lloc una còpia d’una placa de bronze 
a la plaça de Pau Casals en homenatge a aquest mú-
sic català. El desembre de 1977, Raventós va delegar 
l’alcaldia per motius de salut en el seu primer tinent 
d’Alcalde, Joan Roca Gibert, el qual va ocupar-la fins a 
les primeres eleccions municipals democràtiques de la 
segona meitat del segle XX.
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1977. Joan Roca Gibert 

E s va fer càrrec de l’Alcaldia el desembre de 1977, 
quan Josep Maria Raventós se’n va apartar per 

raons de salut. Havia entrat a l’Ajuntament el 3 de 
febrer de 1974 després de la remodelació duta a terme 
a mitjans del seu mandat per Raventós. 

Roca, un empresari xampanyista nascut el 1922 i molt 
arrelat a la vila, va tenir clares tres qüestions des del 
primer dia: que era interí en el càrrec, que no volia 
complicar-se la vida i que el seu mandat tenia data de 
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a l’ascendència materna de Querol i Gabarró) va resul-
tar inútil, ja que el pla es va aprovar i es va implementar 
escrupolosament durant els anys següents amb una efi-
càcia inqüestionable. 

Va dimitir de la seva dedicació parcial a l’Alcaldia per 
motius professionals el 15 d’abril de 1988 (treballava als 
Serveis Centrals de Banca Catalana a Barcelona i vivia a 
Vilafranca), si bé va continuar com a regidor d’Urbanis-
me durant tot el mandat del seu successor, Marcel Ga-
barró Pallarès i encara dos anys més. Va ser ell qui l’estiu 
de 1980 va suggerir a Mercè Gost Grifoll, Montse Mateu 
Munné, Àngels Puigmartí Esteve i Jaume Esteva Nutó, 
que si per tal de promoure la participació ciutadana en 
les celebracions locals, es pretenia crear una festa del foc 
que es diferenciés realment de les de la resta del país calia 
ser imaginatiu i singularitzar-la, i què millor que recórrer 
a la fil·loxera i no als dracs, bous, galls, mulasses, àligues 
i altres integrants del bestiari tradicional català tan habi-
tuals a molts pobles i ciutats del Principat. Un any des-
prés, es va estrenar la genuïna Festa de la Fil·loxera que 
amb el temps ha esdevingut un dels referents culturals i 
turístics de la vila. El 1987, se celebrà el Centenari de la 
Fil·loxera i el Cava amb la visita dels reis d’Espanya, el 
dia 19 d’octubre. (Veure alguns projectes reeixits del seu 
mandat en el resum final adjunt Les cent realitzacions més 
importats dels ajuntaments democràtics, 1979 - 2013).
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1979. Carles Querol Rovira

P rimer alcalde escollit democràticament després 
de la dictadura franquista i per majoria absoluta 

en tres ocasions, els anys 1979, 1983 i 1987. Militant 
socialista des del 1973, fa exactament quaranta anys. 
Va normalitzar la política democràtica municipal 
segrestada des del 1939 presentant i comprometent-se 
cada quatre anys amb un programa d’actuació molt 
precís i presentant un balanç periòdic de la seva gestió. 
El seu objectiu –i el de la resta d’integrants de les 
successives candidatures socialistes (Marcel Gabarró 
Pallarès, Ramon Rigol Ordi, Sadurní Munné Carbó, 
Maria Barberan Torrents, Joan Formosa Estragués, 
Ventura Colado Sánchez, Albert Puyo Torné, Delfí 
Rosell Formosa, Xavier Raventós Raventós, Joan Robles 
Trujillo, Mercè Cols Catasús i Francesc Raventós 
Pascual)– era recuperar en vuit o deu anys les quatre 
dècades d’endarreriment ocasionades pels ajuntaments 
franquistes. 

