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“Lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres 

buenos no hagan nada” 

Edmund Burke (1729-1797) 
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He decidit finalment fer aquest treball per contribuir a donar a conèixer la història del 

meu poble, conèixer la veritat i fer justícia a les víctimes de la repressió franquista. 

L’ elecció d’un treball de recerca significa no només treballar com mai ho havies fet 

per aconseguir una bona nota sinó que també comporta una gran responsabilitat, la 

responsabilitat d’investigar sobre allò que és important per la societat i que ens farà 

ser millors ciutadans i ciutadanes. 

La meva tutora, va ser la meva professora d’història durant quart de la ESO i 

sempre deia: “L’estudi de la història passada ens permet entendre la història actual”. 

Cada cop que llegeixo llibres d’història veig que allò que deia era totalment cert. De 

gran m’encantaria aportar a la societat els coneixements polítics, econòmics i 

socials que encara no he adquirit. El camí ja l’he marcat i vull arribar a entendre què 

va succeir durant un dels períodes més importants de la història del nostre país: La 

Segona República, la Guerra Civil i la Dictadura Franquista. Però, sobretot, vull 

centrar-me en la vida social i política d’un personatge important en la història 

d’Esplugues de Llobregat, així com investigar què va aportar al poble durant el 

temps que va ser alcalde o el llarg camí que el va portar a l’exili. No és una història 

única, milers de famílies van haver de marxar durant la dictadura de Franco però jo 

em centraré en la vida a l’exili d’en Rafael Sebastià Irla i la seva família. 

També intentarem recuperar la història del fill d’en Rafael Sebastià Irla, Llorenç 

Sebastià Casanovas, que al igual que el seu pare va haver de marxar d’Espanya a 

l’exili francès en situacions molt difícils, fugint de l’entrada de les tropes rebels a 

Catalunya. 

Aquest treball ens permetrà entendre una mica millor el passat per apropar-nos al 

present seguint els passos d’aquests personatges. 
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M’ a c o m p a n y e u   e n   e l    v i a t g e  ?
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Creiem que Rafael Sebastià Irla i el seu fill Llorenç Sebastià Casanovas van estar al 

camp d’Argelers-sur-mer i que la retirada i la vida al camp van ser molt difícils. 

Després es van quedar a viure a l’exili, a França, on una part de la família que 

s’havia quedat a Esplugues de Llobregat es va retrobar amb ells dos per tal de refer 

les seves vides. La nostra hipòtesi, és que l’exili d’aquesta família a França va ser 

molt dur i que la resta de família que es va quedar a Esplugues de Llobregat també 

va patir represàlies polítiques. Totes aquestes hipòtesis mirarem de contrastar-les a 

partir de les fonts històriques escrites i orals que consultarem per fer aquest treball. 
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3.1. LA SEGONA REPÚBLICA 1931_1936 

3.1.1. PROCLAMACIÓ I PRIMER BIENNI PROGRESSISTA 1931_1933 

3.1.1.1. LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA

El 12 d’abril de 1931, es van celebrar unes eleccions municipals, que van ser 

percebudes per l’opinió pública com un plebiscit entre monarquia i república. L’ 

oposició al règim monàrquic (republicans, socialistes i catalanistes d’esquerres) van 

constituir una coalició per presentar-se unida a les eleccions (pacte de San 

Sebastià, 1930). En canvi, els partits monàrquics s’hi van presentar dividits. 

Els resultats electorals van atorgar un major nombre de regidors als partits 

monàrquics. No obstant això, el triomf republicà a les grans ciutats (majoria a 41 

capitals de província) i a les regions industrials va evidenciar un desig de canvi 

polític. Així, milers de ciutadans van sortir al carrer de manera espontània per 

demanar la proclamació de la República. Davant de la nova situació, el rei Alfons 

XIII va abandonar el país cap a l’exili.                                                                                                   

El 14 d’abril de 1931, es va proclamar la República a la ciutat d’Eibar (Guipúscoa), 

que va ser seguida per Barcelona i Madrid, on els regidors republicans havien 

obtingut una àmplia majoria. 

3.1.1.2. EL GOVERN PROVISIONAL

Immediatament es va formar un govern provisional integrat per republicans, 

socialistes i nacionalistes (galleguistes i catalanistes republicans). Al juny de 1931 es 

van celebrar eleccions generals i van triomfar els partits d’esquerres i els 

republicans. 

3.1.1.3. EL PRIMER BIENNI PROGRESSISTA 1931_1933

El nou govern integrat per la coalició republicana socialista va emprendre la tasca de 

reformar el país en un sentit democràtic, laic i descentralitzat. Els seus objectius 

eren donar solució a alguns dels greus problemes des del segle anterior i 
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modernitzar l’economia i la societat espanyoles. Reformes del primer bienni 

progressista: 

3.1.1.4. CAP D’ESTAT I CAP DE GOVERN

Durant el primer bienni progressista: 

Cap de Govern: Manuel Azaña 

Cap d’Estat: Niceto Alcalá Zamora 

3.1.1.5. L’OPOSICIÓ A LES REFORMES

El reformisme republicà va haver de fer front als grans propietaris agraris, a la 

jerarquia de l’Església catòlica, a una part de l’exèrcit i a amplis sectors de les 

classes altes, que temien perdre les seves propietats i el poder que tenien des de 

feia segles. Davant del nou règim republicà, les forces de la dreta es van agrupar en 

diferents organitzacions: 

• CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas. Partit conservador i 

catòlic. 

• Els monàrquics i carlins 
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    REFORMA RELIGIOSA
• Separació de l’Església i 
l’Estat. 
• Regulació del matrimoni civil 
i Llei del divorci. 
• Dissolució de la Companyia 
de Jesús. 
• Supressió del pressupost 
públic per mantenir el clero.

REFORMA MILITAR 
• Llei de retirs de l’oficialitat: possibilitat per als militars 

no afectes a la República de retirar-se (s’hi van acollir 
gairebé la meitat dels oficials). 

• Reducció del nombre de capitanies generals. 
• Tancament de l’acadèmia militar de Saragossa. 
• Canvi de destinació del militars més hostils a la 

República. 

REFORMA 
TERRITORIAL 

•  Possibilitat per a les 
regions d’establir estatuts 

d’autonomia i de tenir 
governs autònoms.

REFORMA AGRÀRIA 
• Expropiació sense indemnització 

de les terres d’una part de la 
noblesa. 

• Expropiació, però indemnitzant 
els propietaris, de les terres 
conreades deficientment, 
arrendades sistemàticament o 
que, podent ser regades, no ho 
eren. 

• Lliurament de les terres 
expropiades a famílies pageses.

REFORMA EDUCATIVA 
• Prohibició d’impartir ensenyament 

als ordes religiosos. 
• Construcció d’escoles públiques: 

ensenyament en coeducació, 
obligatori i laic. 

• Augment del pressupost per a 
educació.
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• FE: Falange Española, creada per José Antonio Primo de Rivera el 1933. Partit 

d’inspiració feixista. 

• JONS: Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. El 1934, es va unir amb la 

Falange. 

El gran nombre de vagues, revoltes i ocupacions de terra, varen posar en perill el 

Govern. El 1933, un aixecament anarquista a Casas Viejas (Cadis), reprimit 

violentament per la Guàrdia Civil, a més de la insatisfacció pel repartiment de terres 

van fer que Manuel Azaña, després d’haver perdut el suport obrer, es veiés obligat a 

dimitir. 

3.1.1.6. LA CATALUNYA REPUBLICANA

Després de la victòria electoral del 12 d’abril, Francesc Macià, principal dirigent 

d’Esquerra Republicana, va proclamar “La república catalana” a la Plaça de Sant 

Jaume. 

Francesc Macià va presentar el nou Estatut a les Corts de Madrid, on va haver de 

fer front a una forta campanya en contra. Després de contraposades discussions i 

de patir considerables retallades, fou aprovat el 9 de setembre del 1932. 

Les institucions de govern de Catalunya eren el Parlament, el govern de la 

Generalitat i el President. La justícia quedava en mans del govern de Madrid. 

Les primeres eleccions al Parlament de Catalunya es van celebrar el 20 de 

novembre del 1932 i els resultats van donar la victòria a Esquerra Republicana. Lluís 

Companys va ser elegit president del Parlament i Francesc Macià, president de la 

Generalitat, càrrec que va tenir des de 1931 fins a 1933, data en la que va morir i va 

ser rellevat per Lluís Companys. 

3.1.2. SEGON BIENNI CONSERVADOR 1934_1936 

Es van celebrar eleccions generals el 18 de novembre de 1933 i van guanyar les 

candidatures de dretes: la CEDA de José Ma Gil Robles i el Partit Republicà Radical 

d’Alejandro Lerroux. 

Es van paralitzar les reformes del primer bienni.

3.1.2.1. CAP D’ESTAT I CAP DE GOVERN

Durant el segon bienni conservador: 
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Cap de govern: Alejandro Lerroux 

Cap d’Estat: Niceto Alcalá Zamora 

3.1.2.2. REVOLUCIÓ DEL 1934 I FINAL DEL SEGON BIENNI

Les tensions entre el govern i els sindicats, d’una banda i la Generalitat, de l’altra, 

van esclatar l’octubre de 1934 arran de l’entrada al govern de tres ministres de la 

CEDA. La UGT va convocar una vaga general que va tenir un seguiment escàs, 

però a Astúries i Catalunya s’hi van produir moviments insurreccionals. 

A Astúries, la revolució va ser obrera mentre que a Catalunya va ser de caràcter 

polític. 

Les desavinences entre els partits de la coalició governamental (Partit Radical i 

CEDA) i, sobretot, els escàndols de corrupció que afectaren alguns polítics radicals 

van portar a la convocatòria de noves eleccions el febrer de 1936. 

Cal destacar que durant el segon bienni, les reformes impulsades per el primer van 

ser frenades i es va tancar el Parlament de Catalunya i el President de la Generalitat 

i el seu govern van anar a la presó . 

3.1.3. FRONT POPULAR (FEBRER 1936_ABRIL 1939) 

Els problemes polítics i socials del segon bienni fan que el cap d’Estat Niceto 

Alcalà Zamora convoqui eleccions generals pel febrer de 1936. Les forces polítiques 

d’esquerres es presenten unides en una candidatura anomenada Front Popular, que 

aconseguirà la victòria electoral. 

3.1.3.1. CAP D’ESTAT I CAP DE GOVERN

Cap de govern: Santiago Casares Quiroga, Largo Caballero i Juan Negrín 

respectivament 

Cap d’Estat: Manuel Azaña

3.1.3.2. MESURES

El govern d’esquerres va reprendre el procés reformista interromput des del 1933. 

Es va concedir una amnistia per als represaliats de la revolta del 1934 , es van 

posar en marxa les reformes impulsades pel primer bienni i es va dispersar els 

generals sospitosos de colpisme (Franco a Canàries i Mola a Navarra; Sanjurjo va 

ser exiliat a Portugal). 
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També es va restablir l’Estatut de Catalunya i es va reiniciar el procés autonòmic al 

País Basc i a Galícia per a l’aprovació de l’Estatut respectiu. 

3 . 1 . 3 . 3 .   AIXECAMENT 
MILITAR

El 17 de juliol del 1936 a les 

Canàries i a algunes ciutats 

africanes (Melilla, Ceuta, Tetuan), i 

el 18 de juliol del 1936 a la 

Península, un sector important de 

l’exèrcit (els generals Franco, Mola, 

Sanjurjo, Queipo de Llano…) van 

protagonitzar un cop d’Estat. 

3.2. GUERRA CIVIL  (18-JULIOL-1936 _ 1-ABRIL-1939) 

3.2.1. CAUSES 

Les causes profundes que van donar lloc a l’esclat de la Guerra Civil espanyola van 

ser: els grans desequilibris socioeconòmics d’Espanya, l’oposició dels grups socials 

privilegiats al reformisme republicà, la deriva de les classes privilegiades cap a 

solucions autoritàries (feixisme) davant el temor d’una revolució social, el desengany 

dels treballadors davant la lentitud de les reformes republicanes, la radicalització de 

les forces polítiques i sindicats d’esquerres i la tradició intervencionista de l’exèrcit. 

Per una altra banda, les causes immediates que van donar lloc a la Guerra Civil 

espanyola van ser: la polarització i violència política, la conflictivitat social que va 

donar lloc a una deterioració de l’ordre públic i l’intenció d’acabar amb el govern del 

Front Popular, que es va manifestar amb el Cop d’Estat del 18 de juliol de 1936. 

3.2.2. LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL CONFLICTE 
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Per no agreujar la tensió europea, França i la Gran Bretanya van impulsar una 

política de neutralitat i no-ingerència en la guerra espanyola (Comitè de no-

intervenció), a la qual es van sumar altres països europeus. 

Els insurrectes van comptar des del primer moment amb l’ajuda dels estats feixistes 

d’Alemanya i Itàlia, a més del suport de la Dictadura Portuguesa. 

La “no-intervenció” va perjudicar a la República, que només va comptar amb el 

suport de la URSS, proporcionant armes i assessors militars al govern republicà, el 

govern republicà de Mèxic i les brigades antifeixistes internacionals. 

La Guerra Civil espanyola va acabar l’1 d’abril de 1939, data en la que va començar 

la Dictadura Franquista. Espanya es va convertir en una immensa presó on van anar 

a parar les persones que van lluitar defensant el govern de la Segona República. 

Més de 550.000 persones van sortir cap a l’exili i més de 120.000 van ser 

assassinades en la immediata postguerra. 

3.3. DICTADURA FRANQUISTA 1939_1975 

En acabar la guerra civil es forma un nou model polític al país: la dictadura. Són 

anys de pobresa, amb un país destruït i sense recursos després de 3 anys de 

guerra. Els vençuts pateixen encara més la situació a l’haver de suportar la 

repressió o l'exili. La dictadura va suposar la concentració del poder en Franco i 

l'eliminació de les llibertats individuals i socials. Es va reorganitzar el model d'estat, 

de manera que Franco acumulava tot el poder: legislatiu, executiu i part del judicial 

(amb els tribunals militars), el parlament era només un òrgan consultiu i a més, 

Franco va ser Generalísimo de tots els exèrcits. Es van prohibir la Constitució de 

1931, els drets de vaga i associació, els sindicats, els partits polítics i la llibertat de 

premsa. En lloc de constitució hi va haver un Fur dels espanyols (una mena de carta 

amb drets i deures) que podia ser suspès pel dictador en qualsevol moment. Els 

partits polítics es van reduir a un, que era l'únic oficial i legal: La Falange espanyola 

de les JONS, més tard anomenat el Movimiento Nacional; i el mateix va succeir amb 

els sindicats: només va existir el Sindicat Vertical (CNS, d’inscripció obligatòria). 

Els tres pilars bàsics en els quals es basava el règim franquista eren: Franco i 

l’exèrcit controlen el país, el feixisme de La Falange com a base ideològica i 
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l’església que dictava el model de conducta social (família patriarcal catòlica) i tenia 

el monopoli en l’educació. 

3.3.1. LLEIS REPRESSIVES 

La primera llei repressiva de caràcter general aplicada a l’Estat va ser la Llei de 

responsabilitats polítiques de 1939, la qual s’encarregaria de la depuració d’aquelles 

persones que, d’una o altra manera, havien col·laborat amb la República. A 

continuació, el 1940, va formular-se la Llei de repressió del comunisme i la 

maçoneria, per la qual va obrir-se expedient als acusats de defensar idees 

contràries a la religió, la pàtria i les seves institucions fonamentals. La Llei de 

Seguretat de L’Estat, promulgada el 29 de març de 1941, tipificava nous delictes i, 

en particular, els compresos en “Els delictes contra la Seguretat exterior i interior de 

l'Estat i contra el Govern de la Nació”. Aquesta Llei va imposar la pena de mort com 

pena única per a diversos delictes i, per descomptat, establia en la seva Disposició 

Transitòria que "tots els delictes compresos en aquesta Llei serien jutjats per la 

jurisdicció militar conforme als seus propis procediments." En base a aquesta llei es 

van processar milers de represaliats polítics, que en gran part dels casos van ser 

condemnats a mort o a treballs forçosos. El 22 d’abril de 1938 es publicà la Llei de 

Premsa, que substancialment exposa les seves pretensions: “Artículo 1: Incumbe al 

Estado, la organización, vigilancia y control de la indústria nacional de la prensa 

periódica. En este sentido, compete al ministro encargado del Servicio Nacional de 

Prensa, la facultad ordenadora de la misma”. 

La religió catòlica va ser instaurada religió oficial de l'Estat, i la seva doctrina 

declarada font d'inspiració de la legislació. Es va implantar en el país el nacional 

catolicisme com a ideologia durant aquest període històric de la Dictadura. 

Per a l'obtenció d'una plaça com a funcionari, es donava prioritat als lleials al 

Moviment Nacional, i s'exigia la presentació de "certificats de bona conducta" 

expedits pel cap local de FET i de les JONS i el capellà de la parròquia. 

La repressió lingüística implicava la prohibició o ridiculització de les llengües 

d'Espanya diferents del castellà, única llengua reconeguda políticament. 

Es van prohibir els partits polítics, sindicats, associacions i periòdics no afins al 

règim. Es va anul·lar la llibertat d'expressió per a opinions contràries al govern o 
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simplement discrepants, i es va establir des de les mateixes instàncies de govern un 

sistema de censura de tots els mitjans de comunicació. 

La censura va ser aplicada a temes no relacionats directament amb la política: 

literatura, poesia, cançons, arts plàstiques, cinema i teatre. Es va imposar un model 

cultural definit segons els criteris establerts per l’Estat. 

3.3.2. EXILI 

Una gran part dels primers refugiats, fins a 440.000 a França segons un informe 

oficial de març de 1939, van haver d'afrontar inicialment condicions de vida molt 

dures, que es van agreujar com a resultat de l'esclat de la Segona Guerra Mundial i 

encara que molts d'ells van aconseguir tornar en els anys 1940, l'exili republicà 

"permanent" va quedar constituït per unes 220.000 persones de les quals moltes 

eren ex-combatents, polítics o funcionaris compromesos directament amb la causa 

republicana, però entre les quals hi havia també milers de parents i civils, juntament 

amb un nombre significatiu de nens, intel·lectuals, personalitats de la cultura i 

artistes, científics, docents i persones de professions qualificades, la qual cosa va 

suposar un condicionant més en les conseqüències del conflicte en el procés de 

reconstrucció del país. 

Molts dels exiliats van participar activament en la lluita antifeixista durant la Segona 

Guerra Mundial i alguns van acabar en camps de concentració nazis com el de 

Mauthausen (Àustria), conegut com el camp dels espanyols, on van perdre la vida. 

Prop de 50.000 van marxar a l’Amèrica Llatina, sobretot a Mèxic. Mèxic va acollir a 

molts escriptors, intel·lectuals, músics i professors. Altres exiliats, van ser alliberats a 

la fi de la Segona Guerra Mundial, però no van poder retornar a Espanya doncs eren 

considerats enemics per a la dictadura franquista. 

Després de França, el país que va acollir més refugiats va ser Mèxic, que ja al juny 

de 1937, va acollir a 456 nens. Al 1939, va acceptar altres 6.200 que van partir de 

França recolzats per el SERE. 

Un altre país que va acollir nens espanyols, entre 1937 i 1938 va ser la URSS, que 

va acollir a 2895 i a unes altres 150 persones entre professors i ajudants. La majoria 

provenien del País Basc, Astúries i Cantàbria. Amb l’inici de la guerra molts d’ells 

van morir per infermetats, mala alimentació i la cruesa del clima. 

3.3.2.1. CAMPS DE REFUGIATS REPUBLICANS A FRANÇA
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Els camps del sud de França neixen amb la llei del 12 de novembre de 1928 del 

govern de Daladier. Aquell decret feia ja referència als “estrangers indesitjables”, un 

terme que evocava una llei de 1849 que preveia l’expulsió de tots els estrangers 

jutjats perillosos. El context d’aquestes mides remetien directament, durant aquest 

període, als esdeveniments que per aquells anys es vivien al territori espanyol, en 

especial Barcelona i altres zones d’Espanya properes a França. Durant el mes de 

gener de 1939 un contingent nombrós de republicans espanyols, intimidats davant 

l’avenç franquista, es dirigien cap a la frontera francesa. Entre el 26 de gener (a un 

dia de la caiguda de Barcelona) i el 9 de febrer (quan els nacionalistes van tancar 

definitivament la frontera catalana) més de 500.000 espanyols, primer civils i militars 

ferits, i després soldats republicans, van passar per la duana de Perthus. El primer 

“centre especial” destinat a la internació de refugiats va ser instal·lat per decret el 21 

de gener de 1939 a Rieucros a prop de Mende (Lozère). En poc temps aquesta 

assignació de residencia esdevindria a internació administrativa. Poc després, entre 

Març i Abril de 1939 s’emplacen sis centres a les afores dels Pirineus Orientals per a 

la internació de milicians: a Bram (Aude) reservat per als ancians; Agde (Hérault) i 

Rivesaltes (Pirineus Orientals) destinat als catalans; Sepfonds (Tarn-et-Garonne) i 

Le Vernet (Ariège) per als obrers i Gurs (Basses Pyrénées).  

El destí dels interns als camps del Sud de França patirà ràpidament les 

conseqüències de les cada vegada més estretes relacions del govern de Vichy, amb 

el règim nazi. 

Aquests llocs destinats en principi a ser centres de refugiats, especialment 

espanyols republicans i alemanys socialdemòcrates i comunistes, esdevindran en el 

curs de la guerra camps de deportació, l’avantsala dels centres d’extermini en el 

centre d’Europa.  

3.4. EL FRANQUISME AL BAIX LLOBREGAT 

3.4.1. DARRERA NIT REPUBLICANA A ESPLUGUES I BARCELONA 

El 27 de gener de 1939 va caure la ciutat de Barcelona sota el domini de les tropes 

feixistes.  

El cim de Sant Pere Màrtir havia estat ocupat , però les tropes republicanes encara 

mantenien les seves posicions als voltants del Pont d’Esplugues. El record de Josep 
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M. Lladó i Figueres, major d’un batalló de la 176 brigada de la 55 Div. del XXIV CE 

agregat al XV CE, evidencia bé la incertesa i confusió del moment. 

El general Hernández Saravia, cap del GERO, diu que a les nou del vespre reuní a 

Juan Modesto, cap de l’Exèrcit de l’Ebre, i al coronel Velasco, comandant militar de 

la ciutat. Modesto exposà la desmoralització de les forces en retirada i Velasco, 

l’estat de l’ordre públic, sols alterat per lleugers incidents. 

Després d’una reunió amb els generals de diferents províncies, Saravia sabia que 

Barcelona només comptava per a la defensa amb “500 hombres de Asalto”, a més 

dels dos mil que ja cobrien el servei, un batalló de metralladores, un batalló de la 

151 brigada recentment reorganitzada, un batalló de carrabiners, un batalló de 

rereguarda armat el dia anterior amb dos-cents fusells i quatre metralladores i amb 

les forces de la 43 Divisió. 

El general Saravia descrigué així la situació del moment: “El estado moral de toda la 

tropa era malo.” 

Al vespre tingué lloc una reunió a la seu del PCE. Dolors Piera i Pere Aznar 

(dirigents del PSUC) van telefonar a la seu del PCE dient que l’executiva del PSUC 

estava decidint marxar abans que es fes de dia. Santiago Carrillo anà a La Pedrera 

a intentar convèncer els membres del PSUC que resistissin. 