Amb motiu de la redacció del primer pla general d’or-
denació urbana democràtic, els sectors més adversos 
i reaccionaris li van organitzar una multitudinària ma-
nifestació (entre 300 i 400 persones, la majoria nens 
i adolescents) que va recórrer els principals carrers de 
la vila el 2 d’octubre de 1981, intimidant als seus do-
micilis les famílies de dos regidors (Marcel Gabarró i 
Ramon Rigol) i de l’alcalde. Aquell escarni contra els 
fills de les minyones (en referència pretesament humiliant 
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Cava. La proposta de crear un museu del cava –la llavor 
de l’actual Centre d’Interpretació del Cava– es va for-
mular durant el seu mandat, però no es va materialitzar 
fins al 2011, a la fassina de can Guineu. Aquest projec-
te d’un museu del xampany ja l’havia imaginat el 1956 
Raül Maria Mir Comas que el va exposar al programa de 
Fires d’aquell mateix any. 

Aquesta constatació del desinterès o de la desídia dels 
cavistes –amb algunes honroses excepcions, que es po-
drien comptar amb els dits d’una ma, ja s’havia manifes-
tat amb motiu del Centenari de la Fil·loxera i el Cava– va 
ser una de les grans decepcions dels dos alcaldes socia-
listes i també dels que van venir després, fins al punt que 
el ja citat Centre d’Interpretació del Cava es va finançar 
íntegrament amb recursos públics. (Vegeu alguns pro-
jectes reeixits del seu mandat en el resum final adjunt Les 
cent realitzacions més importats dels ajuntaments democràtics, 
1979 - 2013). 
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1995. Joan Amat Solé 

O stenta el rècord local de permanència en el càrrec 
d’alcalde: 16 anys, entre 1995 i 2011. Si els sumem 

als vuit anys que entre 1979 i 1987 va estar de regidor a 
l’oposició, en total gairebé un quart de segle vinculat a 
l’Ajuntament, un altre rècord digne de consideració. Va 
quedar en segon lloc a les eleccions del 1995 i després 
va guanyar per majoria simple les dels anys 1999, 2003 i 
2007 i en conseqüència va haver de governar sempre en 
coalició. El 1995, va ser president del Consell Comarcal i 
més tard diputat provincial. En l’àmbit sectorial del cava 
va presidir l’Institut del Cava. 

1988. Marcel Gabarró Pallarès 

S i entre 1979 i 1988 va funcionar el tàndem Carles 
Querol – Marcel Gabarró, a partir del 15 d’abril 

d’aquest any es va capgirar l’ordre i es va establir el 
tàndem a l’inrevés. Marcel Gabarró Pallarès havia en-
trat com a regidor en representació del partit socialista 
a les primeres eleccions municipals del 1979, ocupant 
el segon lloc de la llista, i va exercir durant nou anys el 
càrrec de primer tinent d’alcalde i regidor d’Ensenya-
ment i Cultura. En aquestes dues regidories, va esco-
metre projectes molt ambiciosos que el lector trobarà 
detallats al final d’aquest reportatge. Des del 1985, a 
més, va gestionar a plena dedicació l’Oficina del Cen-
tenari de la Fil·loxera i el Cava. 

Va guanyar les eleccions municipals de 1991 i de 1995 
per majoria simple. Entre aquestes dues dates va exer-
cir d’alcalde gràcies a un pacte amb Convergència i 
Unió, encapçalada aleshores per Pere Puignau Forns. 
El 1995, en canvi, va ser desplaçat per aquest mateix 
partit, amb Joan Amat Solé de cap de llista, que en 
aquella ocasió es va aliar amb Esquerra Republicana 
de Catalunya. Va gestionar amb èxit la doble candi-
datura olímpica de Sant Sadurní als Jocs de Barcelona 
’92, tot i la indiferència del sector cavista que no va 
saber o voler aprofitar aquella celebració per contri-
buir a la dignificació de l’entorn urbà del municipi i a 
la promoció de Sant Sadurní com a digna Capital del 
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2011. Josep Maria Ribas Ferrer 

Primer alcalde d’Esquerra Republicana de Catalunya des 
de la Segona República (1931 – 1939). Accedí a l’Alcal-
dia gràcies a un pacte amb els socialistes, el qual obli-
garia la força més votada (CiU) a passar a l’oposició, i 
que els partits situats en segon i tercer lloc (PSC i ERC) 
es repartirien l’alcaldia a terminis iguals. Exactament el 
mateix que el 1995, però en aquesta ocasió va ser CiU la 
que va ser arraconada.