Avançada la nit, Tagüeña organitzà l’evacuació de centenars de ferits que quedaven 

a l’estació de metro de la Plaça Catalunya. Una delegació de la Creu Roja 

Internacional s’havia fet càrrec dels presoners del castell. Dos oficials republicans 

reclusos que s’havien despenjat per les parets del castell van aparèixer pel Colon; 

no volien ser alliberats per Franco. Entre el Tibidabo i Montjuïc, només hi havia la 3a 

Div. i tot el XV CE sols tenia dos mil homes, segons Tagüeña: “increíblemente 

todavía dispuestos a luchar”.  1

3.4.2.  OPERACIÓ  PER A OCUPAR EL  PONT D’ESPLUGUES  DE 
LLOBREGAT 

Aquell matí de gener de 1939, l’avanç imparable de les tropes nacionals va trobar al 

pont d’Esplugues una resistència, que retardà unes hores l’entrada de les tropes de 

Franco a Barcelona. Era un fet aïllat. La línia només existia aquí, al pont 

d’Esplugues. Les tropes d’Esplugues havien pres posicions a l’entorn del pont que ja 

tenia els forats fets i la trilita a punt. A més hi havia càrregues explosives al pont de 

  El Franquisme al Baix Llobregat. Publicacions de l’Abadia de Montserrat1
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la carretera situat entre Esplugues i Sant Just i també al pont de Can Clota hi havia 

els punts grocs de trilita a punt per a explotar. Cap dels tres no seria destruït. Un 

batalló de metralladores havia pres posicions a la riba esquerra del torrent d’en 

Farré, dominant els accessos al pont. Hi havia metralladores des del campanar de 

l’església fins al carrer d’Anselm Clavé, al carrer de l’Escorxador, a casa de l’alcalde 

Sebastià, darrere el Bar Catalunya i en altres llocs. 

En el combat van morir deu soldats republicans, cinc soldats nacionals i un civil, que 

en creuar el pont, fou atrapat entre dos focs.  2

3.4.3. ANÀLISI DE LA REPRESSIÓ AL BAIX LLOBREGAT 

A la comarca del Baix Llobregat, hi ha pocs pobles on hi hagi una taxa de repressió 

alta. Solament en destacaria Olesa de Montserrat (3,6 per mil), que, inclosa dins el 

grup de poblacions de 5.000 a 19.999 habitants, es trobaria en el tercer lloc dels 

pobles d’aquest volum de Catalunya que tenen una taxa alta de població; en un 

nivell quelcom inferior tenim Esparreguera i Molins de Rei. 

Només destacaria, en el grup de 1.000 a 1.999 habitants, Corbera de Llobregat, 

que, conjuntament amb Sant Climent, tingueren uns índex elevats dins el grup 

d’aquests pobles amb una repressió del 4 per mil i 3,4 per mil respectivament. 

La comarca, amb uns certs índex industrials, presenta palesament víctimes 

industrials: un 34,9 % són pagesos, pastors o jornalers del camp, i el pes 

predominant de la militància de la CNT-FAI és resultat del pes d’aquestes zones 

semi-industrials, de la força d’irradiació a zones camperoles (jornalers, sobretot) i 

d’un grau de gent jove i combativa que sofrirà la repressió en la immediata 

postguerra. 

Els executats són majoritàriament catalans; el pes, però, de persones d’origen 

estranger hi és permanent, i encarà més si el comparem amb la majoria del total de 

comarques. El pes de la CNT, gairebé absolut a la majoria del total de zones 

industrials, es contraresta a les agràries per la presència d’ERC. Cal veure-hi, però, 

que la majoria de les víctimes no tenen militància o bé que no consta quina tenen. 

Esplugues de Llobregat és una vila que, dins els pobles de 3.000 a 4.999 habitants, 

té una relativa taxa alta de repressió, però ja s’hi manifesta la tendència 

  La repressió franquista a Catalunya 1938 - 1953. Josep M. Solé i Sabaté. Edicions 62.2
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d’augmentar els índex de víctimes quan el nombre d’habitants de les poblacions 

disminueix. 

Segons un estudi fet per estudiats d’un institut d’Esplugues de Llobregat, el nombre 

d’assassinats va ser de 10 persones, 11 van ser els empresonats, 8 els exiliats, 2 
els morts al Front Republicà, 4 els desapareguts al Front Republicà i 36 les 

persones amb expedients de responsabilitats polítiques.  3

POBLACIÓ HABITANTS AFUSELLATS %

Esplugues de Ll. 3.641 9 2’5

 Treballs de Recerca de: Rubén Pacheco i Laia Sanuy, Sara Morales i Marina Rodríguez. 3

Anys: 2012, 2013 i 2014 respectivament. “Aproximació a les víctimes de la repressió 
franquista a Esplugues de Llobregat”.
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4.1. VIDA A L’EXILI  I  OBRA POLÍTICA 

La següent aproximació a la vida de Rafael Sebastià Irla ha estat elaborada a partir 

del buidatge de 177 documents de l’Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat 

(AMEL), documents que al llarg dels anys, han estat lliurats a l’arxiu històric del 

poble pels familiars de Rafael Sebastià. 

Rafael Sebastià Irla va néixer el 5 de gener de 1895. El sistema polític era la 

monarquia parlamentària, l’anomenada Restauració monàrquica; va ser el període 

de la història d’Espanya comprès entre el pronunciament del General Arsenio 

Martínez Campos el 1874 que posà fi a la Primera República Espanyola, i la 

proclamació de la Segona República Espanyola el 14 d’abril de 1931. Aquest 

període es va caracteritzar pel bipartidisme, és a dir, l’alternança al poder de dos 

partits liberals; un anomenat Partit Conservador, dirigit per Cànovas del Castillo i 

l’altre anomenat Partit Liberal, dirigit per  Sagasta. El caciquisme i l’exclusió de la 

vida política de les classes populars van permetre aquest bipartidisme. També cal 

destacar la pèrdua de les últimes colònies espanyoles: Cuba, Puerto Rico i Filipines, 

fet que va afectar al país econòmica i políticament. 

Rafael Sebastià Irla, home solter, de 19 anys d’edat, pintor de professió i fill d’Àngel 

Sebastià Campà i Francisca Irla Casas, veïns d’Esplugues, va casar-se el 14 

d’octubre de 1914, any en que esclata la Primera Guerra Mundial, a l’església de 

Santa Magdalena amb Josefa Casanovas Petit, soltera, de 22 anys d’edat, natural 

de Barcelona i filla de Lorenzo Casanovas Urpí i Antònia Petit Martí. Aquesta data va 

comportar el començament d’una nova etapa per a Rafael Sebastià, que com a 

marit i pare de família, va haver de carregar amb noves responsabilitats.  

El 17 d’octubre de 1925, Rafael Sebastià rep un document del Capità General de la 

quarta regió militar, on aquest, concedeix la situació militar de reserva a Rafael. La 
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reserva d'un exèrcit és el conjunt d'efectius que, no formant part de l'exèrcit 

permanent, però comptant amb un cert grau d'instrucció militar, són mobilitzables 

per a ampliar les forces de l'exèrcit regular, tot complementant l'exèrcit permanent, 

en cas de necessitat o urgència. El fet de poder combinar un paper militar amb una 

carrera civil va permetre a Rafael Sebastià Irla emprendre la seva posterior lluita 

contra el franquisme, tant en l’àmbit militar com en l’àmbit polític. En aquest moment 

històric, Espanya estava sota la dictadura de Primo de Rivera, que va durar des de 

1923 fins a 1931. El cap d’Estat, el rei, és Alfons XIII. 

L’abril de 1931 tenen lloc les eleccions municipals, en les quals guanyen les 

candidatures d’esquerres, implantant-se així la Segona República espanyola, 

1931-1936. La república va tenir tres parts: un primer bienni reformista (1931 - 

1933), un segon bienni conservador (1933 - febrer del 1936) i una tercera part que 

va ser al Front Popular (febrer del 1936 - 18 de juliol del 1936, dia en que comença 

la Guerra Civil espanyola). 

El 23 de febrer de 1936 és el primer cop que Rafael Sebastià Irla, com a membre 

del partit polític Esquerra Republicana de Catalunya, dirigeix un ple de l’ajuntament 

d’Esplugues com a alcalde oficial d’aquest mateix. En aquestes dates ens trobem a 

l’etapa de la República anomenada Front Popular, on els governs d’esquerres 

reprenen el procés reformista interromput durant el primer bienni, posen en marxa 

reformes impulsades pel primer bienni com la reforma educativa, la agrària, la 

militar, la territorial i la religiosa, que va implicar la separació església-Estat, 

impulsant així el laïcisme. Rafael Sebastià Irla, com a membre d’un partit 

d’esquerres, intentarà ser fidel a l’esperit pro-reformista d’aquesta etapa. Ja amb 40 

anys era un home casat i tenia set fills, amb els qual vivia al C/ Josep Anselm Clavé, 

7, Esplugues de Llobregat. 

Rafael Sebastià Irla va ser alcalde del poble d’Esplugues de Llobregat des del 23 de 

febrer de 1936 fins el 26 de gener de 1939, època molt inestable política i 

socialment degut als fets ocorreguts el 19 de juliol del 1936, la sublevació feixista, 

que donà lloc a tres anys de Guerra Civil al país. Entre el 12 de maig de 1937 i el 7 

de juliol del mateix any, degut a la seva precària salut, l’alcalde va haver de ser 

substituït per Ramón Guillem i Martínez (alcalde accidental). Els plens que es van 

celebrar durant la seva alcaldia es caracteritzaven sobretot pel tractament de temes 

essencials per a Rafael Sebastià i els diversos regidors que conformaven 
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l’ajuntament, com eren: l’educació, l’urbanització del poble, l’atenció tant als 

combatents que lluitaven al front com a les famílies que es quedaven a Esplugues, 

l’atenció als aturats, la distribució dels aliments essencials en una època on hi havia 

problemes de subministrament d’aliments i la retirada d’insígnies religioses afins al 

règim feixista així com la substitució dels noms d’alguns carrers per màrtirs de la 

sublevació feixista. 

En referència a l’educació, el tema que més es tracta al llarg de l’alcaldia de Rafael 

Sebastià, tenint en compte que el cens escolar donava un número superior als 700 

alumnes, es van construir les següents escoles: una escola de pàrvuls, proveïda de 

mestressa, en el grup escolar Isidre Martí; un nou grup escolar a càrrec del mestre 

nacional Pere Pomé i Pueyo, amb quatre seccions de pàrvuls i un nou grup de 

pàrvuls al barri de La Plana. L’ajuntament és qui proporcionava el local i el material 

corresponent per a garantir el bon funcionament de totes elles.  

Un altre aspecte important va ser la religió. Es va acordar treure la creu de fusta 

exposada al cementiri, col·locada per l’ajuntament anterior; acció que es va veure 

enfortida per l’aplicació de la llei del 30.01.1932, que prohibia la col·locació de 

qualsevol insígnia religiosa als cementiris municipals. 

L’ajuntament necessitava de subvencions de l’Estat per poder fer front a les 

despeses sorgides per la construcció d’obres públiques com eren: l’enllumenat, 

l’urbanització de la plaça de la República, la construcció de la qual es va encarregar 

construir als obrers en atur del poble, eixamplar carrers, col·locació de vorades… 

El 19 de juliol de 1936 es produeix la sublevació feixista i l’Ajuntament del poble 

decideix socórrer als ferits i compensar econòmicament a les famílies dels morts, 

víctimes dels feixistes. A més, en Rafael Sebastià vol contractar a homes d’absoluta 

confiança per a que facin guàrdies al poble, amb l’ajuda del Comitè Local de Milícies 

Antifeixistes; la setmanada que cobraven els obrers de la Brigada Municipal que van 

marxar al front, no va ser adherida als pressupostos de l’ajuntament sinó que es van 

entregar a les famílies d’aquells cinc treballadors; tres carrers del poble van ser 

substituïts per màrtirs de la sublevació feixista; l’ajuntament es va inscriure a la 

revista antifeixista “Lluita” per contribuir amb la causa antifeixista i va organitzar 

festivals per recollir peces d’abric que serien enviades als combatents que lluitaven 

al front. A més a més, hi havia problemes de subministrament d’aliments que 

l’ajuntament va solucionar parcialment amb les targes de racionament, que van 

permetre dosificar la distribució de llet, cigrons, carn i altres aliments indispensables. 
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Cal destacar que l’alcalde Rafael Sebastià no va acceptar el sou mensual proposat 

pels consellers de 500 pessetes considerant-lo excessiu, així que finalment el seu 

sou va ser de 400 pessetes mensuals.  

El 26 de gener de 1939 se celebra el primer ple feixista, dirigit pel nou alcalde 

Melchor Llavinés Roca. 

Creiem que entre el mes de novembre de 1938 i gener del 1939, els republicans 

espluguins comencen la retirada cap a França, fugint així de la repressió franquista. 

Fins ara, només hem pogut saber quin camí va seguir Llorenç en el llarg camí que el 

va portar a l’exili gràcies als seus poemes, però encara no sabem quin va ser el 

camí per on van marxar Rafael Sebastià i els altres 11 exiliats d’Esplugues de 

Llobregat. 

També, a partir d’aquestes dates comença la repressió dels republicans espluguins 

que es van quedar al poble. A l’any 1939 van ser assassinats al Camp de la Bota 6 

veïns d’Esplugues, van ser empresonats 11 i es van obrir 14 expedients de 

responsabilitats polítiques a l’any 1939, 21 a l’any 1940 i 1 a l’any 1941. A l’any 

1943, van ser afusellats al Camp de la Bota 3 veïns més del poble. 

El 6 de juny del 1939, alguna autoritat de França, envia una carta a un dels 

membres de la família de Sebastià, en la qual es fa saber que la inscripció al 

Registre de Nacionalitat és obligatòria i gratuïta per a tot espanyol resident a 

l’estranger. A més, cada any s’ha de renovar la cèdula, en la qual consta la 

nacionalitat de la persona propietària, entre l’01.01 i el 31.03 de cada any. També fa 

saber amb rellevància, que tots els que no renovin les cèdules en el termini de 

temps indicat, hauran de pagar una multa, que augmentarà per cada any que no es 

renovi. Aquesta font ens confirma que al juny del 1939, Rafael Sebastià es troba a 

l’exili francès. 

El 29.10.1939, Ernest Martínez, germà petit de “el Manco” i amic de Rafael, envia 

una carta a aquest des del segon batalló Companyia Valbonne (AIN), França. En 

aquesta carta, Ernest Martínez, amic de Rafael, envia salutacions a tota la família, 

fent-li saber a aquest, que ha trobat la seva adreça gràcies al seu nebot, que se’l va 

trobar a la caserna. Ernest Martínez li explica que ha estat set mesos al camp de 

concentració de Gurs. Cita textualment: “això m’ha desfet una mica”. 
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El camp de Gurs, situat a la localitat francesa de Gurs (Pirineus Atlàntics) va ser un 

camp de refugiats espanyols a França, construït després de la caiguda de Catalunya 

i la fi de la Guerra Civil Espanyola. En començar la Segona Guerra Mundial, el 

govern francès hi va 

internar ciutadans 

alemanys i d’altres 

països considerats 

d’Alemanya, així 

c o m f r a n c e s o s 

c o n s i d e r a t s 

perillosos per les 

s e v e s i d e e s 

polítiques. Aquest 

camp, després de 

l ’armist ic i f i rmat 

amb l ’A lemanya 

Nazi el 1940 pel govern de 

Vichy, va ser utilitzat com a 

camp de concentració per a jueus de qualsevol nacionalitat excepte francesa. 

Després de l’alliberament de França, es va internar al camp de Gurs a presoners de 

guerra alemanys, combatents espanyols que havien participat en la resistència 

contra l’ocupació alemanya i a col·laboracionistes francesos. El camp de Gurs fou 

utilitzat com a centre de repressió i finalment va ser tancat el 1946. 

A l’expedient de responsabilitats polítiques del tribunal de Barcelona, hi ha una 

sentència del 08.05.1944 contra Rafael Sebastià Irla, que es troba a l’estranger. 

L’inculpen, com a destacat element esquerrà, regidor de l’ajuntament i alcalde 

durant el domini “rojo”, d’ésser responsable dels assassinats del poble. Es procedeix 

a posar la sanció de 7 anys d’inhabilitació absoluta i una multa de 15.000 pessetes, 

les quals no sabem si va arribar a pagar o no. La resolució final condemna a Rafael 

amb 5 anys d’inhabilitació absoluta i el pagament de 5000 pessetes, amb un termini 

de 20 dies per fer efectiva la sanció. El 9 de febrer de 1946 declara Carme Sebastià, 

filla de Rafael Sebastià, dient que no poden pagar la multa i que la casa on viuen és 

de la seva mare, Josefa Casanovas. Aquest mateix any, dos veïns d’Esplugues de 
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Llobregat declaren al jutjat de Sant Feliu que Rafael Sebastià no té béns, mobles i 

immobles i que és insolvent.  4

La repressió no només incloïa l’afusellament, la presó, l’exili i les agressions 

físiques, sinó que també va ser econòmica i material, amb l’objectiu de deixar a la 

família dels republicans a la pobresa, com comprovem en el cas de Rafael Sebastià.  

A dia 18.07.1954, Rafael rep una carta d’Antonio Ma Culebras des del “Colegio de 

San Francisco de Borja” (Sant Cugat del Vallés), qui s’interessa per saber coses 

sobre el seu pare, Don Julio Ma Culebras, recentment desaparegut. Sobretot es 

mostrava interessat en les campanyes propagandístiques socials que el seu pare 

havia creat, ja que sospitava que aquestes campanyes havien estat el motiu de la 

seva desaparició. 

A partir de l’any 1956, la família de Rafael Sebastià va lluitar per a aconseguir que 

els alcaldes feixistes de l’ajuntament d’Esplugues, accedissin a que Rafael pogués 

tornar a Esplugues de Llobregat sense haver de ser tractat com a un criminal. Ho 

van fer demanant cartes a persones implicades en la política que haguessin conegut 

a Rafael abans que marxés a l’exili francès, per donar testimoni de que no havia 

comés cap delicte greu i irreparable com a alcalde i com a ciutadà. Aquestes són les 

respostes que van rebre: 

Esteve Carbonell, sacerdot d’Esplugues de Llobregat, a dia 19.09.1956, diu a Rafael 

Sebastià Irla que està parlant amb l’alcalde d’Esplugues, cap de la Falange, amb el 

tinent d’alcalde Salvador Campreciós i amb el segon tinent d’alcalde Joan Brillas; 

tots membres de la Falange. Li han dit que no posaran obstacles a la seva tornada a 

Esplugues. Aquesta carta, és deguda a una peregrinació que va fer a Lourdes, on va 

trobar al seu company Guillem Oliver, que li va demanar que ajudés a Rafael per a 

que pogués tornar a Esplugues. 

El 1963, la família de Sebastià rep diverses notificacions: de Lorenzo Castells Pujol, 

capellà de la Nostra Sra. de la Mercè, de Juan Vallbona Riera, militant de F.E.T. i 

J.O.N.S. i d’ Enrique Ginestà Canal, marit de Francisca Sebastià Casanovas, filla de 

Rafael. Tots tres declaren haver conegut a Rafael Sebastià i el consideren “exento” 

de delictes greus i irreparables, com a alcalde i com a ciutadà. 

  Pàg. 123 - 125 Treball de Recerca de la Marina Rodríguez, Esplugues de Llobregat. Que 4

no s’adormin les veus. Curs: 2014 - 2015
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En aquest mateix any, ens consta que Josefa Casanovas, la dona de Rafael, 

resideix a Saint Esteve amb el seu marit. 

Un any més tard, el Cònsol d’Espanya a Perpinyà, autoritza a l’ex-alcalde a retornar 

a Esplugues tenint en compte la seva edat avançada, si més no, la seva 

responsabilitat delictiva derivada del càrrec com a membre del Comitè “rojo” 

d’Esplugues queda arxivada. 

El 1964, Josefa Casanovas Petit, rep un certificat de nacionalitat des del Consolat 

d’Espanya. En aquest, se li comunica que amb el número 1542, nascuda a 

Barcelona el 07.08.1893, d’estat civil casada i de professió mestressa de casa, pot 

acreditar la seva nacionalitat quan ho desitgi. 

Després d’un any, Rafael Sebastià Irla, amb el número 1542, nascut a Esplugues de 

Llobregat el 08.09.1893, d’estat civil casat i jornaler, és autoritzat per acreditar la 

seva nacionalitat si així ho desitja. 

El 1963, Melchor Llavinés Roca, alcalde d’Esplugues de Llobregat entre 1939 i 

1947, Enrique Guardiola Santacana, militant de F.E.T. i J.O.N.S. i Cayetano Faura 

Rodon, alcalde d’Esplugues entre 1947 i 1956 declaren conèixer a Rafael Sebastià i 

consideren que no ha participat en cap delicte de sang o irreparable, sinó que va 

intentar evitar-los. 

A partir d’aquests informes positius de les jerarquies franquistes al poble, Rafael 

arriba a Esplugues de Llobregat, on viurà els últims anys de la seva vida. 

Rafael Sebastià Irla va aconseguir tornar a Catalunya el 1964 després d’haver-se 

jubilat a França. L’únic que volia era tornar a la seva terra i amb la seva gent. Va 

tornar a Esplugues de Llobregat, concretament al carrer Josep Anselm Clavé, 7, 

amb la seva dona Josefa Casanovas Petit i les seves filles solteres, Josefa i 

Carmeta. A França va quedar el seus fill, el petit Rafael, l’altre,  en Llorenç, va morir 

a Saint Esteve amb 34 anys, el 8 de maig de 1949. En aquest moment històric, 

Espanya està sota la Dictadura Franquista, fet que influirà en l’estat d’ànim de 

Rafael Sebastià. 

A dia 29 de desembre de 1969, Rafael Sebastià Irla mor amb 74 anys d’edat a 

Esplugues de Llobregat. Es tracta d’un fet trist però Rafael Sebastià, l’alcalde que va 

lluitar per defensar els interessos del nostre poble durant la seva alcaldia, va morir a 
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la seva tan estimada Catalunya, per la llibertat de la qual va lluitar durant tants i 

tants anys.  
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5.1. VIDA A L’EXILI  

La següent aproximació a la vida de Llorenç Sebastià Casanovas ha estat elaborada 

a partir del buidatge de 100 documents de l’AMEL, L’Arxiu Municipal d’Esplugues de 

Llobregat, documents que al llarg dels anys han estat lliurats per la família d’en 

Llorenç i el seu pare i entre els quals podem destacar el poemes que ell mateix va 

escriure i a partir dels quals hem pogut aproximar-nos de manera bastant detallada 

als sentiments i vivències que va experimentar Llorenç Sebastià Casanovas durant 

el llarg camí que el va portar d’Esplugues de Llobregat a l’exili, França. 

Llorenç Sebastià Casanovas, fill de Rafael Sebastià Irla i Josefa Casanovas Petit, va 

néixer l’11 d’abril de 1915 al C/ Pau Caris,7, a Esplugues de Llobregat. Va estar 

afiliat al sindicat U.G.T. i era pintor d’ofici com el seu pare, Rafael Sebastià. 

Llorenç Sebastià Casanovas i el seu pare, Rafael Sebastià Irla van estar 

empresonats al vaixell “Uruguay” l’octubre de 1934, el mateix lloc on va ser 

empresonat el president Companys el 1934. La revolució d’octubre de 1934, que va 

ser una revolució de caire polític a Catalunya, va tenir lloc durant el Bienni 

Conservador (1933-febrer 1936). El President Companys va proclamar l’Estat Català 

i el govern conservador de Madrid va tancar el Parlament i va empresonar a l’equip 

de Govern de la Generalitat. En Llorenç i el seu pare, com a membres del partit 

Esquerra Republicana de Catalunya, van recolçar aquesta revolució i també van ser 

empresonats. Ho sabem pel poema Els fets d’octubre que escriu Llorenç, on parla 

de la revolució d’octubre de 1934 a Catalunya i del seu empresonament.   

“ La vida és bonica i és galana 

és un pom de llessami ben engendrat, 
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però a voltes ve la tramuntana 

i s’emporta d’aquesta flor galana 

l’enoís de la veritat. 

I aixís ha passat a aquesta vida 

aixís passa pel meu poble obsecat; 

van empenyen-te amb odi i amb mentida 

i tu com que no saps qui et crida, 

vas seguint la podrida malvestat 

…” 

Amb 22 anys d’edat, l’1 de juliol de 1937 va ser destinat com a caporal a la 39 

companyia del Ejército Popular Regular, 135 Brigada Mixta, 1er Batallón, 31 

División. Llorenç Sebastià des del front d’Osca, Aragó, on a dia 20 de juliol de 1937 

es trobava lluitant amb la seva companyia, va escriure Abaix les pàtries oprimides, 

un poema d’exaltació a l’exèrcit republicà. A dia 13 de 

setembre del mateix any es trobava a Vedat de Suera, 

Saragossa, des d’on va escriure Per recordançe..., un 

poema que descriu la situació de les dones que tenen als 

marits i homes al front i es queden soles amb els fills. 