Li va tocar gestionar l’austeritat pressupostària que ja 
s’havia començat a aplicar el 2008, amb importants 
reduccions i retallades d’ingressos i subvencions. En 
el seu discurs de renúncia voluntària del càrrec de l’11 
de maig d’enguany va afirmar que aquest període dos 
anys s’havia bastit sobre “un pacte de govern basat en 
propostes concretes i conscients de la greu situació econòmica. 
La vigència d’aquest pacte, tant en els punts programàtics 
(manteniment de la qualitat i quantitat dels serveis, 
especialment socials i educatius), com en la forma de governar 
(transparència comunicativa, proximitat amb la ciutadania 
i reducció dràstica de les despeses, com les protocol·làries i 
de representació), només el podem valorar en positiu[...].  
Estem segurs que el tarannà d’aquest govern seguirà sent el mateix. 
Ara encapçalat per la nova alcaldessa, i com els darrers dos anys, 
seguirem essent coherents amb el compromís vers la ciutadania.[...] 
Aquest pacte es va fer fa dos anys en clau de política municipal, 
per solucionar els problemes de la vila i aplicar el nostre projecte 
i el nostre compromís amb Sant Sadurní i amb els nostres 

Els seus quatre mandats van ser l’etapa més rica en re-
alitzacions municipals d’ençà de les primeres eleccions 
locals democràtiques de la segona meitat del segle XX 
i qui sap si també de tota la història de Sant Sadurní. 
Tercer rècord. I va ser així bàsicament per set raons: 1) 
perquè quan va accedir a l’alcaldia, el 1995, es va tro-
bar amb un bon nombre de projectes endegats i d’ini-
ciatives concretes de l’anterior consistori; 2) perquè els 
problemes més peremptoris ja s’havien resolt durant 
els mandats de Querol i Gabarró i va poder dedicar-se 
a altres qüestions; 3) perquè és obvi que un període de 
16 anys d’alcalde dóna per molt més que el de nou o 
el de set dels seus dos predecessors; 4) perquè l’Ajun-
tament va disposar fins al 2007 d’uns ingressos extra-
ordinaris derivats de la bombolla immobiliària; 5) per-
què va coincidir amb una etapa de fort creixement de-
mogràfic i econòmic (a excepció dels tres darrers anys 
que van ser els dels inicis de la recessió); 6) perquè es 
va saber esprémer al màxim la Diputació de Barcelona, 
la Generalitat de Catalunya, l’Estat i la Unió Europea a 
l’hora de fer inversions directes al municipi i d’obtenir 
importants ajudes i subvencions, i 7) perquè, i tot sigui 
dit, Amat va practicar una dedicació molt intensiva a 
l’Alcaldia. Per contra, no va poder (o no va saber) ga-
rantir el futur del seu grup municipal al capdavant de 
l’Ajuntament. (Vegeu alguns projectes reeixits del seu 
mandat en el resum final adjunt) Les cent realitzacions 
més importats dels ajuntaments democràtics, 1979 - 2013 ). 
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Així ho explicava Susanna Mérida: “Quan fa dos anys el 
PSC i ERC vam decidir formar equip de govern, tres van ser els 
eixos que ens vam marcar com a referents per guiar l’obra de 
govern d’aquesta legislatura. El primer va ser la dinamització 
econòmica i la generació d’ocupació, el segon va ser la protecció i 
cohesió social i el tercer va ser el manteniment de l’entorn i l’es-
pai públic. En aquests dos anys, ja s’han portat a terme moltes 
de les actuacions que vam programar sota aquesta triple guia, i 
us garanteixo que el canvi d’Alcaldia no alterarà aquest ambiciós 
projecte que entre els dos partits vam dissenyar per a Sant Sadur-
ní.[...] Després d’això, se’m va fer evident que, sense oblidar-me 
d’aquesta triple guia que marca el nostre full de ruta com a equip 
de govern, i convençuda que la resta de regidors i regidores del 
govern treballen de forma eficient per desenvolupar-la, si algun 
dels tres eixos havia d’entomar com a alcaldessa de forma espe-
cialment decidida i ferma, i avui us ho havia de fer saber, és la 
promoció econòmica de la vila i la generació d’ocupació”. És tota 
una declaració d’intencions, molt ambiciosa en les ac-
tuals circumstàncies de crisi. Ja caldrà que s’arremangui 
de valent, es revesteixi d’una dosi d’humilitat i practiqui 
aquell conegut consell que Samuel Beckett recull en la 
seva obra Worstward: “Ever tried. Ever failed. No matter. Try 
again. Fail again. Fail better”, que mal traduït vol dir “ Si ho 
has intentat. Si t’has equivocat. No passa res. Tornar a provar-
ho.Tornar a equivocar-te. Equivocat millor”. 