Aquests poemes els escriu durant l’etapa de Guerra Civil 

Espanyola (1936-1939) i Llorenç lluitava a favor de tots 

aquells contraris al règim. 

Ens consta que Llorenç Sebastià va ser membre del 288 

Batallón i 4a companyia des del 25 de juliol de 1938. Va 

estar ingressat a l’infermeria de l’exèrcit per sarna però a 

10 d’octubre de 1938, rep el permís que necessita per a 

tornar a la seva companyia. D. Juan Lerma i Leonardo 

García, comandat i comissari de la seva companyia 
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certifica i destaca la conducta exemplar del soldat. Des 

de l’Hospital Militar 14, Llorenç escriu Caiguda de fulla, 

un poema que dedica a Josep Campreciós, inseparable 

company i membre de l’equip de govern de l’ajuntament 

d’Esplugues de Llobregat del 1936 i la seva dona, 

Marcela Verges. El poema reflecteix la derrota dels 

republicans a la Batalla de l’Ebre.  

La Batalla de l’Ebre va ser la darrera gran batalla de la 

Guerra Civil Espanyola. Va començar el 25 de juliol de 

1938 i va acabar el 16 de novembre del mateix any amb 

la derrota de l’exèrcit republicà. A partir de la fi 

d’aquesta, les tropes franquistes van iniciar la conquesta 

de Catalunya. 

Les tropes franquistes entren a Esplugues de Llobregat 

el 25 de gener de 1939 i a  dia 26, entren a Barcelona. Llorenç, com a militar de 

l’exèrcit republicà marxa cap a l’exili abans que les tropes franquistes entrin al poble 

d’Esplugues. El  10 de gener de 1939, Llorenç Sebastià inicia el llarg camí que el 

portarà a l’exili i el primer destí és Sallent (comarca del Bages), vila des d’on escriu 

Anyorançe, un poema d’amor i enyorança dedicat a Antonia Cortés, qui suposem 

que va ser una amiga especial o novia que va deixar enrere al marxar a l’exili.  

Onze dies més tard, des de Manresa (capital de la comarca del Bages), escriu El 

refuguí, poema en el qual Llorenç fa un homenatge a les mares catalanes.  El 6 de 

febrer, ja des de la frontera entre Catalunya i França, a Mas Font Coberta, algun lloc 

dels Pirineus de muntanya, escriu Pau retrobada, un poema on Llorenç parla 

d’enyorança i pau; s’està acabant la guerra i encara caminen cap a un lloc incert. El 

15 de febrer, Llorenç es troba a La Manera, als Pirineus Orientals, des d’on escriu 

Nostre horitzó, un poema trist però esperançador on veiem que encara pensa en 

viure en llibertat i pau. 

  

El 18 de febrer de 1939, un mes i 8 dies després d’haver començat a caminar cap a 

l’exili, Llorenç Sebastià arriba a Arles-sur-Tech, França, des d’on escriu El nou dia, 

un poema d’enyorança a Catalunya i les seves institucions on parla del president 

Francesc Macià i del seu pare. Un dia després, se celebra al poble Carnestoltes, dia 
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de festa que provoca en Llorenç 

sentiments d’alegria i enyorança. 

Després de la seva estança a la 

vila, l’ajuntament d’Arles-sur-Tech 

va destacar la seva conducta 

exemplar al poble. El 26 de febrer 

escriu A una nena del Pirineu, un 

poema dedicat a Maria Costa, que 

s e m b l a s e r u n a c o n e g u d a 

d’aquelles terres franceses que va 

deixar enrere en el seu camí a 

l’exili, un amor que li provoca 

nostàlgia. El 2 de març escriu Més 

enllà de la pàtria, un poema de 

retirada on maleeix al feixisme i 

deixa entreveure que després de tot, encara es troba amb ànims per alliberar a 

Catalunya del feixisme. Un dia més tard escriu una carta d’agraïment a un bon amic 

que l’ha ajudat durant l’exili, també català i que va lluitar a la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918); Llorenç diu que donaria la seva vida per defensar a França del 

feixisme. El 8 de març escriu Quan floreixen les amatlles, on un home explica a un 

nen qui són els refugiats, de qui fugen i què estan defensant. El 19 del mateix mes 

escriu Un cant tràgic, on parla sarcàsticament d’un menjar que li va produir mal de 

panxa. El 22 de maig escriu La germana incunaguda, un poema dedicat a una noia 

orfe que li va dir que estimés a la seva mare tant com ella no ho havia pogut fer. El 6 

de juny escriu un poema sense títol on Llorenç, explica que, trist i desconsolat per 

amor, va acudir a l’alcohol i a un bordell per consolar les seves penes. Nou dies més 

tard, després d’haver rebut una carta del seu pare, li respon amb una altra on 

comenta afligit l’afusellament d’una persona d’Esplugues que el va ajudar quan van 

estar a la presó a l’octubre del 1934 i que va participar amb ells en els fets del 19 de 

1936. Diu que Ramón Martí està detingut en un camp de concentració i per últim, 

dona records i petons a la seva família. S’acomiada amb “Visca Catalunya Lliure”. El 

6 de juny de 1939, el director del grup de teatre Nostra Terra s’ofereix a Llorenç, que 

ha format un grup de teatre català, per el que necessiti; li demana on pot llogar 

vestuari ja que a Perpinyà no ho fan i abans ho demanava a Barcelona. Sap que 

estan assajant l’obra “el Ferrer de tall”, obra que en Pere Lladó, coneix molt bé. 
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Pocs dies més tard escriu La fi d’una batalla, un relat poètic que parla de l’arribada 

dels nacionals a Catalunya. És un relat des de l’exili dels vençuts, la terra vençuda i 

recorda la senyera. El 26 de juny escriu Nit d’estrelles, poema dedicat als refugiats 

catalans i on fa esment a les muntanyes del Canigó, Montseny, per les quals van 

passar tots aquells que van marxar a l’exili francès. El 29 de setembre, en Llorenç 

rep un certificat de satisfacció de les aptituds de treball i conducta del refugiat 

Llorenç Sebastià per diverses feines en l’elaboració i preparació de vins i licors.  

A dia 23 de novembre de 1939, Llorenç es troba a Argelers-sur-mer. 

El camp d'Argelers fou un dels camps de concentració francesos emplaçat entre 

1939 i 1941 en la platja del municipi nord-català d'Argelers organitzat a cuita-

corrents per mantenir controlats els milers de refugiats republicans espanyols, molts 

d'ells catalans, que fugien d'Espanya preveient la imminent victòria del bàndol 

nacional encapçalat pel caudillo Franco el 1939. Fou obert el 3 de febrer de 1939 al 

nord de la platja d'Argelers (Rosselló). Destinat a les tropes del bàndol republicà que 

arribaven al territori de l'estat francès durant l'evacuació de Catalunya els darrers 

mesos de la guerra civil espanyola. El camp va concentrar, en unes condicions molt 

dures (fred, fam, polls, sarna, prostitució), els republicans espanyols que fugien 

d'una guerra perduda. 80.000 persones van arribar-hi en menys de 7 dies. El camp 

va ser construït per a 15 dies i va durar 2 anys. S'hi van construir 300 barraques i 

s'estima que hi van passar unes 465.000 persones. 
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Pare i fill, en Rafael Sebastià i en Llorenç Casanovas respectivament, van estar al 

camp d’Argelers a l’inici de la seva etapa com a exiliats republicans a França. 

A dia 10 de gener de 1940 encara es troben al camp de refugiats, dada que 

corroborem amb la carta que escriu a Sr. Tomas i Piera, on parla del menú del 

camp: pastanagues amb api. Diu que cap d’ells tornaran a Espanya fins que el país 

no sigui el que era. Esperen que no sigui tard. Parla també de que han hagut de 

convèncer a la gent per a que no torni a Espanya, gent que creia que no els 

passaria res si tornaven; moltes de les que no van fer cas a les advertències van 

acabar davant el piquet d’execució. Llorenç, des del camp de refugiats Argeles-sur-

mer escriu el poema Tot ha acabat, on relata que un amic seu ha mort a la barraca, 

s’ha fet un silenci i tots han plorat. Tenia 20 anys. Hem trobat un escrit molt 

descriptiu que ens ha permès imaginar la situació en la que es trobaven tots els 

refugiats del camp Argeles-sur-mer. La barraca de 30 persones es trobava a la platja 

d’Argeles i estava feta de fusta, 

cartó i llauna. Era una casa que 

donava al mar i la sorra era el 

seu enrajolat; a dintre hi havia 

de tot: catalans, bascos, de 

Mad r i d , anda lusos , ve l l s 

esgotats de tant lluitar, jovent 

els cors dels qual encara 

batallaven i homes desfets i 

destrossats.  

El 12 de gener de 1940, rep un 

salconduit com a refugiat polític 

on se li autoritza a viure a Saint 

Esteve i se li demana que 

acudeixi a l’ajuntament per 

obtenir el seu carnet d’identitat. 

Tots aquells refugiats del camp d’Argelers-sur-mer que no tenien família a França no 

van poder sortir del camp tan ràpidament com en Llorenç i en Rafael. Els Agustí, 

família de Rafael Sebastià, tenien terres i es dedicaven a la caça de conills. Aquests 
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vivien a Arles-sur-Tech i van reclamar a Llorenç per a que pogués treballar al camp 

amb ells; sense cap sou, en Llorenç va preferir treballar a les terres dels Agustí que 

no pas quedar-se al camp; a més, aquests viatges diaris per anar a treballar, 

expliquen perquè en Llorenç escriu molts dels seus poemes des d’Arles-sur-Tech i 

no pas des d’Arles-sur-mer, el camp de refugiats on van ser destinats en Llorenç i el 

seu pare molt poc temps després d’arribar al país. Els Agustí van ser el motiu pel 

qual els Sebastià van poder sortir del camp i anar a viure a Saint Esteve. 

Durant l’any 1940, Llorenç rep un certificat que constata l’actitud per les prestacions 

militars d’un estranger beneficiari del dret d’asil, ell mateix.  

El Decret del Dret d'Asil, decret que va ser redactat el 4 de setembre de 1939, és la 

potestat que tenen els estats per a oferir protecció a determinades persones 

(nacionals d'altres estats), les vides dels quals, llibertats o drets fonamentals siguin 

objecte de persecució o violència, o es trobin amenaçats en el seu país d'origen o 

tercers països. L'asil comporta els efectes de no devolució, no expulsió i no 

extradició de la persona que gaudeix d'aquest estatut.  

No tota la gent va rebre bé als refugiats espanyols; els intel·lectuals sí ho van fer 

però molts no. La Núria, filla d’en Llorenç Sebastià, relata com alguna gent li deia 

“fille d’espagnolás”, despectivament. 

El 4 d’abril de 1940, en Llorenç rep informació de Jaume Aguadé des de París, 

França, sobre el S.E.R.E., Servei als Espanyols Republicans Exiliats, que organitza 

un embarcament a Amèrica cap a Santo Domingo de 3.000 refugiats. Li demana que 

contesti si està o no interessat en emigrar. Un mes més tard, la Junta d’auxili als 

republicans espanyols, comunica a Llorenç que les expedicions col·lectives a 

Amèrica llatina han estat suspeses i l’informen sobre el que ha de fer si vol marxar. 

L’única manera és marxar individualment a través d’una autorització feta per amics 

del país de destí. A dia 6 de febrer de 1941, des de la França de Vichy, Gabriel 

Lucio, segon secretari de la Legació dels Estats Units Mexicans, comunica a Llorenç 

que ha estat acceptat com a immigrant a Mèxic per l’acord i clàusules del 22 d’agost 

de 1940 amb el govern de Mèxic. En Llorenç, va renunciar a la possibilitat de fugir 

cap a Mèxic degut a que la seva mare Josefina no estava gens d’acord en la idea. 

Cal destacar el caràcter dels pares d’en Llorenç, sobretot d’en Rafael, que no van 

assistir al casament del seu fill pels enfrontaments polítics que tenien en Llorenç i en 

Rafael. Com a regal de casament, l’ex-alcalde va regalar al seu fill al·legòricament 
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un vaixell de ceràmica. En Rafael, volia que el seu fill marxés a Mèxic, però ell va 

preferir quedar-se i casar-se amb la seva núvia francesa Margot. 

Rafael Sebastià Irla defensava l’ideologia comunista i en Llorenç era anarquista. 

D’aquí venien les seves discussions polítiques a l’exili. Encara que discutien, 

ambdós haguessin volgut tornar a Catalunya per continuar la lluita; encara que van 

marxar a l’exili, no van perdre l’esperança per alliberar a Catalunya de les tropes 

franquistes. 

Llorenç Sebastià era agricultor de professió a l’exili, però per mantenir viva la cultura 

catalana, va formar part del grup d’intel·lectuals catalans que durant l’exili, van lluitar 

per la seva llengua i cultura fent actes culturals com el teatre, els concerts..., 

disciplines que Llorenç Sebastià, com a bon artista, dominava a la perfecció i que a 

més, ja havia fet a Esplugues, doncs els seu pare i ell formaven part d’un grup de 

teatre a l’Avenç. La seva dona, Margot va treballar dos o tres mesos a casa de la 

seva mare com a costurera però després va obrir el seu propi negoci. 

L’Aliança Nacional de Catalunya anuncia un programa cultural per als antifeixistes 

catalans. Al Teatre Nacional s’interpretaran dues obres teatrals d’Ignasi Iglésias i de 

Santiago Rusiñol. Trobem l’himne de la Marsellesa i dels Segadors a la propaganda. 

L’Aliança Nacional de Catalunya va ser un moviment d’alliberació de Catalunya 

integrat per tots els partits i sindicats antifeixistes catalans. L’objectiu d’aquesta era 

restablir la legalitat republicana representada per la Constitució Espanyola de 1931 i 

l’Estatut Català de 1932. Va néixer durant l’ocupació alemanya de la zona sud de 

França. El domicili de l’Aliança a Perpinyà era el número 15 del Cours Palmarole. Va 

néixer quan els alemanys van ocupar la zona sud de França. 

El Comitè d’Aide aux Mobilisés Roussillonnais va nèixer l’1 de desembre de 1940 

amb l’objectiu d’ajudar a les famílies dels mobilitzats que lluitaven contra el nazisme 

i Llorenç Sebastià va participar al recital de violoncello que es va organitzar el 6 de 

març de 1940 en ajuda al Comitè i les famílies dels mobilitzats. Cal destacar cóm el 

compositor Pau Casals va participar al recital, intervenint així en la lluita contra el 

feixisme a França. 

La Policia dels Pirineus Orientals, des de Perpinyà, envia a Llorenç Sebastià 

Casanovas un document de circulació de cotxe temporal que l’autoritza a conduir a 

Arles-sur-Tech, Saint Esteve i Saint-Féliu-d’Avall. 
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Divuit dies més tard, una postal arriba a mans de Llorenç. L’ha enviat un bon amic 

seu d’Esplugues, qui després d’haver lluitat activament contra el feixisme a França, 

ha escapat del front de Sarreguemines i ha estat evacuat al centre de cavalleria de 

Carcassone. Li adjunta un petit discurs que va fer a Espanya: “ Treballeu tant com 

pugueu a França, que necessiten molta ajuda, ajuda que ens retornaran alliberant 

Catalunya del feixisme”. 

El 15 de setembre de 1941, l’Oficina d’estrangers dels Pirineus Orientals envia a 

l’alcalde de Saint Esteve un carnet d’identitat que ha de fer arribar a Llorenç 

Sebastià Casanovas, resident a la seva vila. 

Llorenç Sebastià Casanovas tenia un carnet del partit Esquerra Republicana de 

Catalunya, organisme provincial a França. La quota per pertànyer al partit era de 20 

francs. Dit carnet està signat pel president i el secretari d’E.R.C. 

La Comissaria de policia de l’ajuntament de Saint Esteve, França, lliura la 

documentació que correspon al contracte de treball com a treballador agrícola de 

Llorenç. La duració del contracte era d’un any a partir de l’1 de juliol de 1942. Al 

febrer d’aquest mateix any, escriu un poema sense títol dedicat a la seva filla Josefa, 

que tal i com el poema deixa entreveure, va morir durant aquest any. 

Al setembre de 1942, a l’ajuntament de Perpinyà se celebrà una exposició de 

pintura. A la portada del full propagandístic hi ha una pintura de Pau Casals amb un 

colom de la pau, les quatre barres de Catalunya i al darrere, la foscor. 

L’1 de juliol de 1943 va finalitzar el contracte com a treballador agrícola de Llorenç; 

que el va ser renovat el 12 d’agost del mateix any en qualitat d’obrer agrícola. El seu 

salari eren 52 francs diaris. Al contracte s’especifica: “per mà d’obra estrangera”. 

L’Orfeó Canigó anuncia al poble de Perpinyà, més concretament, als exiliats 

catalans, una representació de Mossen Janot d’Àngel Guimerà al Teatre Municipal 

de Perpinyà el 10 de març de 1945 a les 21.00 hores. L’acte es fa en català i en 

benefici dels presoners. Els actors són tots catalans, exiliats possiblement i el primer 

actor i director és Joan Claramunt, director de teatre exiliat a França. Explica que va 

fugir del front Montbarre a Brest. 

La Unió de Dones Franceses Antifeixistes i la Unió de Dones Catalanes organitzen 

el 13 d’octubre de 1945 una activitat artística al Teatre Municipal de Perpinyà. El 

grup artístic està dirigit per M. Pierre Llado i l’actriu Mme Carmen Rodríguez de 
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Gámez. L’obra es titula Foc nou i és una obra del dramaturg català modernista 

Ignasi Iglésias Pujadas. Trobem junt amb l’anunci d’aquest acte cultural, un 

document del naixement de la Unió de Dones Franceses Antifeixistes, formada per 

residents patriotes franceses, que lluitaven per l’alliberació de França del nazisme. 

Va ser un moviment patriòtic i clandestí format per comunistes, obreres, catòliques, 

socialistes, escriptores, periodistes...També trobem un document de la Unió de 

Dones Catalanes on diu que Espanya i Catalunya encara no han estat alliberades 

del feixisme després de tres anys de guerra. Diuen que es troben en un exili 

interminable com a víctimes del terror feixista. 

Llorenç Sebastià envia una carta a la seva mare i germans, residents a Esplugues 

de Llobregat, on els explica que ell aviat serà pare d’una criatura francesa i que 

estan recollint la collita de patates i mongetes del seu camp perquè al mercat no 

troben res. Diu també que el seu pare, que va arribar a Saint Esteve temps després 

d’haver marxat a l’exili francès per haver sigut catalogat com a destacat element 

“rojo”, ha anat amb la Margarita, la seva dona, a Perpinyà a buscar pintura. 

El 14 d’octubre de 1948, Llorenç Sebastià rep una carta de Margarita, la seva dona i 

Núria, la seva filla on diuen que han arribat bé; deduïm que a Esplugues. En aquells 

moments ell es va quedar a Saint-Esteve amb els seu pares, Rafael Sebastià i 

Josefa Casanovas, ja que la Dictadura Franquista no li permetia tornar a Espanya. 

La mare de Llorenç va viatjar a Saint-Esteve temps després d’haver el seu marit 

marxat a l’exili juntament amb el petit Rafael, un dels seus fills. Llorenç contesta la 

carta de Margarita dient que les troba molt a faltar i els envia petons per a tota la 

família. Dona també records dels seus pares Rafael i Josefa, en Falet i l’Olive. És 

molt possible que aquest Olivé sigui Josep Olivé Olivé, dirigent polític a Esplugues 

de Llobregat durant el Front Popular i exiliat a França. Durant el buidatge de l’arxiu 

municipal d’Esplugues de Llobregat, hem trobat un document on diu que  Josep 

Olivé està al Centre d’Hebergement des Refugies Espagnols  Ivetat Infermeria. 

També trobem una altra adreça d’en Josep Olivé Olivé (Rue Charles Berner 67, 

Darnetal-Seine Inferiore).  Al padró de l’any 1936 trobem que Josep Olivé Olivé vivia  

al C/ Molines 97 , tenia 58 anys i era impressor.  

A l’any 1957, sabem que Rafael Sebastià Irla, després d’haver exercit com a alcalde 

a l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat, residia a Saint-Esteve, amb el seu fill, 

després d’haver marxat a l’exili francès. 
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En Llorenç, la Margot i la seva filla Núria, van viure a França a casa de la mare de la 

Margot, que era viuda, a Saint Esteve. Els pares d’en Llorenç vivien al costat. 

En Llorenç Sebastià Casanovas va morir d’un tètanus. Treballava al camp, 

concretament, a la vinya de la seva sogra. Va beure aigua d’un pou contaminada i 

es va fer una ferida; en un principi, el metge creia que es tractava d’una febre 

tifoidea. La Núria, descriu els crits de dolor del seu pare que es repetien totes les 

nits. Vuit dies després de que arribessin els símptomes de la malaltia, el 8 de maig 

de 1949, va morir amb 34 anys, quan la seva filla Núria tenia 6 anys. La Margot, la 

seva dona, tenia 35 anys en aquell moment; va morir amb 50 anys d’un càncer al 

pit. 

En Llorenç va viure a l’exili 10 anys, des del 1939, any en que va marxar fins el 

1949, any en que va morir. 
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6.1. VIDA A L’EXILI 

Josefina Casanovas Petit, dona de Rafael Sebastià Irla, va quedar-se a Esplugues 

de Llobregat amb totes les seves filles i el seu fill petit Rafalet i va haver de cuidar-

los a tots sola. Encara que en un primer moment van quedar-se al poble, ja que van 

decidir que els primer en marxar fossin en Rafael i el seu fill Llorenç, a fi d’evitar la 

repressió franquista. Més tard van marxar, també a l’exili, la Josefina, en Rafalet i 

dues filles més: la Pons i la Carme. 

La casa que Rafael Sebastià Irla tenia a Esplugues de Llobregat estava plena de 

llibres considerats contraris al règim franquista; per aquest motiu, un cop Rafael 

Sebastià va marxar exiliat a França, la Josefina va haver de recopilar-los i llançar-los 

a un pou per a evitar més problemes.  

Josefina Casanovas Petit, dona de Rafael Sebastià Irla i el petit Rafael (Falet), van 

haver de creuar els Pirineus per trobar-se amb la seva família exiliada, en Llorenç i 

en Rafael. La Josefa i en Falet van haver de creuar els Pirineus caminant. En el 

camí, la Josefina es va trencar un braç i en Falet es va lesionar; el que ens mostra la 

duresa d’aquell viatge. No van anar sols; la Josefina va contractar a una persona per 

a que els fes de guia i els va portar fins a la frontera francesa. En Rafael i en Llorenç 

els van esperar a una casa que hi havia a Saint Pierre dels forcats ja que no podien 

deixar-se veure per la policia espanyola. És per aquest motiu que la dona d’en 

Llorenç, Margot, ja embarassada de la Núria, a l’any 1943 va anar a buscar a la 

seva sogra Josefina i a en Falet, als quals mai havia vist, a la Vall de Núria. Quan 
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per fi es van trobar, van haver d’esperar unes hores per confirmar que no s’estaven 

equivocant, ja que sortir del país d’aquella manera era il·legal i s’arriscaven a morir 

si eren descobertes per la policia franquista. 

En Falet, que va creuar la frontera molt petit, va estudiar Belles Arts a Perpignan, 

França. Es va dedicar a la pintura i, fins i tot, va fer més d’una exposició a  

Perpignan i Barcelona. Es va casar amb una dona francesa, la Maite i van tenir dos 

fills. 

La Carmeta Sebastià, va marxar a l’exili aviat i la Pons cap el 1958. A França, van 

treballar fent vestits de nina per a La Casa Bella. 

Quan Rafael Sebastià Irla va poder tornar a Esplugues de Llobregat, la seva dona i 

les seves filles van tornar amb ell. Només en Llorenç es va quedar a França amb la 

seva dona Margot i la seva filla Núria. 
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7.1. VIDA AL POBLE 

La situació de la família Irla que es queda a Esplugues de Llobregat serà molt difícil 

doncs només dues filles són majors d’edat (any 1939): la Francisca, que té 23 anys  

i l’Elvira que en té 20 anys. Les altres filles eren totes menors d’edat: la Carme, 17 

anys, la Pons, 14 anys, l’Àngela, 15 anys i la Teresa, 9 anys. La Teresa, la més 

petita, va anar a viure a casa d’uns veïns, cunyats d’una de les germanes. Pel que 

hem pogut extreure de les entrevistes, les filles van patir humiliacions al poble. A 

l’Elvira, li van fer netejar les pintades republicanes que hi havia a l’Avenç per a 

humiliar-la públicament com a filla d’un “rojo” exiliat. També van tenir problemes per 

passar la frontera francesa i veure a la seva família exiliada degut a que els posaven 

molt impediments i no era fàcil aconseguir que els donessin el passaport per poder 

creuar. Sembla ser que dues d’elles van atrevir-se a passar a França per La 

Junquera i van ser detingudes, empresonades i humiliades. 

La Francisca treballava a casa fent passamaneria i accessoris de tapisseria. 

L’Elvira treballava al Sucre (al barri de l’Arc de Triomf a Barcelona) fins que es va 

casar el 1946, que va començar a treballar per els laboratoris Societat General de 

Farmàcia (carrer Anselm Clavé). 

L’ Àngela i la Pons treballaven a la Societat General de Farmàcia.  

La Teresa primer estudiava i quan va tenir l’edat de treballar ho va fer en una fàbrica 

de caramels de Sant Just; allà va conèixer el Baltasar que més endavant va ser el 

seu marit. 
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Actualment, sabem que les conseqüències de la Guerra Civil Espanyola i la 

repressió a Esplugues de Llobregat van suposar: 

ASSASSINATS: 10 + 1 encara sense confirmar 

1. Josep Cortada Ros 

2. Fabià Bustos Casado 

3. Facundo Fernández Melchor 

4. Joan Tarragona Collado 

5. Dámaso García Calvo 

6. Cristóbal Just Alicart 

7. Manuel Cots Borrull 

8. Josep Montiel Soler 

9. Felip Ratero Pérez 

10. Esteban Ardébol Giralta 

11.  Daniel Canut Figueras. Encara sense confirmar si la seva mort va ser natural o 

va ser assassinat. 

EMPRESONATS: 11 

1. Ventura Márquez Sicilia 
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2. Pedro Valls Bonet 

3. Manuel Branera Palau 

4. Romualda Just Alicart 

5. Eugeni Vilardell Bonet 

6. Joan Pagès Campreciós 

7. Fortunato Montaner Figueras 

8. José Albareda Esteve 

9. Ramón Flavià Rovira 

10. Pedro Prats Alsina 

11. Antonio Torregrosa Pina 

EXILIATS: 11 

1. Joan Fusté Canut 

2. Lorenzo Sebastià Casanovas 

3. Amadeo Estella Pagès 

4. Rafael Sebastià Irla 

5. Simón García Pérez 

6. Ventura Márquez Sicilia 

7. Eugeni Vilardell Bonet 

8. Joan Pagès Campreciós 

9. Ramón Martí 

10. Josep Olivé Olivé 

11.Baldiri Faure 

MORTS AL FRONT REPUBLICÀ: 2 
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1. José Raich 

2. Joaquim Bofill Sala 

DESAPAREGUTS AL FRONT REPUBLICÀ: 4 

1. Cayetà Galtès Canut 

2. Josep Campreciós Batllorí 

3. Armando Soler Barbé 

4. Antonio Asensio Gázquez 

AMB EXPEDIENTS DE RESPONSABILITATS POLÍTIQUES: 36 

14 a l’any 1939 

21 a l’any 1940 

1 a l’any 1941 
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9.1. ANNEX DOCUMENTAL 

9.1.1. BUIDATGE ARXIU MUNICIPAL D’ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT. SÈRIE: RAFAEL SEBASTIÀ. CODI: 14.0. SIGNATURA: 610 

9.1.1.1. BUIDATGE ARXIU MUNICIPAL D’ESPLUGUES. SECCIÓ/
COL·LECCIÓ RAFAEL SEBASTIÀ. SIGNATURA 610. 

S E C C I Ó - C O L · L E C C I Ó  R A FA E L  S E B A S T I À .  S I G N AT U R A  6 1 0

DATA LLOC EMISSOR DESTINATARI INFORMACIÓ

17.10.1925 Figueres Capità General de la 
quarta regió militar

Rafael Sebastià 
Irla

Document del capità 
general de la quarta 
regió militar concedint 
la situació militar de 
reserva a Rafael 
Sebastià Irla.

18.09.1936 Esplugues 
de 
Llobregat

U.G.T. Federació 
Regional d’Indústria i 
Edificació

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Es tracta d’un carnet de 
la U.G.T. d’Indústries i 
Edificació i té com a 
soci, el núm.10 
d’Esplugues. És de 
Llorenç Sebastià que 
és pintor, té la 
categoria d’oficial i va 
ingressar a la U.G.T. el 
29.12.1936. Hi ha 
diversos segells que 
confirmen el pagament 
de la quota per 
pertànyer al sindicat.
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01.07.1937 Barcelona Ejército Popular 
Regular

Llorenç Sebastià 
Casanovas

És un document del 
Ejército Popular 
Regular 135 Brigada 
Mixta 1er Batallón 31 
División de Llorenç 
Sebastià. Consten les 
seves dades personals. 
Domicili: Pau Claris 7, 
Esplugues. Edat: 22 
anys. Ofici: pintor. 
Estava destinat a la 39 
companyia. Era 
caporal. S’indica al 
document el seu núm. 
de fusell i matxet.

10.10.1938 No consta 72 Brigada Mixta. 
Sanidad Militar. 43 
División.

Llorenç Sebastià 
Casanovas

És un document que 
certifica que Llorenç 
Sebastià, membre del 
288 Batallón - 4a 
companyia va estar a 
l’infermeria de l’exèrcit 
per Sarna. Va estar 
ingressat però el 
document és un permís 
per a que torni a la 
seva companyia.

13.10.1938 No consta Mando 72. Brigada 
Mixta. 288 Batallón

D. Juan Lerma i 
Leonardo García, 
comandant i 
comissari

Document que certifica 
que Llorenç Sebastià 
Casanovas, pertanyent 
a la quarta companyia 
del 288 Batallón ha 
tingut una conducta 
exemplar des del 25 de 
juliol de 1938 (durant el 
temps que ha estat en 
la mateixa)

30.11.1939 Arles-sur-
Tech.

Arles-sur-Tech. 
Pyrénées-Orientales. 
Canton. 
Ajuntament

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Certificat de 
l’ajuntament d’Arles-
sur-Tech a Llorenç com 
a ciutadà espanyol. Diu 
que el seu 
comportament ha sigut 
exemplar des del 20 de 
febrer al 15 de 
novembre de 1939

DATA LLOC EMISSOR DESTINATARI INFORMACIÓ
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12.01.1940 Camp 
d’Argeles-
sur-mer

Policia dels Pirineus 
Orientals. 3a División. 
Comisariado especial 
del campo Argeles-sur-
mer

Llorenç Sebastià 
Casanovas

És un salconduit per a 
Llorenç Sebastià, que 
va entrar a França com 
a refugiat polític i a qui 
se li autoritza a viure a 
Saint Esteve. Ha 
d’acudir a l’ajuntament 
per obtenir el seu 
carnet d’identitat.

06.02.1940 Perpinyà, 
França

Policia dels Pirineus 
Orientals, Perpinyà

Llorenç Sebastià 
Casanovas

És un certificat que 
constata l’actitud per 
les prestacions militars 
d’un estranger 
beneficiari del dret 
d’asil. Aquest decret va 
ser redactat el 
4.09.1939. Certifica 
que Llorenç Sebastià, 
fill de Rafael i Josefa, 
de nacionalitat 
espanyola i de 
professió agricultor, ha 
sigut examinat per la 
comissió i se li ha 
donat acte per les 
seves prestacions.

06.03.1940 Salle du 
Nouveau-
théatre, 
Perpinyà

Comitè d’ajuda als 
mobilitzats dels 
Pirineus Orientals, 
format per personalitats 
civils, militars i 
religioses i dirigit per la 
policia dels Pirineus 
Orientals. 

Poble de 
Perpinyà, França

Recital de violoncello 
en ajuda al Comitè 
d’Aide aux Mobilisés 
Roussillonnais i les 
seves famílies, que 
lluiten contra el 
nazisme. El Comitè 
comença a funcionar 
01.12.1940 amb 
l’objectiu d’ajudar a les 
famílies dels 
mobilitzats. Destaca 
cóm el compositor Pau 
Casals intervé en la 
lluita contra els feixistes 
francesos. 

DATA LLOC EMISSOR DESTINATARI INFORMACIÓ
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09.03.1940 Perpinyà, 
França

Policia dels Pirineus 
Orientals, Perpinyà

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Document de circulació 
temporal de Llorenç 
Sebastià. És un permís 
de circulació de cotxe. 
El titular està autoritzat 
a conduir a Saint 
Esteve, Arles-sur-Tech i 
Saint-Féliu-d’Avall

27.03.1940 Carcassone
, França

Persona d’Esplugues 
que està també a l’exili. 
Lluita activament contra 
el feixisme a França. 
S’ha escapat del front.

Llorenç Sebastià 
Casanovas

És una postal d’un 
amic de Llorenç. 
S’acaba d’escapar del 
front de Sarreguemines 
i ha estat evacuat al 
centre de cavalleria de 
Carcassone. Li adjunta 
un petit discurs que va 
fer a Espanya: 
“Treballeu tant com 
pugueu a França, que 
necessiten molta ajuda, 
ajuda que ens 
retornaran alliberant 
Catalunya del feixisme”

01.04.1941 Saint 
Esteve, 
França

No consta Poble de Saint 
Esteve

Programa cultural en 
ajuda als antifeixistes 
en guerra.

15.09.1941 Saint 
Esteve, 
França

Oficina d’estrangers 
dels Pirineus Orientals, 
França

Alcalde de Saint 
Esteve

L’alcalde de Saint 
Esteve rep un carnet 
d’identitat que ha de 
lliurar a Llorenç 
Sebastià Casanovas.

20.07.1942 Saint 
Esteve, 
França

Comissaria de policia 
de l’ajuntament de 
Saint Esteve

Llorenç Sebastià 
Casanovas

És un carnet de Llorenç 
com a treballador 
agrícola. El contracte 
de treball tindrà una 
duració d’un any a 
partir de 01.07.1942. 

DATA LLOC EMISSOR DESTINATARI INFORMACIÓ
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16.09.1942 Perpinyà, 
França

Hyacinthe Bofarull Suposem que els 
exiliats espanyols

Trobem propaganda 
d’una exposició de 
pintura a l’ajuntament 
de Perpinyà en 
setembre de 1942. A la 
portada hi ha una 
pintura de Pau Casals 
amb un colom de la 
pau, les quatre barres 
de Catalunya i al 
darrere, la foscor

12.08.1943 Saint 
Esteve, 
França

Oficina Departamental 
del Treball de Saint 
Esteve

Llorenç Sebastià 
Casanovas

És un contracte de 
treball de Llorenç 
Sebastià Casanovas en 
qualitat d’obrer 
agrícola. El seu salari 
eren 52 francs al dia. Al 
contracte s’especifica: 
“per mà d’obra 
estrangera”.

30.03.1944 Saint 
Esteve, 
França

Consolat d’Espanya a 
Perpinyà. Cònsol: V. 
Via Ventalló

Llorenç Sebastià 
Casanovas

És un certificat de 
nacionalitat de l’Estat 
espanyol que està 
exclòs de tota prestació 
personal. Possiblement 
per a que no vagi a la 
guerra.
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10.03.1945 Teatre 
Municipal 
de Perpinyà

Orfeó Canigó Poble de 
Perpinyà, en 
particular, els 
exiliats catalans

Anunci de l’Orfeó 
Canigó de Perpinyà 
que representarà 
Mossen Janot d’Àngel 
Guimerà al teatre 
municipal de Perpinyà 
el 10.03.1945 a les 
21.00 hores. L’acte es 
fa en català i en 
benefici dels presoners. 
Els actors són tots 
catalans, exiliats 
possiblement i el primer 
actor i director es diu 
Joan Claramunt. 
Explica que va fugir del 
front Montbarre a Brest. 
Director de l’obra: Joan 
Claramunt i Quer, 
director de teatre exiliat 
a França.
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13.10.1945 Perpinyà, 
França

Unió de Dones 
Franceses Antifeixistes

Poble de 
Perpinyà, França

Es tracta d'un 
programa d’una 
activitat artística que 
organitza la Unió de 
Dones Franceses i la 
Unió de Dones 
Catalanes. El grup 
artístic està dirigit per 
M.Pierre Llado i l’actriu 
Mme Carmen 
Rodríguez de Gámez al 
teatre municipal. L’obra 
és “foc nou” i és una 
obra del dramaturg 
català modernista 
Ignasi Iglésias Pujadas. 
Trobem junt amb 
l’anunci d’aquest acte 
cultural, un document 
del naixement de la 
Unió de Dones 
Franceses Antifeixistes 
formada per residents 
patriotes franceses, 
que lluiten per 
l’alliberació de França. 
És un moviment 
patriòtic i clandestí 
format per comunistes, 
obreres, catòliques, 
socialistes, escriptores, 
periodistes… 
També trobem un 
document de la Unió de 
Dones Catalanes on 
diu que Espanya i 
Catalunya encara no 
han sigut alliberades 
després de tres anys 
de guerra. Diuen que 
es troben en un exili 
interminable com a 
víctimes del terror 
feixista.
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31.08.1951 Saint 
Esteve, 
França

Rafael Sebastià Irla Salvador Guerra Es tracta d’una carta 
d’amistat en la qual 
recorda els moments 
de joventut. Parla de 
vetllades literàries, 
teatre, balls a Can 
Carbonell i el convida a 
que vagi a veure’l a 
Perpinyà.

10.03.1954 Esplugues 
de 
Llobregat

Josep Català Rafael Sebastià 
Irla

Josep Català li escriu 
amb l’objectiu que 
contesti una enquesta 
per a la revista LA VIDA 
A ESPLUGUES sobre 
la seva època a 
l’ajuntament. Diu que li 
adjunta retalls de tres 
entrevistes que han fet 
a d’altres alcaldes i que 
està a punt de sortir la 
del Sr. Muntaner, que 
va ser alcalde abans 
que Rafael. Diu que la 
seva adreça li ha donat 
la família de Rafael 
resident a Esplugues.

13.12.1957 Perpinyà, 
França

Policia dels Pirineus 
Orientals, Perpinyà

Rafael Sebastià 
Irla

És un carnet d’identitat 
a nom de Rafael 
Sebastià, domiciliat a 
Saint Esteve i emès el 
13.12.1957 amb la 
seva fotografia.

No consta Saint 
Esteve, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

A la seva mare 
(Josefa 
Casanovas) i 
germans

És una carta familiar de 
Llorenç Sebastià 
Casanovas a la seva 
mare i els seus 
germans. En la carta, 
els explica que ell aviat 
serà pare d’una criatura 
francesa i que estan 
recollint la collita de 
patates i mongetes del 
seu camp perquè al 
mercat no troben res. 
Diu també que el seu 
pare ha anat amb la 
Margarita a Perpinyà a 
buscar pintura.
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No consta Perpinyà, 
França

Aliança Nacional de 
Catalunya

Antifeixistes 
catalans

Es tracta d'un 
programa cultural en el 
qual s’anuncien dues 
obres teatrals d’Ignasi 
Iglésias i de Santiago 
Rusiñol. Trobem 
l’himne de la 
Marsellesa i dels 
Segadors. L’Aliança 
Nacional és un 
moviment d’alliberació 
de Catalunya integrat 
per tots els partits i 
sindicats antifeixistes 
catalans. L’objectiu és 
restablir la legalitat 
republicana 
representada per la 
Constitució Espanyola 
del 1931 i l’Estatut 
Català del 1932. El 
domicili de l’aliança és 
a Perpinyà, el núm.15 
del Cours Palmarole. 
Va néixer quan els 
alemanys van ocupar la 
zona sud de França.

No consta Saint 
Esteve, 
França

E.R.C. a l’exili Llorenç Sebastià 
Casanovas

Carnet d’E.R.C., 
organisme provincial a 
França, d’en Llorenç 
Sebastià Casanovas. 
Residència: Saint 
Esteve. Hi ha un segell 
de quota i posa 20 
francs. El carnet està 
signat per el president i 
el secretari d’E.R.C.

No consta No consta Llorenç Sebastià 
Casanovas

No consta Relat poètic “la fi d’una 
batalla”. Parla de 
l’arribada dels 
nacionals a Catalunya. 
És un relat des de l’exili 
dels vençuts, la terra 
vençuda i recorda la 
senyera.
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9.1.1.2.  BUIDATGE  ARXIU  MUNICIPAL  D’ESPLUGUES.  SECCIÓ-
COL·LECCIÓ  RAFAEL  SEBASTIÀ.  SIGNATURA 610.  CARPETA 122. 
DENOMINACIÓ:  LLORENÇ  SEBASTIÀ  EXILI.  CEDIDA PER NÚRIA 
SEBASTIÀ 11.12.1992 

No consta Arles-sur-
mer, França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Amiga Poema “ tot ha acabat”. 
Un amic s’ha mort a la 
barraca, s’ha fet un 
silenci i tots han plorat. 
Tenia 20 anys.

No consta Arles-sur-
mer, França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

No consta Parla de les barraques 
al camp de refugiats

DATA LLOC EMISSOR DESTINATARI INFORMACIÓ
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22.11.1934 Barcelona, 
vaixell 
“Uruguay”

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Poble català 
d’Esplugues

Poesia “els fets d’octubre”. 
Parla de la revolució 
d’octubre del 1934 a 
Catalunya i del seu 
empresonament 
juntament amb el seu pare 
al vaixell “Uruguay”. 
Companys també va estar 
empresonat.

02.03.1936 Esplugues 
de 
Llobregat

Llorenç Sebastià 
Casanovas i Rosita 
Nolla

Joan, amic i 
germà 
respectivament

Carta. Pel que llegim, en 
Joan està fora i parlen 
sobre el tema del 1er de 
maig i la “Santa Espina”.
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20.07.1937 Banastàs 
(província 
d’Osca, 
Aragó)

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Als combatents 
republicans

Poema “abaix les pàtries 
oprimides”. És una 
exaltació al exèrcit 
republicà. Està firmada per 
Llorenç Sebastià. És 
possible que escrivís 
aquest poema des del 
front d’Osca, Aragó, 
perquè hem mirat que 
Banastàs és un municipi 
d’Osca i per les dates, 
estem en guerra. Sebastià 
neix al 1915, per tant al 
1937 quan l’escriu té 22 
anys. Als 21 marxaven al 
front i estem en guerra.

13.09.1937 Vedat de 
Suera 
(Saragossa)

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Rosita És una poesia titulada “per 
recordançe...”. Relata la 
situació de les dones que 
tenen als marits i homes al 
front i es queden soles 
amb els fills.

23.11.1938 Hospital 
militar 14

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Josep 
Campreciós 
(inseparable 
company) i 
Marcela Verges 
(amiga)

Possiblement Josep 
Campreciós és Josep 
Campreciós Galobart, que 
estava a l’equip de govern 
de l’any 1936 a 
l’ajuntament d’Esplugues 
amb Rafael Sebastià, el 
seu pare. La Marcela 
Verges possiblement és la 
dona de Josep. El poema 
es titula “caiguda de fulla” i 
està fet a l’hospital militar 
14, 23.11.1938 (final de la 
batalla de l’Ebre). El 
poema reflecteix la derrota 
dels republicans a la 
batalla de l’Ebre, és molt 
metafòrica.

10.01.1939 Sallent Llorenç Sebastià 
Casanovas

Antonia Cortés Poema “anyorançe”. És un 
poema d’amor i enyorança 
amb aquesta noia perquè 
està lluny d’ella.

DATA LLOC EMISSOR DESTINATARI INFORMACIÓ

Pàgina �56



EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

19.01.1939 Esplugues 
de 
Llobregat

Llorenç Sebastià 
Casanovas

La seva família i 
poble

Poesia “Al meu poble, 
Catalunya ma pàtria”. La 
poesia coincideix en data 
amb l’entrada de l’exèrcit 
rebel a Esplugues i l’exili 
de Llorenç Sebastià 
Casanovas. És una poesia 
d’acomiadament al seu 
poble i la seva família.

21.01.1939 Manresa Llorenç Sebastià 
Casanovas

Les mares 
catalanes

Poesia “ el refuguí”. L’autor 
fa un homenatge a totes 
les mares catalanes. És una 
poesia dedicada 
bàsicament a les mares.

06.02.1939 Mas Font 
Coberta. 
Possible-
ment per la 
data, és un 
lloc dels 
Pirineus de 
muntanya, 
en la 
frontera 
entre 
Catalunya i 
França.

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Anònim Poema “pau retrobada”.  
També reflexa enyorança 
tot i que parla de “pau”. 
S’ha acabat la guerra, 
encara que caminen cap a 
un lloc incert.

15.02.1939 Pirineus 
Orientals, 
La Manera

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Company Rodolf 
Bernat, 
possiblement 
s’està exiliant amb 
ell.

Poema “nostre horitzó”. És 
trist però molt 
esperançador. Encara 
pensa en viure en llibertat i 
pau.

18.02.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Prats de Mollo Poema “el nou dia”. És un 
poema d’enyorança a 
Catalunya les seves 
institucions. Parla del 
president Francesc Macià i 
creiem que parla del seu 
pare (home de cabell 
blanc). 

19.02.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Poble d’Arles-sur-
Tech

Poema “diumenge 
19.02.1939”. És 
carnestoltes, dia de festa i 
enyorança.
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26.02.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Maria Costa Poema “a una nena del 
Pirineu”. Sembla una 
coneguda d’aquestes 
terres franceses, un amor 
que li provoca nostàlgia.

02.03.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Anònim Poema “més enllà de la 
pàtria”. Es tracta d’un 
poema de retirada. 
Maleeix al feixisme i 
després de tot, encara es 
troba amb ànims 
d’alliberar a Catalunya del 
feixisme.

03.03.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

A l’amic que l’ha 
ajudat

Títol “Del meu llibre. Una 
carta d’agraïment. Camí de 
France, Costa”. És una 
carta d’agraïment a algú 
que l’ha ajudat durant 
l’exili, també català i que 
ha estat a la Primera 
Guerra Mundial. Entén la 
situació en la que es 
troben ells. Diu que 
donaria la seva vida per 
defensar França. Llorenç 
sap que possiblement 
l’amic no rebrà la carta.

08.03.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

A l’infant Pierre 
Vila

Poema “quan floreixen les 
amatlles”. És com si parlés 
amb un nen i li expliqués 
qui són ells i què estan 
defensant.

19.03.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Anònim Poema “un cant tràgic”. 
Parla sarcàsticament d’un 
menjar que li va produir 
mal a la panxa.

01.04.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Gàli Costa Poema “somnian”.  Es 
tracta d’un poema eròtic.

03.04.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Gàli Costa i Josep 
Vila (amic)

Poema “Homenatge a 
Catalunya”

22.05.1939 Céret, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Anònim És un poema intimista, 
d’amor.
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22.05.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

No consta Poema “la germana 
incunaguda”. Llorenç parla 
d’una noia orfe que li diu 
que estimi a la seva mare 
tant com ella no ho ha 
pogut fer. En Llorenç 
estima a aquesta noia com 
si fos la seva germana.

24.05.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Anònim Poema “per tu”. És com si 
estigués enamorat d’algú.

02.06.1939 França Llorenç Sebastià 
Casanovas

Gaby Vila Poema “eternitat”. Parla de 
l’enamorat que estava de 
Gaby Vila, un amor també 
carnal i que va acabar 
quan va marxar a la 
guerra.