La nova alcaldessa va néixer a Sant Sadurní el 1976, està 
casada i és llicenciada en psicologia. Té dos màsters, un 
en neuropsicologia i un altre en lideratge per a la gestió 
pública. 

Com ja s’ha indicat en el pròleg d’aquest reportatge, 
dels disset integrants de l’actual Ajuntament vuit són 
dones, pràcticament meitat i meitat, també per primera 
vegada en la nostra història secular. No és ben bé igual 
a tot Catalunya, però la tendència sembla imparable. 
És una bona nova, ja que com deia Michelle Bachelet, 
presidenta de Chile entre 2006 i 2010, “la igualtat de 
gènere ha de ser una realitat viscuda [...] quan una dona entra 
en política, canvia la dona; però quan n’hi entren moltes el 
que canvia és la política”. Només hi afegiria que com que 
empitjorar-la encara més és molt difícil, que el canvi 
sigui per millorar-la... que bona falta que fa! 
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conciutadans”. (Veure alguns projectes reeixits del seu 
mandat en el resum final adjunt Les cent realitzacions més 
importats dels ajuntaments democràtics, 1979 - 2013).
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2013. Susanna Mérida López

P rimera alcaldessa de la història de Sant Sadurní. 
Sobre aquesta circumstància femenina que 

permetia al grup socialista local recuperar l’Alcaldia 
del municipi després de 18 anys, Susanna Mérida 
va manifestar l’11 de maig passat en el seu discurs 
de presa de possessió del càrrec: “A Sant Sadurní, que 
aquesta igualtat [de gènere] s’hagi pogut aconseguir, no ha 
estat fàcil ni un fet individual, és un camí llaurat amb moltes 
petites passes realitzades per persones que, amb valentia, 
coratge, persistència, treball i esforç, van plantar les llavors que 
avui han donat aquests fruits. Persones que, a Sant Sadurní 
d’Anoia, tenen noms i cognoms i a les quals si em permeteu vull 
agrair personalment aquest esforç. Gràcies a la Maria Barberan 
i Torrens, la primera i única dona regidora del primer consistori 
democràtic de Sant Sadurní [...]”. Tant Josep Maria Ribas 
com la nova alcaldessa van insistir en els seus respectius 
parlaments que el canvi al capdavant de l’Alcaldia no 
qüestionava el programa de fons acordat després de 
les eleccions de 2011.