06.06.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

No consta Poema sense títol que 
expressa com en Llorenç 
va acudir a l’alcohol i a un 
bordell per consolar les 
seves penes. Estava trist i 
desconsolat per amor.

09.06.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Irene Poema molt intimista.

11.06.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

No consta Poesia molt intimista.
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15.06.1939 R.C. CÉRET 
1252 

Coste  
Laurent-
Thomas 
Négociant 

Arles sur 
Tech, 
“pyrénées 
orientales”

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Rafael Sebastià 
Irla

Li diu que li envia una 
carta que ha rebut 
d’Espanya i comenta, 
apenat de l’afusellament 
d’una persona 
d’Esplugues que el va 
ajudar quan van estar a la 
presó a l’octubre del 1934 
i va participar amb ells en 
els fet del 19 del 1936. Diu 
que el Ramon Martí està 
detingut en un camp de 
concentració. Dona 
records i petons a la seva 
família i queden per 
veure’s i anar a la comèdia. 
S’acomiada amb “Visca 
Catalunya Lliure”.

22.06.1939 No consta Llorenç Sebastià 
Casanovas

Company Poema “el nostre crit”. Un 
altre cop tema recurrent. 
Records de guerra i de 
derrota.

24.06.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Refugiats catalans Poema “nit d’estrelles” fet 
en record dels refugiats 
catalans. Fa esment a les 
muntanyes del Canigó, 
Montseny. (totes per les 
que van passar els 
refugiats catalans a l’exili a 
França).

26.07.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

No consta Poema “confessió”.

28.07.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

No consta Poema “el boig”. Parla 
d’una persona que li diuen 
el boig, ell en canvi diu 
que alguna cosa li passa 
perquè té sentiments.

30.08.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

No consta Poema “per tu”. No es 
refereix a cap persona, 
sinó a la seva pàtria i a la 
lluita que fan per alliberar-
la. Està dedicada a les 
tropes franquistes.

27.09.1939 No consta Llorenç Sebastià 
Casanovas

Marie Ferrer Poema “roses de pene”
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15.10.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

La seva mare Li envia un poema a la 
seva mare, que viu a 
Espanya. És un petit 
poema dedicat a ella.

18.10.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Un amic Per aquesta carta que li 
envia a un amic, sabem 
que porta 10 mesos a 
França. Ho confirma a la 
carta.

19.11.1939 Arles-sur-
Tech, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

No consta Poema “allunyament”. És 
un tema recurrent. La 
llunyania de la seva terra i 
el tema dels refugiats.

23.11.1939 Arles-sur-
mer, França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

El seu amic Ma 
Baptiste Panys

Li escriu perquè els seus 
avis i mestres li havien 
parlat d’ell. Li diu que és 
fill d’Estat Català i li 
adjunta un poema 
mostrant alhora la seva 
admiració.

28.11.1939 Arles-sur-
mer, França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

No consta Poema “fe, esperançe i 
caritat”. És un poema que 
reflexa tristor, dolor.

03.12.1939 Platja 
d’Argeles 
(on es troba 
el camp de 
refugiats)

Llorenç Sebastià 
Casanovas

No consta Poema “matinal”. La nostra 
hipòtesi és que ell va estar 
al camp d’Argeles i aquest 
escrit podria ser la 
confirmació.

18.12.1939 Arles-sur-
mer, França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

No consta Poema “el crist expatriat”. 
Fa com una mena de 
metàfora –el crist expatriat- 
es refereix als refugiats.
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10.01.1940 Arles-sur-
mer, França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Sr. J. Tomas i Piera És una carta on 
corroborem que a dia 10 
de gener de 1940 encara 
es troba al camp 
d’Argeles. Parla del menú 
que són pastanagues amb 
api. Diu que cap d’ells 
tornaran a Espanya fins 
que el país no sigui el que 
ha sigut. Esperen que no 
sigui tard. Parla també de 
que han hagut de 
convèncer a la gent 
perquè no tornin a 
Espanya, gent que 
pensava que no els 
passaria res. Moltes de les 
persones que van tornar 
es van veure davant el 
piquet d’execució.

30.01.1940 Saint 
Esteve, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

No consta És una carta molt 
melancòlica. Recorda el 
llarg camí cap a l’exili i 
també és esperançadora. 
Porta ja un any a l’exili, des 
del gener del 1939. 

07.02.1940 No consta Llorenç Sebastià 
Casanovas

Raymonde Cebriá 
(està mort)

Poema “aternitat”. Li 
dedica a un jove que ha 
mort.

23.07.1940 Saint 
Esteve, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Anònim Parla de les presons de 
Catalunya, que estan 
plenes.

09.12.1941 No consta Llorenç Sebastià 
Casanovas

La seva tendre i 
bona esposa

Poema “eternitat alerta”. Li 
dedica a la seva dona.

03.02.1942 No consta Llorenç Sebastià 
Casanovas

La seva filla 
Josefa

Possiblement dedicada a 
una filla que va morir el 
1942 (“has passat per 
aquest mon com els ocells 
que volen”).

Abril de 
1944

No consta Llorenç Sebastià 
Casanovas

Una filla Poema metafòric 
possiblement dedicat a 
una filla.
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9 . 1 . 1 . 3 .  B U I DAT G E  A R X I U  M U N I C I PA L  D ’ E S P L U G U E S. 
DENOMINACIÓ: LLORENÇ. INGRÉS DOCUMENTACIÓ ANY 2010. 

14.10.1948 Saint 
Esteve, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Margo, Nuri i tota 
la família

Creiem que Margo és la 
seva dona i Núria la seva 
filla. Diu que una persona 
li ha fet arribar una carta 
d’elles i que per això sap 
que estan bé. Les enyora 
molt. Elles possiblement 
estan a Esplugues perquè 
Llorenç els demana que 
els donin petons i 
abraçades als cunyats.

18.10.1948 Saint 
Esteve, 
França

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Margo, Nuri, tota 
la família i amics

Llorenç lamenta la marxa 
de la seva dona i 
germanes cap a 
Barcelona, les troba a 
faltar. Tot i així, a la carta 
els informa que la seva 
mare ja té el passaport i 
que ben aviat marxarà. 
Dona records del pare, la 
mare, en Falet i l’Olive.

No consta Arles-sur-
mer, França

No consta No consta És un poema sense títol, 
molt descriptiu. Diu que la 
barraca de 30 persones es 
trobava a la platja 
d’Argeles i estava feta de 
fusta, cartó i llauna. Era 
una casa que donava al 
mar i la sorra era el seu 
enrajolat. A dintre hi ha de 
tot: catalans, bascos, 
castellans, de Madrid, 
andalusos, vells esgotats 
de tant lluitar, jovent que 
el seu cor encara batalla i 
homes desfets i 
destrossats.
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DATA LLOC EMISSOR DESTINATARI INFORMACIÓ

17.08.1934 Jutjat 
municipal

Jutjat d’Esplugues Rafael Sebastià Irla Certificat de matrimoni 
de Rafael Sebastià Irla, 
de 19 anys d’edat, solter, 
pintor, fill d’Àngel 
Sebastià Campà i de 
Francisca Irla Casas, 
veïns d’Esplugues i 
Josefa Casanovas Petit, 
22 anys, soltera, natural 
de Barcelona, veïna d’ 
Esplugues, filla de 
Lorenzo Casanovas Urpí, 
natural de les corts i veí 
d’Esplugues i Antònia 
Petit Martí, natural 
d’Esplugues. És una 
còpia de l’original feta el 
17-8-34 perquè es casen 
el 14-10-14 a l’església 
de Santa Magdalena.

06.06.1939 Perpinyà, 
França

Pere Lladó. 
Centre espanyol 
dels Pirineus 
Orientals.

Llorenç Sebastià 
Casanovas

El director del grup de 
teatre Nostra Terra 
s’ofereix a Llorenç, que 
ha format un grup de 
teatre català, per el que 
necessiti. Li demana on 
pot llogar el vestuari ja 
que a Perpinyà no ho fan 
i abans ho demanava a 
Barcelona. Sap que 
estan assajant l’obra “el 
Ferrer de tall”, obra que 
en Lladó, coneix molt 
bé.

29.09.1939 Cases-de-
Pène, França

J. Raspaud Llorenç Sebastià 
Casanovas

Certificat de satisfacció 
de les aptituds de treball 
i conducta del refugiat 
Llorenç Sebastià 
(domiciliat a Arlès) per 
diverses feines en 
l’elaboració i preparació 
de vins i licors.
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04.04.1940 París, França Jaume Aguadé Llorenç Sebastià 
Casanovas

El S.E.R.E. (serveis als 
espanyols republicans 
exiliats) organitza un 
embarcament a Amèrica 
cap a Santo Domingo de 
3000 refugiats. Li diu 
que li contesti si està 
interessat o no a 
emigrar. Consta la data 
de resposta: 11.04.1940

01.05.1940 París, França Junta d’auxili als 
republicans 
espanyols

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Li comuniquen què ha 
de fer per marxar a 
Amèrica llatina ja que les 
expedicions col·lectives 
han estat suspeses. Ha 
de marxar 
individualment a través 
d’una autorització feta 
per amics del país de 
destí.

15.07.1940 Parròquia de 
Saint Esteve, 
França

Rector de la 
parròquia de Saint 
Esteve

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Certificat de bona 
conducta de Llorenç. 
Consta que té 25 anys, 
natural d’Esplugues de 
Llobregat i resident des 
de fa sis mesos a Saint 
Esteve.

10.09.1940 Perpinyà, 
França

Cardona Llorenç Sebastià 
Casanovas

Li aconsella que eviti 
anar a un camps de 
refugiats, cosa difícil, i 
dona records per al seu 
pare, Rafael.

06.02.1941 França de 
Vichy

Gabriel Lucio, 
segon secretari de 
la Legació dels 
Estats Units 
Mexicans

Llorenç Sebastià 
Casanovas

Li comunica que ha estat 
acceptat com a 
immigrant a Mèxic per 
l’acord i clàusules 
22.08.1940 amb el 
govern de Mèxic.

DATA LLOC EMISSOR DESTINATARI INFORMACIÓ
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18.07.1954 Sant Cugat 
del Vallès

Escola de San 
Francisco de Borja

Rafael Sebastià Irla Antonio Ma Culebras 
escriu una carta a Rafael, 
demanant que li expliqui 
sense comprometre’s, si 
sap coses sobre el seu 
pare, Don Julio Ma 
Culebras. Les preguntes 
que fa, estan 
relacionades amb la 
cerca de les causes de la 
desaparició del seu 
pare. Per què era 
feixista?, per fervent 
catòlic?, per les seves 
campanyes 
propagandístiques 
socials?, com a 
conseqüència de la seva 
professió judicial?. Per 
últim, li diu que 
respongui 
objectivament i que si 
vol, a través del seu fill 
Llorenç Sebastià, al qual 
recorda de fer teatre a 
l’Avenç.

DATA LLOC EMISSOR DESTINATARI INFORMACIÓ
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19.09.1956 Esplugues 
de Llobregat

Hospitalidad de 
Nuestra Señora de 
Lourdes, Barcelona. 
Palacio Episcopal. 
Sacerdot 
d’Esplugues de 
Llobregat: Mossen 
Esteve Carbonell.

Rafael Sebastià Irla Esteve Carbonell li diu a 
Rafael Sebastià Irla que 
en una peregrinació a 
Lourdes, va trobar al seu 
company espluguenc, 
Guillem Oliver, que li va 
demanar que ajudés a 
Rafael per a que pogués 
tornar a Esplugues. El 
sacerdot contesta que 
està parlant amb 
l’alcalde d’Esplugues, 
cap de la Falange, amb 
el tinent d’alcalde 
Salvador Campreciós i 
segon tinent, Joan 
Brillas; tots membres de 
la Falange. Li han dit que 
no posaran obstacles a 
la seva tornada a 
Esplugues. Li comunica: 
“El teu gendre Baltasar 
Camps i les teves filles, 
ja et diran el resultat de 
l’entrevista amb 
l’alcalde.”

26.07.1963 Barcelona Lorenzo Castells 
Pujol

No consta Lorenzo Castells Pujol, 
capellà de la Nostra Sra. 
de la Mercè, declara que 
des de març de 1939 
fins a maig de 1947, va 
regir a la parròquia 
d’Esplugues de 
Llobregat. En aquest 
certificat diu que 
coneixia a Rafael 
Sebastià Irla, i que 
considera a aquest aliè 
de qualsevol delicte.
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04.08.1963 Esplugues 
de Llobregat

Juan Vallbona Riera Familiars de Rafael 
Sebastià Irla

Juan Vallbona Riera, 
militant de F.E.T. i 
J.O.N.S., certifica haver 
conegut a Rafael 
Sebastià Irla  fins que va 
marxar a França. 
Considera que és 
“excento” de delictes 
greus i irreparables com 
alcalde i com a ciutadà.

12.09.1963 Saint Esteve, 
França

Ministeri de 
l’interior

Josefa Casanovas Document de Josefa 
Casanovas, resident en 
Saint Esteve. Sembla un 
passaport.

20.11.1963 Esplugues 
de Llobregat

Ajuntament 
d’Esplugues

Enrique Ginestà 
Canal (marit de la 
filla de Rafael 
Sebastià Irla, 
Francisca Sebastià 
Casanovas).

L’alcalde li diu que ha 
trobat informes de 
Rafael que constaten 
que era d’esquerres, 
però que no va cometre 
cap delicte ni política ni 
personalment.

14.02.1964 Perpinyà El Cònsul Rafael Sebastià Irla Carta del Cònsol 
d’Espanya. Diu que li ha 
sigut autoritzat el seu 
retorn a Espanya tenint 
en compte la seva edat 
avançada si més no, la 
seva responsabilitat 
delictiva derivada del 
càrrec com a membre 
del Comitè “rojo” 
d’Esplugues no queda 
desvirtuada.

05.08.1973 Esplugues 
de Llobregat

Melchor Llavines 
Roca

Familiars de Rafael 
Sebastià Irla

Melchor Llavines Roca, 
alcalde d’Esplugues de 
Llobregat entre 1939 i 
1947, declara conèixer a 
Rafael Sebastià Irla i 
considera que no ha 
participat en cap delicte 
de sang o altres 
irreparables, sinó que va 
intentar evitar-los. 
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06.08.1973 Esplugues 
de Llobregat

Enrique Guardiola 
Santacana

Familiars de Rafael 
Sebastià Irla

Enrique Guardiola 
Santacana, militant de 
F.E.T i J.O.N.S., certifica 
conèixer a Rafael 
Sebastià Irla i considera 
que és “excento” de 
delictes greus i 
irreparables com a 
alcalde i com a ciutadà.

16.08.1973 Esplugues 
de Llobregat

Cayetano Faura 
Rodon

Familiars de Rafael 
Sebastià Irla

Cayetano Faura Rodon, 
alcalde d’Esplugues 
entre 1947 i 1956, 
certifica conèixer a 
Rafael Sebastià Irla i 
considera que és 
“excento” de delictes 
greus i irreparables com 
a alcalde i com a 
ciutadà.
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9.1.2. BUIDATGE D’ACTES DE L’EQUIP DE GOVERN DES DE 
FEBRER DE 1936 FINS A GENER DE 1939 

No consta Barcelona Tribunal de 
responsabilitats 
polítiques

Rafael Sebastià Irla A l’expedient de 
responsabilitats 
polítiques del tribunal 
de Barcelona, hi ha una 
sentència del 
08.05.1944 contra Rafael 
Sebastià Irla, que es 
troba a l’estranger. Diu 
que l’inculpat era un 
destacat element 
esquerrà, regidor de 
l’ajuntament i alcalde 
durant el domini “rojo”, 
essent responsable dels 
assassinats al poble, 
fugint a França durant la 
presència de les forces 
nacionals. No es 
desprèn que tingui bens     
, ja que viuen en 
Esplugues la seva dona i 
quatre fills i tenint 
aquesta quatre cases 
valorades en 15.000 
pessetes de l’herència 
dels seus pares. Es 
procedeix a imposar la 
sanció de 7 anys 
d’inhabilitació absoluta i 
15.000 pessetes a 
pagar.No sabem si va 
pagar la multa o no.
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DATA DE 
L’ACTA

EQUIP DE 
GOVERN

ALCALDE INFORMACIÓ

23.02.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Josep 
Climent Sancho, 
Josep Oriol 
Carbonés, Eugeni 
Vilardell i Bonet, 
Emili Valls i 
Llorenç, Santiago 
Estruel i Lafita, 
Josep 
Campreciós i 
Galobart, Joan 
Pagès i 
Campreciós, Pere 
Mora i Roma, 
Esperança Martí 
Pañella (ella no 
està present, però 
ha estat 
convocada). Signa 
l’acta, a més de 
tot l’equip de 
govern, el senyor 
Antoni Mas.

Rafael 
Sebastià Irla

Irla informa que han abandonat els càrrecs 
els consellers de majoria que des de febrer 
del 1934 havien vingut actuant, obligant a 
ocupar els seus llocs a altres persones que 
foren elegides a l’any 1934 i que figuraven a 
les candidatures d’esquerres. Segons els 
vots aconseguits, els llocs seran ocupats per 
7 persones de la candidatura de l’Ateneu 
Català Republicà Federal i 3 del Casal Català 
d’Esquerra Republicana, amb un total de 10. 
Es llegeix l’acta a Esplugues el 21.02.1936. El 
senyor alcalde i els consellers:Josep 
Gelabert i Argení, Alexandre Camps Camps. 
Compareixen els regidors electes el 1934: 
Rafael Sebastià Irla, Josep Climent Sancho i 
Emili Valls i Llorenç, que manifesten que 
d’acord amb les disposicions de la 
superioritat venen a fer-se càrrec dels seus 
llocs. L’alcalde diu que vist el resultat de les 
darreres eleccions i de la superioritat, els fan 
entregar les insígnies dels càrrecs que fins 
ara havien ocupat i es retiren a jurs cases, 
desitjant que els que els substitueixen 
tinguin gran asert. S’aixeca la present acta, 
que signen tots els consellers sortits i els 3 
entrats, així com el conseller suplent, senyor 
Gaietà Faura i Rodon.
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02.03.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Josep 
Climent Sancho, 
Josep Oriol 
Carbonès, Eugeni 
Vilardell i Bonet, 
Emili Valls i 
Llorenç, 
Santiango Estruel 
i Lafita, Josep 
Campreciós i 
Galobart, Joan 
Pagès i 
Campreciós, Pere 
Mora i Roma, 
Esperança Martí 
Pañella

Rafael 
Sebastià Irla

Pren posició del seu càrrec de consellera la 
senyora esperança martí pañella. D’acord 
amb l’article 133 de la llei municipal, es fan 3 
comissions: Hisenda, Foment i Governació. 
Els responsables d’Hisenda seran Josep 
Oriol Carbonés, Eugeni Vilardell i Joan 
Pagès i Campreciós. FOMENT: Josep 
Climent, Santiago Estruell i Pere Mora. 
GOVERNACIÓ: Emili Valls, Esperança Martí i 
Josep Campreciós. En resposta de l’alcalde 
és anomenat dipositari dels cabals del 
municipi, Josep Oriol i Carbonés; com a 
conseller local de primera ensenyança Emili 
Valls i Llorenç; com a president de la Junta 
Local de protecció de menors i de repressió 
de la mendicitat, Esperança Martí. Per últim 
s’acorden fixar el nombre de sessions 
ordinàries setmanals que seran els dilluns de 
cada setmana. La comissió de finances 
estarà composada per Josep Oriol i 
Carbonés, Eugeni Vilardell i Joan Pagès. Es 
crea la Junta de Repartiment. Es determina 
que el nombre de vocals representants 
elegibles es de 4, nomenant vocals en 
representació de l’ajuntament a : Josep 
Oriol, Eugeni Vilardell i Joan Pagès. 
S’anomena al senyor Josep Climent, 
representant de la majoria consistorial. Es 
determina que els vocals elegibles seran 
elegits dintre de 8 dies per tenir les següents 
representacions: Rústica, Urbana, Industrial i 
Rendes del Treball. El senyor alcalde parla 
sobre els objectius de la beneficència 
municipal, que no sigui humiliant per als 
desvalguts. El senyor Oriol diu que està 
d’acord però vist el capítol de beneficència 
amb assignacions molt migrades, s’haurien 
de reforçar amb alguns ingressos. El senyor 
Climent diu que no és partidari de perseguir 
el petit industrial, sinó als grans propietaris. 
El senyor alcalde, recomana que les escoles 
estiguin ben sortides de material perquè hi 
ha famílies on els petits no va a l’escola per 
falta de recursos

DATA DE 
L’ACTA

EQUIP DE 
GOVERN
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09.03.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Josep 
Climent Sancho, 
Josep Oriol 
Carbonés, Eugeni 
Vilardell i Bonet, 
Emili Valls i 
Llorenç, Santiago 
Estruel i Lafita, 
Josep 
Campreciós i 
Galobart, Joan 
Pagès i 
Campreciós, Pere 
Mora i Roma, 
Esperança Martí 
Pañella

Rafael 
Sebastià Irla

D’acord en solucionar el problema dels 
obrers en atur forçós, s’acorda donar pres a 
l’arquitecte municipal per a que envesteixi 
els plànols d’organització que li va 
encarregar l’ajuntament i s’acorda la 
organització de finestrelles perquè hi ha 
propietaris que volen construir edificis i serà 
un descans pels obrers de la construcció a 
l’atur. L’alcalde planteja fer gestions per a la 
construcció d’una casa-habitació pels 
senyors mestres ja que amb el lloguer que 
paga l’ajuntament i la subvenció que paga 
l’estat, es podria amortitzar en pocs anys.  
L’alcalde ha visitat la urbanització Albó i 
acorden variar i reformar el plànol perquè hi 
ha cases en carrers tancats. L’alcalde diu que 
ha visitat les escoles i s’acorda instal·lar 
vàters a les classes de noies, arreglar les 
tapes del depòsit de les aigües i obrir un 
portal per comunicar-se les tres classes i 
mirar si és possible la construcció de la 
voravia des del carrer de l’església fins els 
col·legis i que la comissió de cultura compri 
material per les escoles de La Plana i Pelegrí. 
L’alcalde diu que havent-hi deu? escoles 
nacionals que funcionen molt malament, 
mancaria una de pàrvuls a compte de l’estat, 
perquè si suprimís l’ajuntament la que 
funciona a compte seu, un gran nombre de 
nois i noies menors de 6 anys quedarien 
sense escola i tenir l’ajuntament una de les 
sales amb mobiliari seria necessari demanar 
a la superioritat i sol·licitar el nomenament 
d’una mestressa de pàrvuls. Després d’una 
discussió s’acorda la construcció d’una 
escola nacional de pàrvuls  d’ambdós sexes 
per unanimitat.  Sol·licita el director de 
primera ensenyança pública el nomenament 
d’una mestressa per a l’escola i que 
l’ajuntament proporcioni el local i material 
corresponent. Es continua parlant 
d’assumptes econòmics i s’aixeca la sessió.
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16.03.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Josep 
Climent Sancho, 
Josep Oriol 
Carbonés, Eugeni 
Vilardell i Bonet, 
Emili Valls i 
Llorenç, Santiago 
Estruel i Lafita, 
Josep 
Campreciós i 
Galobart, Joan 
Pagès i 
Campreciós, Pere 
Mora i Roma, 
Esperança Martí 
Pañella

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix l’acta de la reunió celebrada per el 
consell local de primera ensenyança en la 
que van acordar demanar a l’ajuntament que 
les escoles de la plana formin un sol districte 
escolar amb les del cap de la població. 
L’alcalde dona compte de la urbanització de 
la plaça de la república que segons el 
pressupost de l’arquitecte costarà 10.289 
pessetes sense comptar l’enllumenat. Diu 
que no hi ha pressupost per fer aquestes 
obres però que es podria utilitzar el sobrant 
de l’any 1936. També es podrien ocupar de 
les obres el gran nombre de persones 
aturades que hi ha a la població. 
Es torna a parlar de l’obertura del barri de 
Can Vidalet i Pelegrí. S’acorda que les 
construccions a les urbanitzacions siguin les 
illes de cases, vulgarment nomenades 
“manzanas”, de 50 metres lineals i que a 
Finestrelles, la comissió i l’arquitecte 
municipal dictamini com l’ha d’edificar. 
L’alcalde diu que s’ha fet un calcul del cost 
de les habitacions dels senyors mestres i de 
les escoles a les barriades de la Plana, 
Pelegrí i Finestrelles, que es calcula en unes 
240.000 pessetes i la subvenció de l’estat es 
de 95.000. Els diners que es paguen per 
lloguer d’escoles i habitacions dels mestres 
podien pagar-se dels interessos del crèdit a 
la caixa de pensions i es decideix fer 
gestions per posar-ho a la pràctica. S’aixeca 
la sessió.
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23.03.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Josep 
Climent Sancho, 
Josep Oriol 
Carbonés, Eugeni 
Vilardell i Bonet, 
Emili Valls i 
Llorenç, Santiago 
Estruel i Lafita, 
Josep 
Campreciós i 
Galobart, Joan 
Pagès i 
Campreciós, Pere 
Mora i Roma, 
Esperança Martí 
Pañella

Rafael 
Sebastià Irla

S’informa que l’hospital de santa creu i sant 
pau ha escrit a l’ajuntament dient que aquest 
té un deute de 915 pessetes per estances de 
malalts i que si no son abonades no 
s’admetran més malalts. Per solucionar 
aquest tema es nomena una Comissió dels 
senyors Climent, Oriol i Valls. 
Es parla de l’autorització dels obrers en sa 
feina. El senyor oriol diu que en lloc de 
seguir l’ordre correlatiu de la llista, es podria 
fer per sorteig, també es comenta que 
s’haurien de fer gestions als poders públics 
regionals i nacionals per obtenir 
subvencions per les obres necessàries i 
col·locar aquests obrers en atur. Es decideix 
que el senyor Climent i Oriol facin gestions 
per obtenir aquestes subvencions. 
El senyor oriol informa que l‘escorxador 
municipal ha trobat deficiències, frau i 
matances fraudulentes que posen en risc la 
salut pública i s’acorda autoritzar al veterinari 
municipal i al senyor Oriol per evitar els fraus 
i solucionar els problemes de salut pública. 
S’aixeca la sessió.
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30.03.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Josep 
Climent i Sancho, 
Josep Oriol 
Carbonés, Eugeni 
Vilardell i Bonet, 
Emili Valls i 
Llorenç, Santiago 
Estruel i Lafita, 
Josep 
Campreciós i 
Galobart, Joan 
Pagès i 
Campreciós, Pere 
Mora i Roma.

Rafael 
Sebastià Irla

S’acorda que s’obligui als venedors 
ambulants a pagar l’arbitri i també controlar 
el gèneres perquè no defraudin, així com els 
tenders de la població que posin rètols on 
consti el preu de venda. 
S’acorda demanar i aconseguir compradors 
automàtics i que es tregui el transformador 
instal·lat a la plaça de la república  que els 
llums de les barriades funcionin 
separadament dels de la carretera i 
l’ajuntament. El senyor Climent comenta que 
s’haurien obtenir subvencions de l’estat per 
obres publiques i que ja van  anar a 
l’ajuntament de Barcelona i els hi van dir que 
s’assabentarien a Madrid per tal 
d’aconseguir aquesta subvenció per poder 
eixamplar el Pont del Barranc i també un 
pont que uneixi les barriades de la Plana, 
Sucre i Pelegrí. 
Torna a parla de la urbanització de la plaça 
de la república en quant a l’enllumenat i la 
jardineria i també s’acorda col·locar uns 
rètols a les carreteres assenyalant la velocitat 
màxima a 25 km/h. 
S’aixeca la sessió.
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EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

06.04.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Josep 
Climent i Sancho, 
Eugeni Vilardell 
Bonet, Josep 
Campreciós i 
Galobart, Emili 
Vall i Llorenç, 
Esperança Martí 
Pañella, Joan 
Pagès i 
Campreciós. 
També firma l’acta 
Antoni Mas Geri.

Rafael 
Sebastià Irla

Comença la sessió amb la lectura de la 
passada acta. Aproven per unanimitat dels 
senyors consellers el reglament per 
l’escorxador municipal. 
La Comissió de Foment demana eixamplar 
el camí de Finestrelles, rebaixar una sèrie de 
carrers de la barriada de la plana, que les 
terres sobrants siguin empleades a ampliar 
el carrer de la finca i aixecar les voravies i 
vorades del carrer del Mestre Joan Corrales. 
La Comissió també demana la col·locació de 
14 metres lineals de vorades al carrer de 
Jacint Verdaguer i la col·locació de llums a 
tota una sèrie de carrers d’Esplugues. Sr. 
Climent, defensor de la Comissió de Foment 
es manifesta a favor d’obrir nous carrers i 
eixamplar els existents. No s’exigeix fer-ho 
tot seguit, sinó anar fent segons els recursos 
disponibles. A més a més, es crea una 
comissió formada per el Sr.Climent, Oriol i 
Campreciós destinada a solucionar els 
problemes d’abusos de terreny, on s’han fet 
obres sense cap propietat sobre aquest. 
Es nomena a Carles Autrás recaptador 
d’arbitris temporal amb el sou de 150 
pessetes al mes. 
El conseller Sr.Campreciós queda encarregat 
de demanar preus a les cases i adquirir-les 
allà on siguin més barates. A proposta del 
senyor Climent, s’acorda demanar preus dels 
bancs a fi que en resultin a més bon preu. 
S’acorda encarregar a Guric Maguani la 
construcció del relleu de la Plaça de la 
República per a la construcció de la Font, 
d’import 1.125 pessetes. 
S’acorda fer els estudis necessaris per 
l’eixamplament dels carrers sol·licitats. 
Les despeses de la comissió als comptes 
municipals a l’exercici de 1935 van ser 
aprovades per unanimitat. 
Es llegeix una carta de Ferran Martori en la 
que comunica que el seu agent a Madrid li 
diu que els ha sigut denegada la sol·licitud 
de subvenció per obres feta al darrer mes 
d’Agost.
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EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

15.04.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Josep 
Climent Sancho, 
Josep Oriol 
Carbonès, Eugeni 
Vilardell i Bonet, 
Emili Valls i 
Llorenç, Santiago 
Estruel i Lafita, 
Josep 
Campreciós i 
Galobart, Joan 
Pagès i 
Campreciós, Pere 
Mora i Roma, 
Esperança Martí 
Pañella

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix l’última acta aprovada. 
Es llegeix una carta del Sr. Modolell oferint 
600 terres orientals de mides entre 0’7 i 1 
metres a preu de 1 pesseta cada una, 
comprometent-se a portar-les a la plaça i 
dirigir la plantació. S’acorda acceptar l’oferta 
i fer un contracte per duplicitat, abonant-se 
el 80% al comptat i la resta als sis mesos. 
Havent-hi encara rebuts enrederits per 
cobrar, es dona un termini de 30 dies per 
fer-los efectius. 
S’aprova el compte trimestral presentat per 
el Depositari de l’Ajuntament, corresponent 
al primer trimestre d’enguany, resultant 
d’aquest una existència en caixa de 8.986’41 
pessetes. 
Seguint el costum d’anys anteriors, el grup 
excursionista “Germanor” anuncia 
l’instal·lació d’una parada de llibres a la Plaça 
de la República, sol·licitant una subvenció de 
l’ajuntament per les despeses que ocasioni. 
S’acorda treure la creu de fusta exposada al 
cementiri, col·locada per l’ajuntament 
anterior en data 7-1-1935 i que genera unes 
despeses de 286 pessetes. Aquesta acció es 
veu enfortida per l’article 2 del Reglament 
per l’aplicació de la llei del 30.01.1932, que 
prohibeix la col·locació de qualsevol insígnia 
religiosa als Cementiris Municipals. 
A fi d’enllestir tràmits per la construcció de 
clavegueres a Esplugues, s’acorda anar 
reunint tots els propietaris afectats per saber 
quins es troben en condicions d’abonar-les 
en quant es necessitin. S’encarrega un estudi 
junt amb l’arquitecte municipal del mètode 
més ràpid, eficaç i menys costós per 
solucionar aquest problema. 
S’acorda que els propietaris de terrenys a 
prop de voravies i vorades, cedeixin els 
terrenys per ser urbanitzats, durant el termini 
de tres anys, sent tots aquests exclosos de 
qualsevol arbitri municipal. 
Es tanca la sessió.
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EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

20.04.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Josep 
Climent, Santiago 
Estruel, Eugeni 
Vilardell, Josep 
Campreciós, Emili 
Vall

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Un cop donada la conformitat a les 
condicions que van ser acordades per 
l’adquisició de terres al Sr. Modolell, s’acorda 
que l’arquitecte municipal faci un recompte 
de les que siguin necessàries i demanar-les 
tot seguit. 
Seguint el costum d’altres eleccions s’acorda 
donar al President i adjunts 10 pessetes a 
cadascun en comptes del dinar, que se’ls 
donava abans. 
L’alcalde creu necessari la construcció d’una 
Borsa de Treball, en la que vinguin obligats 
tant propietaris com treballadors per així 
portar un vertader control del treball ja que a 
les llistes de treball actuals hi ha persones 
“aturades” que fan petits jornals a la 
construcció. També diu que és cert que a 
Sant Just Desvern s’ha prohibit treballar al 
camp a obrers que no siguin del poble, per 
tant, ell haurà de fer el mateix a Esplugues. 
S’acorda destinar 100 pessetes a la Diada 
del Llibre, Sant Jordi. 
S’aixeca la sessió.
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EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

27.04.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Josep 
Climent, Josep 
Campreciós, Pere 
Mora, Emili Valls, 
Joan Pagès, 
Eugeni Vilardell, 
Esperança Martí, 
Josep Oriol

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
S’aprova concedir a Josep Ortolà la 
construcció d’un magatzem al carrer Pau 
Torres, 13, amb caràcter provisional, 
concedint-li dos anys de termini per 
construir-lo. 
L’arquitecte municipal s’encarrega 
d’eixamplar les vorades i voravies dels 
carrers però en cas de no poder acabar el 
treball en el termini establert, l’ajuntament 
s’haurà de fer càrrec de tots els costos. 
Es llegeixen una sèrie d’instàncies on es 
demana l’exclusió d’arbitris per tenir la 
propietat de terrenys municipals. 
L’ajuntament, decideix per unanimitat 
denegar aquestes peticions per 
improcedents. En canvi, d’altres instàncies 
aportades posteriorment també amb la 
intenció de rebaixar els arbitris van ser 
acceptades després d’un profund estudi en 
el cas. 
El Sr.Oriol va visitar l’alcalde de Sant Just 
Desvern per preguntar-li si era cert que no 
permetia treballar a obrers que no fossin del 
poble, però l’alcalde li va dir que no, que 
existia llibertat de treball. 
Per tal d’evitar accidents al poble s’acorda 
contractar un guàrdia urbà com a prova 
durant uns mesos. Aquest guàrdia serà el Sr. 
Pere Arbolí i Vilaseca, que cobrarà 300 
pessetes cada mes. 
En quant a la protecció en la circulació de 
vehicles es nomena cap de Protecció Urbana 
al Sr. Conseller i Regidor Josep Oriol i 
Carbonés.  
Es dona compte que l’Ajuntament de 
Cornellà paga l’aigua a un preu molt més 
barat que a Esplugues i s’acorda perseguir  a 
la Direcció General d’Aigües de Barcelona 
per aconseguir el mateix preu. 
Es tanca la sessió.
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EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

04.05.1936 Rafael Sebastià, 
Emili Valls, Eugeni 
Vilardell, 
Esperanza Martí, 
Josep Climent, 
Josep 
Campreciós, 
Santiago Estruel, 
Josep Oriol, Pere 
Mora, Joan Pagès

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
El conseller Sr.Climent exposa la necessitat 
que tots els propietaris construeixin les 
vorades. L’alcalde li diu que això no és 
possible perquè l’arquitecte d’Esplugues 
encara no ha donat les mesures adequades 
que cada propietari ha de respectar i que si 
comencessin tots a construir, els carrers no 
serien exactament iguals. 
S’ordena a l’arquitecte que faci construir tres 
rasants que facin de norma als propietaris 
per a construir les voravies i voreres. 
El Sr. Climent proposa revisar les anomalies 
que ha trobat en el pla d’urbanització del 
poble.  
El Sr. Oriol exposa la necessitat de fer una 
visita a la Direcció General d’Aigües de 
Barcelona per recordar el tema de 
l’abaratiment de les aigües del poble. 
S’acorda per unanimitat crear una Comissió 
formada pel senyor alcalde i el Sr. Oriol i 
Valls per a que facin dita visita. 
Es crea una Comissió de Metro formada per 
Rafael Sebastià, el president de les 
comissions de Foment i Finances i 
l’arquitecte municipal, que junt amb altres 
representants dels ajuntaments de Sant Just 
Desvern i l’Hospitalet, han de fer els treballs 
necessaris prop de la boca de metro 
transversal per convertir en realitat el que 
avui és només una aspiració. Volen que el 
metro arribi a cadascuna d’aquestes 
poblacions. 
S’acorda per unanimitat la modificació de les 
llums que hi ha a la Plaça de la República. 
El conseller municipal Sr.Oriol proposa 
celebrar sessió ordinària cada 15 dies en 
comptes de cada 8 com es venia fent fins 
ara. 
Es tanca la sessió.
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EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

13.05.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Santiago 
Estruel,  
Esperanza Martí, 
Josep 
Campreciós, Pere 
Mora, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagès, Josep 
Climent

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es llegeix la correspondència rebuda durant 
la última setmana, on hi ha les instàncies 
presentades pels ciutadans del poble. Es 
discuteix sobre l’aprovació o no d’aquestes 
instàncies. 
El Sr. Climent informa que l’alcalde 
d’Hospitalet demana a la Comissió de Metro 
que els assignin feines per fer a la seva 
alcaldia, per fer més ràpid el procés de 
construcció. 
Per part dels consellers s’acorda la satisfacció 
de confiança al Sr. Rafael Sebastià Irla com 
alcalde d’aquest municipi. 
Es tanca la sessió.

18.05.1936 Emili Vall, Rafael 
Sebastià, Santiago 
Estruel, Esperanza 
Martí, Josep 
Climent, Josep 
Campreciós, 
Eugeni Vilardell, 
Joan Pagès, Josep 
Oriol

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es llegeix la correspondència rebuda durant 
la última setmana. Entre totes elles, es 
sol·licita fer unes obres al propietari d’una 
finca a la barriada de Finestrelles, s’acorda 
l’adhesió al manifest d’Unió Catalanista 
(presos polítics) en el sentit que mai més 
fossin empresonats per suposats delictes. 
El senyor arquitecte proposa la destitució de 
l’arquitecte municipal per l’existència 
d’errors, defectes i abusos durant l’execució 
del seu treball. Per unanimitat s’acorda 
preparar les sancions necessàries per 
l’arquitecte que tants prejudicis ha causat al 
poble i nomenar com a  arquitecte interí del 
poble a Josep Maria Deu. 
S’acorda per unanimitat ampliar el carrer 
principal de la barriada de Finestrelles 6 
metres. 
La Comissió de Foment serà l’encarregada 
de revisar aquestes obres a més de revisar 
les factures pendents de les obres a la Plaça 
de la República.
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EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

23.05.1936 Josep Climent, 
Pere Mora, Eugeni 
Vilardell, Santiago 
Estruel, Josep 
Campreciós, Joan 
Pagès, Esperanza 
Martí, Rafael 
Sebastià

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es comuniquen els comptes que han sigut 
aprovats per la Comissió de Foment. 
Es llegeix una comunicació de Joan Pujol, un 
industrial del poble, fent oferta de 200 
plaques de carro, bicicletes i el mateix 
número de gas. 
El Sr.President exposa la necessitat que tots 
els venedors ambulants passin per 
l’ajuntament a pagar els arbitris que els 
corresponen per d’aquesta manera, 
compensar als industrials del poble que sí 
paguen arbitris. 
El conseller municipal Sr.Mora exposa que 
alguns veïns s’han queixat per no poder 
treballar els diumenges ja que ells voldrien 
fer-ho. L’alcalde diu que això no és possible 
ja que existeix la llei del descans dominical i 
que estan obligats a complir. 
S’informa a la companyia d’Electricitat que el 
transformador que està situat a la Plaça de la 
República es traslladarà quatre metres més a 
l’interior de la Plaça. Dites obres estan 
autoritzades per l’ajuntament. 
Es tanca la sessió. 
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EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

03.06.1936 Josep Climent, 
Josep Oriol, Joan 
Pagès, Emili Vall, 
Pere Mora, 
Santiago Estruel, 
Esperanza Martí, 
Josep  
Campreciós, 
Eugeni Vilardell, 
Rafael Sebastià

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es llegeix la correspondència rebuda durant 
la última quinzena. 
A continuació, son aprovats els comptes 
relatius al mes de maig. 
El Sr. Oriol, com a cap de la Comissió 
d’Hisenda informa que existeixen unes 8.000 
pessetes d’arbitris sense cobrar, acusant a 
l’alcalde de no prendre les mesures 
necessàries per fer-los cobrar. L’alcalde diu 
que primer cal repassar degudament tots els 
rebuts pendents de cobrament, separant 
aquells que es creguin insolvents i que 
aleshores es farien cobrar directament. 
El Sr. Climent, cap de la Comissió de 
Foment, comenta que les factures pendents 
de pagament per les obres a la Plaça de la 
República superaran les despeses estimades 
prèviament per aquestes obres. El Sr. 
President li diu que en el cas que superessin 
el pressupost senyalat amb anterioritat, la llei 
els permetria demanar un crèdit. 
La Direcció General d’Aigües de Barcelona 
va oferir a l’ajuntament finalment l’aigua a 
0’50 pessetes el metre cúbic. 
El Sr. Oriol dimiteix del càrrec de Dipositari 
amb caràcter irrevocable per la poca 
consideració que segons ell s’ha tingut amb 
ell. Per unanimitat s’acorda nomenar 
Dipositari de l’ajuntament a Joan Pagès. 
Es tanca la sessió.
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EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

15.06.1936 Rafael Sebastià, 
Josep Climent, 
Josep Oriol, Pere 
Mora, Eugeni 
Vilardell, 
Esperanza Martí, 
Josep 
Campreciós, Joan 
Pagès.

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es llegeix la correspondència rebuda durant 
la última quinzena. Són aprovats alguns dels 
comptes que els ciutadans han fet servir per 
les seves obres. 
S’acorda obrir un expedient contra el Sr. 
Climent Maynés, arquitecte municipal. 
A continuació es llegeixen dues instàncies 
de dos ciutadans que demanen permís per 
fer obres: Juan Lanero per ampliar el seu 
taller de conformitats i un altre que demana 
obrir un portal a casa seva de 2’80 metres 
d’alçada per 1’50 metres d’amplada. 
Ambdues demandes són aprovades. 
S’aproven per unanimitat uns comptes 
relatius a la urbanització de la barriada de 
Finestrelles. 
Tots els consellers i el senyor alcalde parlen 
de regular l’ús dels béns comunals. 
Es passa tot seguit a parlar de les atribucions 
corresponents a cada Comissió. En passades 
atribucions no es van respectar els límits 
marcats per la Llei, és per això que el Sr. 
Oriol decideix retirar-se del Consistori. 
L’alcalde diu que aquest senyor va 
sobrepassar dites atribucions. 
Es tanca la sessió.
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EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

06.07.1936 Rafael Sebastià, 
Pere Mora, Josep 
Campreciós, Joan 
Pagès, Esperanza 
Martí

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es llegeixen una sèrie d’instàncies i 
seguidament, els consellers fan debat sobre 
la seva o no aprovació. 
S’aprova per unanimitat la voluntat de la 
Comissió de Governació per tal que 
l’advocat de l’Ajuntament d’Esplugues sigui 
el Sr. Juli Laforta i Guardes, que està 
matriculat a Barcelona i al partit de Sant Feliu 
de Llobregat. 
També s’aprova per unanimitat un dictamen 
de la Comissió d’Hisenda pel qual se 
sol·licita l’exclusió del pagament de l’arbitri 
de solars sense tanca fins que no s’hagi 
resolt la reclamació economico-
administrativa que tenien interposada 
davant del jurat menor d’exaccions locals de 
Barcelona. 
Són aprovades les factures de les 
Comissions d’Hisenda i de Foment. 
A proposta del Sr. Alcalde s’acorda 
començar a regar els carrers ja que ha 
arribat l’època d’estiu i formalitzar les  noves 
contractacions dels mestres del poble. 
Es tanca la sessió.
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EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

26.08.1936 Rafael Sebastià, 
Climent, Oriol, 
Pagès, Vall, 
Esperança Martí, 
Estruel, 
Campreciós, 
Mora, Vilardell, 
Ventura Marquez 
(representant de 
la U.G.T.) i Miquel 
Simó García 
(representant de l 
C.N.T.)

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde 
donant compte dels fets ocorreguts en 
aquesta localitat des de la sublevació 
feixista. Relata el número extraordinari de 
problemes que dita sublevació ha causat. 
Per aquest motiu demana als seus consellers 
que es revesteixin de voluntat i que no posin 
més obstacles dels que ja hi ha a les seves 
solucions. També demana ajuda i iniciativa al 
Comitè de Milícies Antifeixistes. 
L’Alcalde president aclareix que les 
iniciatives formaran part de cada Comitè. 
Pren la paraula el representant de la U.G.T., 
el Sr. Ventura Marquez per dir que estan en 
moments revolucionaris i que en aquests 
moments s’ha de fer tasca positiva. Diu que 
tant ell com el representant de la C.N.T., el 
Sr. Miquel Simó García, delegats ambdós del 
Comitè local de les Milícies Antifeixistes 
assistiran a les sessions que se celebrin a 
partir d’ara a l’Ajuntament. 
A continuació es llegeixen els dictàmens que 
presenta cadascuna de les Comissions: 
-Comissió de governació: problemes amb 
l’ensenyament primari, l’anterior arquitecte 
que va ser destituït era un funcionari 
desafecte al Règim, es donaran subsidis als 
familiars dels milicians que lluiten al front 
contra el feixisme. 
-Comissió de Foment: Enric Artigau prestarà 
el servei de recollida d’escombraries, 
aquesta comissió serà l’encarregada de 
controlar les qüestions econòmiques i 
facultatives de les obres als carrers del poble 
així com de les voravies i vorades, aquesta 
comissió també haurà d’aprovar les factures 
detallades en el dictamen de la Comissió 
d’Hisenda. 
-Comissió d’Hisenda: aquesta comissió és 
responsable de traçar un pla d’arbres al 
poble a més de fer una redistribució de la 
renda dels propietaris rurals, industrials i els 
obrers segons les seves disponibilitats 
econòmiques.
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EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

31.08.1936 Rafael Sebastià, 
Josep Climent, 
Josep Oriol, 
Eugeni Vilardell, 
Pere Mora, Josep 
Campreciós, Emili 
Vall, Esperança 
Martí

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
A continuació, el Sr. Alcalde exposa la 
determinació presa pel Comitè local de 
Milícies Antifeixistes de tancar L’Hospital del 
poble. Els senyors consellers Oriol i Climent 
es mostren descontents amb aquesta 
decisió i l’alcalde els hi concedeix un vot de 
confiança i els diu que si aconsegueixen que 
l’existència d’aquest hospital no suposi cap 
sacrifici econòmic per al poble d’Esplugues, 
continuarà funcionant com fins ara. 
L’escola de nens i nenes del poble a través 
del Sr. Vall, demana les 125 pessetes que els 
hi corresponen. Per unanimitat els hi són 
concebudes. 
L’Ajuntament farà seus els beneficis atorgats 
per la disposició de lloguers oficials. 
L’Ajuntament socorrerà als ferits i 
compensarà econòmicament a les famílies 
dels morts des de la sublevació feixista del 
dia 19 de juliol de 1936. 
Es tanca la sessió.

07.09.1936 Rafael Sebastià, 
Josep Climent, 
Eugeni Vilardell, 
Josep 
Campreciós, 
Esperança Martí, 
Emili Vall, Pere 
Mora, Santiago 
Estruel, Joan 
Pagès

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es llegeix la correspondència rebuda des de 
l última setmana. 
Es tanca la sessió.