F I R E S  I  F E S T E S  S A N T  S A D U R N Í  D ’ A N O I A  2 0 1 3 MEMÒRIA. VUITANTA I TANTS ALCALDES I UNA ALCALDESSA

1979 – 1988. 
Alcalde Carles Querol Rovira 
(PSC)

1. Pla General d’Ordenació Urbana; 2. Construcció de 
la Casa dels Avis; 3. Construcció del Pavelló Esportiu de 
l’Ateneu; 4. Restauració de l’immoble de les Escoles Pú-
bliques de la Plaça Nova; 5. Construcció de la darrera 
fase del Cinturó de Ronda; 6. Urbanització de la Zona 
Nord, de les vivendes Junyent i asfaltat, per primera ve-
gada, de la meitat dels carrers de la vila; 7. Establiment i 
urbanització de la plaça Santiago Rusiñol; 8. Urbanitza-
ció de la rambla de la Generalitat, des del carrer Mont-
serrat fins a la plaça del Pont Romà; 9. Rehabilitació de 
l’immoble i de la Capella de l’Antic Hospital per ubicar-
hi els serveis de joventut; 10. Ampliació d’aules a l’Es-
cola Mossèn Cinto a càrrec del municipi; 11. Obtenció 
gratuïta de la hisenda d’Espiells i construcció de l’Escola 
de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech; 12. 
Obtenció gratuïta de les finques del Mas de la Riera i de 
can Ferrer del Mas; 13. Constitució de la Mancomunitat 
de Municipis per a resoldre el tractament i el reciclatge 
d’escombraries a la nova planta de compostatge i inici 
de l’expedient per a la concessió de la portada d’aigua 
potable des de la planta d’Abrera; 14. Constitució de la 

Les 100 realitzacions 
més importants
dels ajuntaments democràtics
(1979 – 2013)

Els darrers 34 anys, Sant Sadurní ha viscut l’etapa 
més esplèndida pel que fa a les realitzacions mu-
nicipals. Mai s’havia donat un període en el qual 
s’haguessin resolt tan eficaçment els problemes 
col·lectius dels sadurninencs.
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1988 – 1995. 
Alcalde Marcel Gabarró Pallarès 
(PSC) 

30. Coorganització dels Jocs Olímpics Barcelona’92 a 
Sant Sadurní d’Anoia, amb doble subseu olímpica (de 
ciclisme en ruta i d’hoquei sobre patins); 31. Gestió 
dels nous accessos a la vila per la carretera de l’Ordal 
(nou pont sobre la via del tren i variant ); 32. Projecte 
i execució de les obres d’urbanització dels entorns del 
pavelló esportiu de l’Ateneu; 33. Gestió del projecte i 
obres d’urbanització de la plaça Manuel Raventós; 
34. Projecte i execució de les obres d’urbanització del 
nucli de Monistrol d’Anoia; 35. Projecte i execució de 
les obres d’urbanització dels Habitatges Codorniu; 
36. Projecte i execució de les obres d’urbanització 
dels Habitatges Vilarnau; 37. Projecte i execució de les 
obres d’urbanització dels habitatges del Dr. Salvans; 
38. Projecte i execució de les obres d’urbanització de 
la zona Mir-Salvans; 39. Gestió del Projecte d’obres 
d’estabilització del passeig del parc Lavernó; 40. Projecte 
i obres d’urbanització i enjardinat del parc Lavernó; 41. 
Projecte i urbanització del parc de la Bòvila; 42. Projecte 
i obres d’urbanització de les places d’Europa i Trioles; 
43. Projecte i execució del nou cementiri municipal; 44. 
Projecte i execució de la deixalleria municipal; 45. Gestió 
de la construcció del col·lector en alta; 46. Gestions 
prèvies a la construcció de la depuradora; 47. Projecte 