10.09.1936 Rafael Sebastià, 
Josep Climent, 
Eugeni Vilardell, 
Joan Pagés, Josep 
Campreciós, Pere 
Mora, Santiago 
Estruel, Emili Vall, 
Ventura Marquez 
(representant de 
la U.G.T.) i Miquel 
Simó García 
Fernández(repres
entant de la 
C.N.T.)

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
S’aprova el repartiment extraordinari d’unes 
400.000 pessetes format per la Comissió 
especial. 
Es llegeix una comunicació del Comitè de 
Milícies Antifeixistes on diu que la mina Can 
Cortés subministrarà l’aigua al poble 
d’Esplugues. 
Es tanca la sessió.
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21.09.1936 Rafael 
Sebastià,Josep 
Climent, Josep 
Oriol, Josep 
Campreciós, Pere 
Mora, Eugeni 
Vilardell, Ventura 
Marquez 
(representant de 
la U.G.T.) i Miquel 
Simó García 
Fernández(repres
entant de la 
C.N.T.)

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es llegeix la darrera acta aprovada. 
El pla per subministrar l’aigua del poble des 
de la mina de Can Cortés es troba en marxa 
però encara creuen necessari insistir a la 
Societat General d’Aigües de Barcelona per 
a que baixi el preu d’un element bàsic per 
viure. 
El Sr. Alcalde exposa la necessitat de canviar 
el nom d’alguns carrers, principalment 
d’aquells que porten noms de tendència 
religiosa i proposa canviar-los per noms 
d’aquells que caigueren lluitant per les 
llibertats del poble contra la sublevació 
feixista el 19 de juliol de 1936. Finalment 
s’acorda que la Comissió de Governació faci 
els canvis pertinents de tots aquells carrers 
que porten el nom de sants. 
A més a més, com a proposta del Sr. Alcalde, 
s’acorda formar una Comissió Mixta entre els 
representants de les organitzacions obreres i 
de la localitat per a que tots junt esbossin un 
pla d’obres que serà portat a terme per 
l’arquitecte municipal. 
L’alcalde president confirma no rebre cap 
remuneració per portar a terme el càrrec 
d’alcalde d’Esplugues i com a proposta de 
Miquel Simó García Fernández, representant 
de la C.N.T., s’acorda que l’alcalde rebi un 
sou de 125 pessetes cada setmana. L’alcalde 
no accepta aquesta quantitat considerant-la 
excessiva. Finalment, el sou que rebrà serà 
de 400 pessetes mensualment. 
Es tanca la sessió.

27.09.1936 Rafael Sebastià, 
Josep Climent, 
Pere Mora, Eugeni 
Vilardell, Josep 
Campreciós, Emili 
Vall, Esperança 
Martí, Santiago 
Estruel, Joan 
Pagés.

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es llegeix la correspondència rebuda durant 
la última setmana. 
Es tanca la sessió.
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04.10.1936 Rafael Sebastià 
Irla,  Josep 
Albareda, Ventura 
Márquez, 
Salvador Palau, 
Eugeni Vilardell, 
Joan Pagés, Jesús 
Lopez, Simó 
García, Ramón 
Guillem, Amadeo 
Estella, Antoni 
Salsench

Alcalde 
provisional, 
Rafael 
Sebastià Irla

Per majoria absoluta de vots, l’alcalde 
president d’Esplugues de Llobregat 
continuarà essent Rafael Sebastià Irla. 
A continuació, es passa a l’elecció del 2n 
alcalde, que per majoria de vots és Ventura 
Márquez. 
Per últim i seguint els tràmits reglamentaris, 
és elegit 3r alcalde Simó García i Fernández. 
A continuació són nomenades cadascuna de 
les comissions permanents d’aquest 
ajuntament. Aquestes, s’acorda que siguin 
tres amb els noms de 1ra, 2na i 3ra. 
-Comissió 1ra (cultura, sanitat, hisenda i 
economia): Ventura Márquez, Eugeni 
Vilardell, Simó García. 
-Comissió 2na (agricultura i assistència 
social): Josep Albareda, Jesús Lopez, Ramón 
Guillem. 
-Comissió 3ra (abastos, treball, defensa 
nacional, obres públiques): Salvador Palau, 
Antoni Salsech, Joan Pagés. 
El conseller Amadeo Estella és nomenat 
Conseller Delegat per fer les gestions que 
calguin i se li encomanin per part d’algunes 
comissions. 
Es tanca la sessió.
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19.10.1936 Rafael Sebastià 
Irla,  Josep 
Albareda, Ventura 
Márquez, 
Salvador Palau, 
Eugeni Vilardell, 
Joan Pagés, Jesús 
Lopez, Simó 
García, Ramón 
Guillem, Amadeo 
Estella, Antoni 
Salsench

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
S’aprova per unanimitat el dictamen de la 
Comissió 1ra. 
Pretenen contractar homes d’absoluta 
confiança per a que facin guàrdies al poble, 
amb l’ajuda del Comitè local de Milícies 
Antifeixistes. Homes que podrien ser 
membre de la U.G.T. o la C.N.T. tal i com 
proposa Márquez. 
En relació als cotxes oficials, s’acorda utilitzar 
cotxes petits que representin una despesa 
mínima per a l’ajuntament. El xofer, Facundo, 
cobrarà 70 pessetes setmanals i estarà al 
servei de l’Hospital del poble. Finalment dos 
cotxes més estaran al servei de la U.G.T. i la 
C.N.T. respectivament, però la gasolina 
l’hauran de pagar aquestes organitzacions. 
El treballs que es concedeixin a través de la 
Bossa de Treball seran de 7 hores diàries 
encara que es podria obligar a treballar 8 
hores a més dels dissabtes. 
El metge de l’hospital, diu que existeix una 
malaltia infecciosa de tifus al poble i que cal 
traslladar a la persona infectada a l’Hospital 
d’infeccions a compte de l’Ajuntament. No 
havent-hi cap objecció, així s’acorda. 
Es tanca la sessió.

DATA DE 
L’ACTA

EQUIP DE 
GOVERN

ALCALDE INFORMACIÓ

Pàgina �91



EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

23.10.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Josep 
Albareda, Ventura 
Márquez, 
Salvador Palau, 
Joan Pagés, Jesús 
Lopez, Simó 
García, Ramón 
Guillem, Amadeo 
Estella, Antoni 
Salsench

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
S’aproven els dictàmens de la 1ra Comissió: 
-Els mestres de les escoles del poble, fins 
que no siguin nomenats pel Conseller de 
Cultura de la Generalitat oficialment, rebran 
el salari per compte de l’Ajuntament (3.000 
pessetes anuals). 
-Fer les gestions que calguin per a que els 
mestres estrangers del poble siguin 
oficialment nomenats pel Conseller de 
Cultura de la Generalitat. 
S’aproven els dictàmens de la 2na Comissió: 
-Vetllar pels preus dels aliments i articles de 
primera necessitat. 
Es pretén enviar objectes als militants 
d’aquest poble a través del camions que dia 
a dia surten de Barcelona per portar a nous 
militants al front. S’enviarà vestuari, sabates, 
un equip complet d’hivern per a la milícia 
que lluita al front d’Osca. Com a proposta 
del Sr. Alcalde, es quantificaran les 
necessitats dels milicians per enviar-los 
diners en comptes de coses materials a 
partir d’ara. 
A continuació es passa a parlar dels locals 
destinats a escoles. L’arquitecte municipal 
visitarà les torres que foren dels Milà i 
Camps amb el fi de que siguin destinades a 
escoles, fent totes les modificacions que 
l’arquitecte consideri procedents. 
S’acorda canviar el segell de l’Ajuntament ja 
que l’anterior, portava una mà oberta, símbol 
del feixisme. 
Es tanca la sessió.

09.11.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Ventura 
Márquez, 
Salvador Palau, 
Eugeni Vilardell, 
Joan Pagés, Jesús 
Lopez, Simó 
García, Ramón 
Guillem, Amadeo 
Estella, Antoni 
Salsench

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Vista la necessitat de proveïment d’articles 
de primera necessitat s’acorda concedir a la 
Comissió d’abastos, un crèdit extraordinari 
de 10.000 pessetes. 
Els treballadors que siguin contractats per 
l’Ajuntament, hauran de treballar les 8 hores 
diàries, conforme s’ha ordenat pels sindicats 
obrers. 
Salsench demana que tinguin preferència 
aquelles persones majors de 40 anys, ja que 
tal com diuen, tots aquells entre 20 i 40 anys 
se’n van al front. 
Es tanca la sessió.
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14.11.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Salvador 
Palau, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagés, Jesús 
Lopez, Ramón 
Guillem, Antoni 
Salsench, Simó 
García

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Oficialment i segons el Decret de la 
Generalitat del 9 d’octubre de 1936, es 
nomenen els nous càrrecs de l’Ajuntament, 
designats prèviament per unes eleccions 
primàries. 
Es tanca la sessió.

24.11.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Salvador 
Palau, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagés, Jesús 
Lopez, Ramón 
Guillem, Antoni 
Salsench, Simó 
García

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
S’acorda que la setmanada que cobraven els 
obrers de la Brigada Municipal que han 
marxat a lluitar al front, no sigui adherida als 
pressupostos de l’Ajuntament sinó que 
s’entregui a les famílies d’aquests cinc 
treballadors. 
Es tanca la sessió.

01.12.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Salvador 
Palau, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagés, Jesús 
Lopez, Ramón 
Guillem, Antoni 
Salsench, Simó 
García

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
S’acorda contractar a dues dones que siguin 
les encarregades d’escombrar i fregar la 
Casa de la Vila amb el sou de 15 pessetes 
setmanalment cadascuna. 
Respecte als nens i nenes que venen 
refugiats a Catalunya s’acorda que siguin 
destinats a l’Hospital del poble fins que 
siguin recollits per les famílies que els han 
sol·licitat. 
El Sr. Vilardell manifesta que el proper 
dissabte se celebra la 1a jornada de 
l’economia catalana, on assistiran grans 
personalitats. És per això que s’acorda que 
tots els consellers de la Comissió 
d’Economia assisteixin. 
Es tanca la sessió.
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07.12.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Salvador 
Palau, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagés, Jesús 
Lopez, Ramón 
Guillem, Antoni 
Salsench, Simó 
García

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
La Comissió 2na demana comprar una sèrie 
d’objectes indispensables per a l’escorxador 
del poble (escala de fusta de 4 metres, 1 
termal de retenció, 1 microscopi i 1 cavallet 
de fusta.) 
La Comissió 3ra aporta a l’Ajuntament unes 
instàncies sobre construccions sol·licitades i 
que queden pendents d’aprovació. A més, 
demana l’aprovació de les condicions 
econòmiques de l’Ajuntament. 
S’acorda estudiar amb deteniment el cas 
d’una família de set persones, de les quals 
només treballa una.  
El carter del poble es queixa de la 
remuneració que rep (7 pessetes diàries 
com a màxim) i com a proposta del Sr. 
García, s’acorda que el carter cobri la 
mateixa quantitat de diners que rep el carter 
de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 
Segons l’alcalde, una bona manera d’acabar 
amb l’atur forçós del poble, seria ajudar a 
créixer a la indústria amb més futur del 
poble: Casa Lauret ( Talleres Sanitas S.A.), 
una futura indústria de guerra. 
Es tanca la sessió.

12.12.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Salvador 
Palau, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagés, Jesús 
Lopez, Ramón 
Guillem, Antoni 
Salsench, Simó 
García

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Després de la desaparició del Col·legi de 
Religioses i la clausura de l’Escola Parroquial 
i d’una altre de particular que funcionava en 
aquesta localitat, procedeix crear amb 
urgència escoles en les que puguin acollir-se 
tota la població escolar. 
Tenint en compte que el cens escolar, 
confeccionat al mes de setembre, donava un 
número que sobrepassa els 700 alumnes, es 
construiran les següents escoles: 
-Una escola de pàrvuls, proveïda de 
mestressa, en el grup escolar Isidre Martí 
d’aquesta localitat. 
-Un nou grup escolar a càrrec del mestre 
nacional Pere Pomé i Pueyo, amb quatre 
seccions de pàrvuls. 
-Un nou grup de pàrvuls al barri de La Plana. 
Es tanca la sessió.
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14.12.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Salvador 
Palau, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagés, Ramón 
Guillem, Antoni 
Salsench

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
El Sr. Alcalde, juntament amb el representant 
de la Comissió de Proveïments, en Josep 
Albareda, aniran a comprar amb el 
pressupost de l’ajuntament de 25.000 
pessetes, tots els articles de primera 
necessitat dels quals manca el poble a Port-
Bou (prop de Girona). 
Es llegeix una instància dels nens i nenes de 
l’Escola Isidre Martí en la que demanen que 
s’adhereixi al pati que tenen per l’esbarjo, un 
tros de la finca del Sr. Ramonedas. 
Per unanimitat, s’acorda que una Comissió 
Especial d’aquest ajuntament realitzi 
l’inventari de totes les existències de la 
Farmàcia del poble. 
Es tanca la sessió

28.12.1936 Rafael Sebastià 
Irla, Salvador 
Palau, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagés, Ramón 
Guillem, Antoni 
Salsench

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
És aprovat per unanimitat l’informe de 
l’arquitecte d’aquest municipi, en Pau 
Monguió. 
S’ordena als propietaris de les cases 
d’Esplugues de Llobregat que no lloguin les 
habitacions sense previ coneixement de 
l’ajuntament. 
L’Alcalde exposa que van ser tres els carrers, 
quals noms per acord d’aquest ajuntament, 
van ésser substituïts  per diversos màrtirs de 
la sublevació feixista del 19 de juliol del 
1936. Les noves plaques dels carrers que 
falten estan fetes, només cal col·locar-les. 
Es tanca la sessió
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04.01.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Salvador 
Palau, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagés, Ramón 
Guillem, Antoni 
Salsench, Simó 
García

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
És aprovat per unanimitat el pressupost per 
la col·locació d’un llum a l’escorxador 
municipal (153 pessetes). 
A continuació, es llegeixen dues instàncies; 
una de la que fou ex-Germandat del Sagrat 
Cor, per la que sol·licita una reunió per 
canviar el nom de dita germandat, i l’altre, de 
la Mutualitat del Centre l’Avenç, en la que 
també demanen una reunió de socis per 
donar compte de la marxa administrativa de 
l’entitat durant l’any 1936. Per unanimitat, 
s’acorda aprovar les reunions de socis 
sol·licitades per dites entitats. 
Davant de la carta rebuda pel Partit Obrer 
d’Unificació Marxista (P.O.U.M.), en la que es 
proposa com a Conseller Municipal, 
representant del mateix partit a Ramón 
Serret i Franco, s’entaula una viva discussió. 
Per unanimitat, s’acorda fer una consulta a la 
Direcció General d’Administració Local, per 
saber si procedeix o no cobrir la vacant de 
Conseller. 
Es passa a parlar del racionament dels 
aliments. L’Alcalde diu que ja s’han donat 
ordres per fer unes targes-arxius  en les que 
constaran totes les característiques de les 
famílies i que es repartiran quan estiguin 
impreses. 
S’acorda que el Departament de 
Proveïments sigui l’encarregat de preparar 
els paquets que seran enviats als milicians 
que lluiten al front amb tots els objectes que 
els puguin ésser útils. 
Es tanca la sessió.
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18.01.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Salvador 
Palau, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagés, Ramón 
Guillem, Antoni 
Salsench, Simó 
García

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Després d’una llarga discussió sobre el 
problema de la llet en aquesta localitat, 
s’acorda que el preu d’aquesta sigui de 0’80 
pessetes el litre. 
El Conseller Ramón Guillem diu que el 
farmacèutic li ha demanat que es comprés 
un llum portàtil, ja que diu que li és 
imprescindible en la farmàcia. Després d’una 
discussió sobre si aquesta compra havia de 
fer-se a càrrec de l’ajuntament o no, s’aprova 
la sol·licitud del farmacèutic. 
Es llegeix una carta de la U.G.T.  on es 
queixen de que a alguns dels seus afiliats no 
se’ls dóna feina en les obres fetes a compte 
de l’ajuntament. 
El Grup Escolar Isidre Martí demana a 
l’ajuntament que es faci càrrec de les 
despeses de neteja. Així s’acorda. 
En virtut de l’acord amb els grups escolars 
de la localitat, seran 700 pessetes les que 
l’ajuntament haurà de pagar a les escoles 
per fer-se càrrec de tot el material escolar 
imprescindible per aquestes. 
Havent vist la revista antifeixista “Lluita”, 
aquesta Corporació acorda inscriure’s a la 
mateixa, per així contribuir a la causa 
antifeixista. 
Es tanca la sessió.

21.01.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Salvador 
Palau, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagés, Ramón 
Guillem, Antoni 
Salsench, Simó 
García

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
L’alcalde manifesta que l’objecte de la 
present sessió, és per tractar l’assumpte de 
les escoles i solucionar els problemes de 
l’ensenyament primari, que malgrat els 
esforços, encara no està resolt. 
El regidor de cultura proposa que els edificis 
coneguts com Les Torres de Milà i Camps 
siguin utilitzats com a escoles d’educació 
primària. 
Un cop aprovada aquesta proposta, es 
nomenen els cinc següents mestres: Angel 
Ureña, Ramón Pomé i García, Marcel·li 
Perichs, Carme Andreu i Magri i Manuela 
Larribas i Castillo. 
Amb el nomenament dels cinc esmentats 
mestres, tota la població escolar existent, 
podrà ésser atesa convenientment. 
Es tanca la sessió.
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27.01.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Salvador 
Palau, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagés, Ramón 
Guillem, Antoni 
Salsench, Simó 
García

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
A continuació i per unanimitat s’aprova el 
projecte i pressupost de l’arquitecte 
municipal, de les obres de reforma i 
habilitació per a escoles de Les Torres  que 
foren dels Milà i Camps. 
Així mateix s’aprova el projecte 
d’urbanització presentat per l’arquitecte 
municipal referent al carrer Àngel Guimerà. 
Per tal d’efectuar la instal·lació te lavabos, 
enllumenat, etc. s’obren els pressupostos 
presentats per dos lampistes d’aquesta 
població. Finalment, la lampisteria de Josep 
Grau instal·larà degudament tot per la 
quantitat de 2.130 pessetes. 
S’acorda que el sou de l’encarregat de la 
biblioteca municipal sigui de 50 pessetes 
setmanals. 
L’ajuntament entregarà 3.781 pessetes a la 
Comissió de Proveïments  per efectuar les 
compres de tots els aliments dels quals 
manca la localitat. 
Es tanca la sessió.
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15.02.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Salvador 
Palau, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagès, Ramón 
Guillem, Antoni 
Salsench, Simó 
García, Jesús 
Lopez

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
A continuació, és llegida una instància del 
que era Guàrdia Urbà d’aquest municipi, 
Pere Arbolí i Vilaseca, actualment instructor, 
on demana si l’ajuntament podria anticipar-li 
el sou i les dietes. 
Davant de la demanda feta pel Consell 
Municipal de Cervelló, en el sentit de que 
se’ls lloguin els fusells de fusta que es feren 
fer per l’ensenyament de l’instrucció militar 
als mobilitzats d’aquest municipi. Per 
unanimitat s’acorda que se’ls lloguin els 
referits fusells de fusta al preu que estipulen 
els de Cervelló, amb la condició de retornar-
los sempre i quan facin falta en aquest 
poble, al preu d’una pesseta per fusell. 
El company Vilardell demana si la Farmàcia 
es troba ja confiscada. García diu que la 
Farmàcia ja fou oportunament confiscada i 
que existeixen unes pessetes per anar 
reposant els productes vells i inservibles per 
productes farmacèutics nous. 
Conseqüentment, la marxa de la farmàcia és 
pròspera.A més a més, el farmacèutic ha 
demanat un suplent que treballi de 
pràctiques a mitja jornada, per substituir-lo a 
les hores de dinar i sopar. 
A continuació, a proposta del senyor 
Guillem, s’acorda comprar unes fustes per 
l’escorxador municipal amb l’objectiu de 
millorar la feina de comprovació del pes del 
bestiar que es sacrifica.  
Es tanca la sessió.
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03.03.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagès, Ramón 
Guillem, Antoni 
Salsench, Simó 
García, Jesús 
Lopez, Salvador 
Palau (substituït), 
Isidre Canudes i 
Vega 
(substituïdor).

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Acte seguit es dóna compte de la 
correspondència municipal, així com de les 
Disposicions i Decrets relacionats amb la 
vida municipal apareguts en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
Seguidament és llegida una instància 
signada pel Conseller Salvador Palau, el qual 
presenta la seva dimissió al Consistori, per 
creure que en els moments actuals, ell no és 
la millor representació de l’organització 
sindical a qui representa, la U.G.T. 
L’ajuntament, per unanimitat, accepta a Isidre 
Canudes i Vega com a substitut de Salvador 
Palau i com a nou representant de la U.G.T. 
Seguidament es llegeix un escrit signat pel 
carnisser, en Josep Català, en el que sol·licita 
l’autorització corresponent per a què el 
proper dissabte dia 6, pugui sacrificar a 60 
xais de llet. Per unanimitat, s’acorda 
concedir-li la sol·licitud a canvi de que 
vengui la carn al preu de 10 pessetes el 
quilo. 
L’ajuntament acorda per unanimitat nomenar 
Delegat de Transport municipal a Manuel 
Branera i Palau. 
Es tanca la sessió.

05.03.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagès, Ramón 
Guillem, Antoni 
Salsench, Simó 
García, Jesús 
Lopez, Isidre 
Canudes i Vega

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
L’alcalde diu que aquesta sessió només és 
per llegir el Decret Oficial del dia 
04.03.1937, Decret pel qual, el president és 
l’encarregat d’assumir el càrrec d’ordre 
públic. 
Es tanca la sessió.
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22.03.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Eugeni 
Vilardell, Ramón 
Guillem, Antoni 
Salsench, Simó 
García, Jesús 
Lopez, Isidre 
Canudes i Vega

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Davant de l’instància presentada per les 
Joventuts Llibertaries d’aquesta localitat on 
demanen poder habilitar una de les zones 
del municipi, s’acorda per unanimitat 
formalitzar un contracte en el qual s’obliguin 
a satisfer les despeses de llum, aigua, 
contribució i arbitris municipals. També 
demanen el canvi de nom d’aquells carrers 
que tenen nom de sants. Finalment, la 
Comissió 3ra serà l’encarregada de resoldre 
aquest problema. 
El company Canudes proposa que 
l’ajuntament enviï al front un cotxe en el que 
s’hi pugui guardar la roba dels milicians que 
lluiten al front contra el feixisme en paquets. 
Es tanca la sessió. 

12.04.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Eugeni 
Vilardell, Ramón 
Guillem, Simó 
García, Jesús 
Lopez, Joan Pagès

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
S’acorda que les hores d’oficina pel públic a 
la secretaria de l’ajuntament siguin de 12 a 1 
pel matí i de 6 a 7 per la tarda. 
El conseller local de 1ra ensenyança demana 
la compra d’unes farmacioles per a l’escola 
Isidre Martí. Per unanimitat, s’aprova la 
petició. 
A continuació és llegida la dimissió del 
càrrec de Conseller Municipal de Simó 
García per motius de salut. Félix Martínez 
serà el nou representant de la C.N.T. 
Es dona compte que han arribat els segells 
de guerra. A proposta del Sr. Alcalde, 
costaran 0’10 pessetes cadascun. 
Es tanca la sessió. 
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12.05.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Eugeni 
Vilardell, Ramón 
Guillem, Simó 
García, Jesús 
Lopez, Joan 
Pagès, Félix 
Martínez, Isidre 
Canudes i Vega

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Seguidament, Rafael Sebastià Irla, llegeix 
una carta on exposa que degut a la seva 
precària salut, coneguda per tothom, 
presenta la seva dimissió al Consistori, qui 
decideix concedir al company Sebastià una 
llicència composta dels dies que li siguin 
necessaris per al total restabliment de la 
seva precària salut.Rafael Sebastià, molt 
agraït i satisfet, accepta la proposta. 
Per unanimitat, s’acorda que el segon alcalde 
president, en Ramón Guillem i Martínez sigui 
nomenat alcalde accidental d’aquest 
ajuntament durant el temps que duri 
l’absència de l’alcalde president, en Rafael 
Sebastià Irla, ja que en Fèlix Martínez, primer 
alcalde president, no podia atendre 
degudament l’alcaldia. 
Es tanca la sessió.