Fundació Cultural Antoni Parera; 15. Eliminació de la 
nomenclatura i simbologia franquista, introducció del 
català a l’administració local, normalització del topò-
nim del municipi, restitució de l’Ateneu als socis i ini-
ci de la publicació periòdica del butlletí d’informació 
municipal, de les memòries de gestió quadriennals i de 
les col·leccions de llibres de l’Ajuntament; 16. Celebra-
ció del Centenari de la Fil·loxera i el Cava amb els con-
gressos tècnic i històric i la visita dels reis d’Espanya; 
17. Proposta de creació de la fil·loxera com un element 
tradicional de festa i foc, establiment del pregó de Fi-
res i de la celebració institucional de l’11 de setembre; 
18. Captació i canalització d’aigua potable des del pou 
del Torrent de la Font Santa fins a la vila; 19. Primera 
promoció pública d’habitatges de la Fundació Cultural 
Antoni Parera; 20. Primer polígon industrial de les Ca-
setes de cal Mir; 21. Promoció d’habitatges a la Triola; 
22. Primera fase del polígon industrial de can Ferrer; 
23. Creació d’una Escola de Formació Professional i 
d’un Centre de Batxillerat Intermunicipals; 24. Estudi 
econòmic i propostes de futur per a Sant Sadurní en 
crisis i amb un elevat índex d’aturats; 25. Plans d’ocu-
pació per a treballadors en atur; 26. Tramitació de sub-
vencions per a equipaments esportius per al Col·legi de 
Nostra Senyora del Carme i per al Col·legi Sant Josep; 
27. Catalogació dels fons del malmès arxiu municipal 
i creació d’un recinte on conservar-lo adequadament; 
28. Primera piscina d’aigua calenta, amb cobertura 
desmuntable; i 29. Obtenció de la nominació de Sant 
Sadurní com a subseu olímpica d’hoquei de Barcelona 
92.
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1995–2011. 
Alcalde Joan Amat Solé 
(CiU)

60. Construcció de la piscina coberta, més ampliació 
(segona fase); 61. Compra del camp de futbol del Centre 
i construcció del pàrquing, més murs de contenció 
(dues fases); 62. Pàrquing a l’indret del Pont Romà; 63. 
Pàrquing a l’Ateneu, murs des carrers Sàbat i Ateneu; 
64. Reconversió de l’hospital vell en residència assistida, 
més ampliació de la Casa dels Avis; 65. Rehabilitació 
del clavegueram del carrer Diputació i noves voreres; 
66. Rehabilitació dels carrers Església, Hospital Dr. 
Escayola, Montserrat i Raval; 67. Pistes poliesportives a 
l’aire lliure, al costat del camp de futbol 7; 68. Noves 
pistes de tennis; 69. Gespa artificial al camp de futbol; 
70. Pistes i centre club de petanca; 71. Urbanització de 
la Triola, pla d’en Mestres, Can Benet, Can Romeu, pont 
de Monistrol, Espiells; 72. Urbanització i murs del carrer 
Ripollès; 73. Remodelació dels carrers Indústria, Avernó, 
Josep Rovira i Sant Antoni; 74. Remodelació de la plaça 
Mossèn Salvans; 75. Rehabilitació del campanar de 
l’església parroquial; 76. Rehabilitació de la torre de 
l’aigua al capdamunt del Raval; 77. Primera fase de la 
rehabilitació de Can Ferrer d’en Mas; 78.Rehabilitació de 
la Miranda d’Espiells; 79. Construcció de les dues escoles 
bressol (la Fil·loxereta i l’Espurna); 80. Construcció de 
les rotondes de la Rambla de la Generalitat, Pau Casals, 
Maties Ferret i Alacant. 81. Construcció de les places 
Montseny, Miquel Coll i Pere Planas; 82. Ampliació 
del cementiri municipal (dues fases); 83. Construcció 
de murs i talussos de seguretat a l’indret de la timba; 

i construcció de la Biblioteca Municipal Ramon Bosch 
de Noya; 48. Projecte i creació del Centre Cívic dels 
Habitatges Vilarnau; 49. Gestió de la creació del CAP 
(Centre d’Atenció Primària); 50. Creació del Centre 
Municipal de Salut; 51. Projecte, execució d’obres i 
creació del Servei del Centre de Formació Ocupacional 
del Mas de la Riera; 52. Remodelació, equipament i 
trasllat dels Serveis Comunitaris a l’immoble del Camí 
dels Paperers; 53. Gestió, suport i execució d’obres del 
trasllat de l’EIP (Escola Intermunicipal del Penedès) 
de l’edifici de l’antiga Escola Balmes a l’edifici de la 
Cooperativa Escolar Vilarnau; 54. Projecte i execució 
de les dues primeres fases de la remodelació i ampliació 
de la Zona Esportiva Municipal: nou camp de futbol i 
remodelació de la piscina; 55. Creació del SIAJ (Servei 
d’Informació i Assessorament Juvenil); 56. Publicació, 
entre d’altres, de: Estudi Socioantropològic de Sant Sadurní 
d’Anoia, del Laboratori de l’ICESB; Estructura comercial 
i hàbits del consumidor al municipi de Sant Sadurní d’Anoia 
promogut per la Unió de Botiguers; Pla de Màrqueting 
Turístic de Sant Sadurní d’Anoia; 10 anys d’arquitectura i 
urbanisme a Sant Sadurní d’Anoia, i Sant Sadurní d’Anoia. 
Un perfil socioeconòmic (1771-181); 57. Proposta, estudis 
previs i de viabilitat d’un Parc Interactiu del Cava; 58. 
Constitució de l’Ens de Promoció Turística de Sant 
Sadurní d’Anoia (Ajuntament - Unió de Botiguers-
Confraria del Cava); i 59. Cofundació i primera 
presidència d’ACEVIN (Asociación de Ciudades 
Españolas del Vino). 
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84. Ampliació i remodelació del pont sobre la riera 
Lavernó; 85. Ampliació del cinturó de ronda, des de la 
carretera de Masquefa fins a la carretera de Vilafranca; 
86. Aprovació del Pla d’Ordenació Urbana Municipal 
(POUM); 87. Edifici nou pel Patronat de Turisme; 88. 
Adquisició i rehabilitació de la Fassina de Can Guineu i 
muntatge del Centre d’Interpretació del Cava (primera 
fase); i 89. Escola Municipal de Música. 

2011 – 2013. 
Alcalde Josep Maria Ribas Ferrer 
(ERC)

90. Projecte executiu de l’Espai Cultural a les antigues 
escoles de la plaça Nova; 91. Segona fase, inauguració i 
difusió del Centre d’Interpretació del Cava a la Fassina 
de cal Guineu; 92. Projecte d’activació econòmica 
Viver d’empreses. 93. Manteniment de tots els serveis 
municipals (en particular les escoles bressol i l’escola de 
música), malgrat les retallades d’altres administracions 
que han obligat a incrementar l’aportació econòmica 
de l’Ajuntament; 94. Eliminació de tots els càrrecs de 
confiança i reducció de les assignacions a l’alcalde i als 
regidors. 95. Reducció del deute municipal (1’5 ME) 
així com de les despeses de protocol i representació; 
96. Augment de 13 places a la Casa dels Avis i reducció 
de les quotes dels interns; 97. Assegurar places per a 
tothom i recuperar el format pedagògic i tradicional del 
Casal d’Estiu; 98. Proximitat, informació, auditoria dels 
comptes i transparència; i 99 Repesca de la subvenció 
de 700.000 euros de la Generalitat de Catalunya per 
invertir en la rehabilitació de les escoles de la plaça Nova 
per ubicar-hi un nou espai cultural; i 100.Consecució 
d'una altra subvenció de 400.000 euros de la Diputació 
de Barcelona també per el mateix projecte de la plaça 
Nova.|
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