28.05.1937 Ramón Guillem , 
Eugeni Vilardell, 
Jesús Lopez, Joan 
Pagès, Félix 
Martínez, Isidre 
Canudes i Vega, 
Antoni Salsench

Alcalde 
accidental, 
Ramón 
Guillem i 
Martínez

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
L’alcalde accidental diu que ha d’anar a obrir 
el cementiri particular d’aquesta població  
per evitar qui hi hagin privilegis de cap 
classe en aquesta mateixa. També perquè al 
cementiri municipal ja no hi ha més espai 
per a construir més tombes o panteons. 
Es proposa nomenar un home per a que 
cuidi  del jardí i pati d’esbarjo de Les Torres. 
Finalment es contractarà un home amb el 
sou de 70 pessetes setmanals per a que faci 
de jardiner de Les Torres. 
S’acorda autoritzar a les Joventuts 
Llibertaries d’aquesta localitat per a construir 
en l’avinguda Francesc Macià. 
Es dona compte del problema dels tenders 
a la localitat. Cada cop que els arribin 
mercaderies hauran de passar per 
l’ajuntament per declarar el valor de les 
existències rebudes i així pagar els arbitris 
que els hi corresponen. 
Es tanca la sessió.
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30.06.1937 Ramón Guillem , 
Eugeni Vilardell, 
Jesús Lopez, Joan 
Pagès, Félix 
Martínez, Isidre 
Canudes i Vega, 
Antoni Salsench

Alcalde 
accidental, 
Ramón 
Guillem i 
Martínez

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es llegeix una instància on després de donar 
diversos arguments, es demana elevar el 
preu de la llet a 120 pessetes el litre.  
A continuació es llegeix una altra instància 
on es demana una autorització per a elevar 
el preu de la carn. 
Ambdós casos seran estudiats. 
Es tanca la sessió.

07.07.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem , Eugeni 
Vilardell, Jesús 
Lopez, Joan 
Pagès, Félix 
Martínez, Isidre 
Canudes i Vega, 
Antoni Salsench

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
L’ajuntament autoritza el traspassament de la 
botiga de comestibles del carrer Josep 
Anselm Clavé, 12. 
Davant les instàncies presentades en la 
sessió anterior, s’acorda autoritzar a vendre 
la llet a 1 pesseta el litre per evitar abusos i la 
carn al preu entre 4 i 6 pessetes la peça 
segons la mida. 
Es tanca la sessió.

14.07.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem , Eugeni 
Vilardell, Jesús 
Lopez, Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Antoni Salsench

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
A continuació són aprovats els pressupostos 
de pintura per a diverses dependències per 
la quantitat de 437’30 pessetes. 
Es formarà una comissió de compres per a 
regular els preus als quals compren els 
industrials els seus articles i així aconseguir 
que els preus de venda al poble siguin més 
baixos. 
Es tanca la sessió.

DATA DE 
L’ACTA

EQUIP DE 
GOVERN

ALCALDE INFORMACIÓ

Pàgina �103



EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

21.07.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem , Eugeni 
Vilardell, Jesús 
Lopez, Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Antoni Salsench

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
El company Guillem diu que Félix Martínez 
ha d’assistir a les sessions convocades per 
aquest ajuntament ja que la llei així l’obliga. 
S’acorda comunicar-li que si no assisteix en 
les pròximes sessions s’haurà de prendre 
alguna decisió.  
L’alcalde informa que els ingressos de 
l’ajuntament són cada cop més reduïts. Per 
aquest motiu proposa una sèrie d’arbitris: 
-Per cada consumició servida als cafès, bars i 
entitats, 0’05 pessetes. 
-Per cada entrada als espectacles públics, 
0’05 pessetes. 
-En els menjars servits en les festes, el 10% 
del seu import. 
Així s’acorda per unanimitat. 
A les escoles de Les Torres, les dutxes no 
funcionen i els nens no es poden dutxar. 
L’ajuntament acorda fer-les arreglar. 
Ja que les escoles Les Torres ja es troben 
funcionant amb mobiliari comprat per 
l’ajuntament, l’alcalde proposa: 
-Que l’esmentat edifici sigui cedit al 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
-Que a temor dels ingressos d’aquest 
ajuntament, es demani a aquell departament 
el 50% del cost de les obres d’adaptació de 
la finca Les Torres. 
Es tanca la sessió.
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28.07.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem , Eugeni 
Vilardell, Jesús 
Lopez, Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Antoni Salsench

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
La Corporació Municipal es dona per 
assabentada de la dimissió del càrrec de 
Conseller Municipal que ha presentat Félix 
Martínez. 
És llegit un escrit del Comitè Local de Creu 
Roja de Cornellà de Llobregat en el que 
s’exposen les diverses raons de 
conveniència per instal·lar en aquesta 
població una casa de socors com aquesta. 
Aquesta possible instal·lació finalment és 
denegada per l’ajuntament ja que disposa 
de prous homes de l’Ateneu Català i els 
organismes sindicals que poden exercir les 
funcions d’auxili al poble. 
Davant de la cortesia d’aquesta localitat a 
l’hora d’oferir comestibles per ajudar 
materialment a la capital de la República, 
s’acorda per unanimitat organitzar un festival 
per recaptar fondos amb el fi d’ajudar a les 
Comissions de Madrid.
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04.08.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Jesús 
Lopez, Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Antoni Salsench

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
A continuació és llegida una comunicació 
d’Eugeni Vilardell en la que per diverses 
raons presenta la dimissió del seu càrrec. 
Jesús López diu que si s’accepta la dimissió 
de Vilardell, ell també renuncia al seu càrrec. 
Finalment, l’alcalde decideix no acceptar la 
dimissió de Vilardell i aclarir amb ell els 
problemes que hagin pogut tenir. 
Es dona compte d’un escrit presentat pel 
sindicat de la C.N.T. d’aquesta localitat on es 
comunica que com a substitut de Félix 
Martínez, representant de l’organització a 
l’ajuntament, es nomena a Manuel Belvis 
Bartoli. 
Es dona compte d’un altre escrit presentat 
per diversos veïns de la barriada La Plana en 
el que demanen l’autorització corresponent 
per a construir un refugi al carrer Joan 
Corrales i adjunts ja que diuen que els 
avions feixistes s’han passejat diversos cops 
per la ciutat de Barcelona, incloent 
Esplugues de Llobregat. Per unanimitat, 
s’autoritza la construcció del refugi. 
El company Pagès exposa als reunits 
l’anomalia que suposa per als treballadors 
d’aquesta localitat que tots els autobusos 
que passen per Esplugues direcció a 
Barcelona siguin plens a les hores del matí. 
S’acorda juntament amb l’ajuntament de 
Sant Just Desvern, que té el mateix 
problema, sol·licitar a l’empresa d’autobusos 
de  Barcelona que facin torn doble entre les 
7 i 9 del matí durant els dies laborals. 
Es tanca la sessió.

19.08.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Jesús 
Lopez, Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Antoni Salsench, 
Manuel Belvis

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
El company Guillem demana si es podrien 
fer uns 40 quilos de sabó per atendre als 
més necessitats i a les famílies que tenen 
algun membre malalt. 
Es tanca la sessió.
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25.08.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Jesús 
Lopez, Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Antoni Salsench, 
Manuel Belvis

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
El company Guillem exposa que els 
industrials Roca Casas i Josep Malaret s’han 
negat a subministrar articles alimentaris a 
diversos veïns d’aquest poble perquè en lloc 
de pagar-los amb diners, els paguen amb 
vals de beneficència al·legant que 
l’ajuntament no els paga. L’alcalde diu que 
això és totalment injust ja que els industrials 
haurien d’acceptar aquests vals. S’acorda 
posa’ls-hi una sanció. 
Respecte la llet que se subministrava a la 
barriada Finestrelles des de Barcelona  i que 
ara en virtut de les circumstàncies actuals no 
es pot enviar, s’acorda que siguin els lleters 
d’aquesta població els que vagin a vendre la 
llet que necessita aquesta barriada. S’acorda 
estipular les hores de venda, que seran de 6 
a 9 del matí i de 4 a 6 de la tarda. 
Es tanca la sessió.

15.09.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Jesús 
Lopez, Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Antoni Salsench, 
Manuel Belvis

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
En referència a la llet i com a proposta de 
l’alcalde president, s’acorda per unanimitat 
confeccionar i subministrar als veïns que la 
necessitin la tarja de racionament de llet. 
Ja que s’ha de cobrir la vacant del 
representant d’aquest ajuntament en el 
Consell Local de l’Ensenyança d’aquest 
poble, per unanimitat s’acorda designar 
aquell càrrec al Conseller Municipal Manuel 
Belvis. 
Es tanca la sessió.
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06.10.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Jesús 
Lopez, Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Antoni Salsench, 
Manuel Belvis

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
A continuació és aprovat part del projecte 
redactat per l’arquitecte municipal sobre 
l’urbanització del carrer de les escoles i 
entrada al Cementiri Municipal. 
El representant de primera ensenyança diu 
que tal i com es va comprometre 
l’ajuntament, s’han de realitzar les obres de 
copisteria i arreglar l’enllumenat de la finca 
Les Torres, per al bon funcionament de les 
escoles. 
Ja que la Generalitat de Catalunya no es fa 
càrrec del problema alimentari d’aquesta 
localitat, l’alcalde president proposa que el 
Delegat d’Abastos presenti una instància 
demanant l’autorització corresponent per 
poder anar a la frontera franco-espanyola i 
amb camions, proveir-se de bacallà, sucre, 
mongetes i cigrons. 
Es tanca la sessió. 

21.10.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Antoni Salsench, 
Manuel Belvis

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Són llegits a continuació dos Decrets de la 
Generalitat de Catalunya; el primer referent 
a la nova constitució dels ajuntaments i el 
segon, referent a les despeses dels refugiats. 
A continuació, l’alcalde president presenta la 
següent proposició: 
-Tots els llogaters, al recollir la tarja de 
racionament, hauran de presentar el rebut 
de l’habitatge que ocupin a aquesta localitat. 
-Tots els industrials d’aquesta localitat que 
tributin per algun motiu a aquest 
ajuntament, en recollir la tarja de 
racionament, hauran d’exhibir el rebut vigent 
del darrer arbitri. 
-Totes aquelles persones que tinguin una 
tarja de racionament on consti que són més 
familiars dels que realment són, se’ls retirarà 
la tarja de racionament. 
Per unanimitat, s’aproven aquestes 
propostes. 
Es tanca la sessió.

DATA DE 
L’ACTA

EQUIP DE 
GOVERN

ALCALDE INFORMACIÓ

Pàgina �108



EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

01.11.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Antoni Salsench, 
Manuel Belvis, 
Josep Cadena, 
Miquel Bardira, 
Felicià Carreter, 
Ramón Izquierdo, 
Josep 
Campreciós

Rafael 
Sebastià Irla

L’alcalde declara que l’objecte de la reunió 
és donar compliment al que disposa del 
Decret de la Conselleria de Governació de 
data 08.10.1937 referent a la constitució 
d’aquest ajuntament. 
Per l’infrascrit, és llegit l’esmentat Decret, la 
Llei Municipal de Catalunya que fa referència 
al mateix i les propostes dels Consellers 
Municipals designats per l’entitat Ateneu 
Català Federal, adherida a l’Esquerra 
Republicana de Catalunya que són: Rafael 
Sebastià Irla, Joan Pagès i Eugeni Vilardell; la 
dels Consellers Municipals designats per el 
Partit Socialista Obrer de Catalunya que són: 
Isidre Canudes, Ramón Guillem i Josep 
Cadena; per últim, la del Conseller 
Municipal designat per la Unió de 
Rabassaires que és en Josep Campreciós. 
A continuació es procedeix als vots per als 
càrrecs d’alcalde popular, segon i tercer. 
Aquests són els resultats. 
-Alcalde popular: Rafael Sebastià Irla. 
-Alcalde segon: Miquel Bardira 
-Alcalde tercer: Ramón Guillem 
Es tanca la sessió.

03.11.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Antoni Salsench, 
Manuel Belvis, 
Josep Cadena, 
Miquel Bardira, 
Felicià Carreter, 
Ramón Izquierdo, 
Josep 
Campreciós

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Com a representant de primera ensenyança 
és nomenat per unanimitat Isidre Canudes i 
Vega. 
A proposta de l’alcalde es constitueixen les 
següents comissions: 
Comissió d’Abastos i Agricultura, Comissió 
d’Hisenda, Treball i Vivenda, Comissió de 
Cultura, Sanitat, Assistència Social i 
Governació. 
Es tanca la sessió.
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18.11.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Antoni Salsench, 
Manuel Belvis, 
Josep Cadena, 
Miquel Bardira, 
Felicià Carreter, 
Ramón Izquierdo, 
Josep 
Campreciós

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
És llegida a continuació una comunicació 
per la qual interessa la recollida de les peces 
d’abric per als combatents al front. El 
company Guillem proposa l’organització de 
festivals per a recollir el màxim nombre de 
peces de roba d’hivern possibles. 
S’acorda nomenar interinament a l’ajudant 
de l’escorxador municipal amb el sou de 20 
pessetes setmanals. 
Davant el pròxim repartiment de targes de 
racionament durant el començament de 
desembre, s’acorda no proporcionar targes 
als inquilins del poble que no demostrin que 
han pagat els corresponents arbitris d’aquest 
ajuntament. 
Es tanca la sessió.

08.12.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Josep Cadena, 
Miquel Bardira, 
Felicià Carreter, 
Ramón Izquierdo, 
Josep 
Campreciós

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
S’autoritza a Martori i Pujades perquè en 
nom i representació d’aquest ajuntament 
rebi de la Generalitat de Catalunya la 
quantitat de 1080 pessetes en concepte 
d’ajuda als refugiats. 
S’acorda demanar pressupost per fer les 
reparacions necessàries als grups escolars 
Martí Brillas i Les Torres, a fi i a efecte de la 
seva execució. 
Davant la demanda feta per la Col·lectivitat 
de Pagesos en el sentit que siguin nomenats 
4 guardes rurals ja que han hagut diversos 
robatoris, l’ajuntament aprova aquesta 
petició amb una condició, que les despeses 
d’aquests guardes siguin pagades pel 
sindicat de dita Col·lectivitat. 
Es tanca la sessió.

14.12.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Josep Cadena, 
Miquel Bardira, 
Felicià Carreter, 
Ramón Izquierdo, 
Josep 
Campreciós

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
L'alcalde diu que cal parlar i aprovar els 
pressupostos municipals corresponents a 
cada Comissió per l’exercici de 1938. 
S’acorda per unanimitat utilitzar la referència 
pressupostària de l’exercici de l’any 1937. 
Es tanca la sessió. 
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29.12.1937 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Josep Cadena, 
Miquel Bardira, 
Felicià Carreter, 
Ramón Izquierdo, 
Josep 
Campreciós

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es llegeix una instància de Manuel Ventura 
Casas en la que es dona l’autorització 
corresponent per utilitzar la llenya 
necessària per unir les vessants que separen 
a la localitat d’Esplugues de la de Sant Just. 
Són llegides i aprovades una sèrie 
d’instàncies dels ciutadans de la localitat. 
Es tanca la sessió.

09.01.1938 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Josep Cadena, 
Miquel Bardira, 
Felicià Carreter, 
Ramón Izquierdo, 
Josep 
Campreciós

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Llevat les queixes per la conducta del 
ciutadà Antoni Argení i Tardà, l’alcalde 
demana als grups d’esquerres, socialistes i la 
C.N.T., si aquest ciutadà pot ésser nomenat 
com a “facciós”. 
L’alcalde pren la paraula per indicar que ha 
observat en els industrials certes 
irregularitats en la manera de distribuir els 
gèneres alimentaris que la Delegació 
d’Abastos d’aquest ajuntament els facilita 
per fer el racionament. Proposa que tots 
aquells articles sobrants del racionament, 
siguin dipositats a l’ajuntament per casos 
especials en comptes de destinar-los a cap 
comercial o tenda. 
Es tanca la sessió

19.01.1938 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Josep Cadena, 
Miquel Bardira, 
Felicià Carreter, 
Ramón Izquierdo, 
Josep 
Campreciós

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es posa en coneixement del Consistori una 
comunicació d’Aigües de Barcelona per la 
que demana una entrevista als efectes de 
trobar una sol·lució per l’extinció del deute 
municipal després d’un canvi d’impressions. 
També es dona compte d’una sol·licitud de 
la Col·lectivitat de Pagesos d’aquest poble 
per la que interessa pugui utilitzar la Caixa 
de Cabals existent en aquell local, acordant-
se per unanimitat, que la puguin utilitzar 
sempre i quan el propietari de la mateixa no 
la demani. 
Es tanca la sessió.
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02.02.1938 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Josep Cadena, 
Miquel Bardira, 
Felicià Carreter, 
Ramón Izquierdo, 
Josep 
Campreciós

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
S'acorda que els articles alimentaris que es 
venguin a les botigues siguin expedits sols i 
exclusivament amb la tarja de racionament o 
amb autoritzacions especials expedides per 
aquest ajuntament. 
Es tanca la sessió.

23.02.1938 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Josep Cadena, 
Miquel Bardira, 
Felicià Carreter, 
Ramón Izquierdo, 
Josep 
Campreciós

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada.  
Davant de les facultats conferides per la 
Generalitat, s’acorda imposar els recaptes 
municipals del 15% sobre la Contribució 
Urbana i el 50% sobre la Contribució Rural 
d’aquesta localitat davant l’any 1938. 
El Conseller Joan Pagès dona compte d’uns 
inquilins que no paguen llurs lloguers, 
acordant-se per unanimitat que la Comissió 
de Vivenda d’aquest  ajuntament estudiï els 
casos i proposi solucions. 
Respecte els homes que treballen a les 
clavegueres, a proposta de l’alcalde, 
s’acorda que podran continuar treballant en 
dites obres en l’actualitat, els que hi treballen 
que sobrepassen els 50 anys i siguin menors 
de 18 anys, car els altres quedaran 
desocupats. 
Referent al lloguer que han de satisfer les 
entitats C.N.T. i U.G.T. dels locals que 
ocupen, després d’un canvi d’impressions, 
per unanimitat s’acorda a proposta de 
l’alcalde, que les entitats esmentades no 
paguin les despeses de tota mena i arbitris 
municipals que s’els imposa per part 
d’aquest ajuntament. 
Es tanca la sessió.
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02.03.1938 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Miquel Bardira, 
Felicià Carreter, 
Ramón Izquierdo

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
S'acorda no donar tarja de racionament 
corresponent al mes de març a tots aquells 
que no han pagat el lloguer. 
Respecte a la distribució de llet, després 
d’un canvi d’impressions respecte el 
particular, s’acorda que es donin dos litres 
als nens fins a dos anys d’edat, que als de 
dos a quatre anys d’edat se’ls doni mig litre 
diari i els més grans hauran d’esperar per 
veure si queda llet. 
Davant el Decret del Ministeri de Treball de 
data 7 de desembre de 1937 respecte a la 
mobilització general dels desocupats 
compresos entre els 18 i 50 anys 
respectivament i tenint en compte de que 
aquest ajuntament i les despeses de 
l’ajuntament, que han deixat a aquest amb 
un dèficit de sis mil pessetes, no es pot de 
cap manera sostenir els obrers que treballen 
a les clavegueres, acordant-se per 
unanimitat que a partir del dia 14 passin a 
treballar en la neteja del poble. 
Es tanca la sessió.

16.03.1938 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Miquel Bardira, 
Felicià Carreter, 
Ramón Izquierdo

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
El Conseller Miquel Bardira manifesta que 
degut a les raons que exposa verbalment, no 
sabem quines són, presenta la seva dimissió 
com a Conseller d’aquest ajuntament i la 
organització on pertany. També diu que dita 
entitat ja té nomenat un substitut que 
ocuparà el seu lloc a la pròxima reunió. 
Es llegeix a continuació una instància de 
l’empresa col·lectivitzada de pastes 
alimentàries El Fallo, manifestant que havent 
constituït un refugi per als veïns de la 
barriada de La Plana durant els 
bombardejos, l’ajuntament hauria de fer-se 
càrrec de proporciona’ls-hi el material 
necessari per a construir una escala 
d’entrada i sortida per a l’esmentat refugi. A 
proposta de l’alcalde, se’ls contesta que 
abans de parlar d’aquesta qüestió, l’empresa 
haurà de pagar tots els seus deutes a 
l’ajuntament. 
Es tanca la sessió.
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06.04.1938 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Marcelí Perich i 
Serra, Felicià 
Carreter, Josep 
Campreciós, 
Salvador Gracia

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
A continuació es dona compte d’una 
comunicació de l’organització sindical C.N.T. 
per la qual es manifesta que cessen en els 
seus càrrecs de Consellers Municipals els 
representants de la mateixa: Miquel Bardira i 
Ramón Izquierdo, nomenant substituts a 
Salvador Gracia i Marcelí Perich i Serra. 
Com a conseqüència de la notificació, és 
elegit alcalde 2n en Marcelí Perich i Serra i 
alcalde 3r en Ramón Guillem. 
En Marcelí Perich formarà part de la 
Comissió 2na i en Salvador Gracia de la 
Comissió 3ra.

20.04.1938 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Marcelí Perich i 
Serra, Felicià 
Carreter, Josep 
Campreciós, 
Salvador Gracia

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es llegeixen una sèrie d'instàncies 
presentades pels veïns del poble i es 
discuteix sobre la seva o no aprovació. 
Es tanca la sessió.

18.05.1938 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Marcelí Perich i 
Serra, Felicià 
Carreter, Josep 
Campreciós, 
Salvador Gracia

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es llegeix una instància de la Societat 
General de Farmàcia S.A. per la qual 
interessa setmanalment la quantitat de 250 
kg de sèrum per elaborar certes especialitats 
farmacèutiques. 
Després de llegir la comunicació per la qual 
el Partit Socialista Unificat comunica el cessi 
com a Consellers Municipals dels que fins 
ara ho havien sigut Isidre Canudes i Ramón 
Guillem, i proposa per a la seva substitució a 
Josep Oriol i Josep Climent. S’acorda per 
unanimitat satisfer de moment la confiança 
als Consellers Canudes i Guillem ja que no 
existeix cap causa justificada per a la seva 
substitució.  
Es tanca la sessió.
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08.06.1938 Rafael Sebastià 
Irla, Ramón 
Guillem, Eugeni 
Vilardell,  Joan 
Pagès, Isidre 
Canudes i Vega, 
Marcelí Perich i 
Serra, Felicià 
Carreter, Josep 
Campreciós, 
Salvador Gracia

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es llegeix una comunicació del Partit 
Socialista Unificat on s’exposen les raons per 
haver acomiadat als consellers que van ser 
inicialment substituïts. Aquests dos 
consellers no van perseguir els comerciants 
de la localitat que venien articles a preus 
abusius. 
El conseller Gracia, és representant del Front 
Popular d’aquest poble. En Joan Pagès és 
representant d’Esquerra Republicana de 
Catalunya d’aquest poble. Marcelí Perich és 
representant del sindicat C.N.T. 
Davant la queixa presentada per la vaqueria 
local, s’acorda que el veterinari municipal els 
faci una visita a compte de l’ajuntament en el 
menor espai de temps possible.

22.06.1938 Rafael Sebastià 
Irla, Felicià 
Carreter, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagès, Salvador 
Gracia.

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Davant de la necessitat que existeix per part 
d’aquest ajuntament de controlar la fruita 
que es consumeix en aquest terme 
municipal com a conseqüència dels abusos 
que consenten els detallistes en el preu de 
venda de la mateixa, l’ajuntament per 
unanimitat acorda el que segueix: 
Des d’avui en endavant, la fruita que es 
vengui en aquest poble, serà controlada per 
l’ajuntament. Tots els collidors de fruita 
estaran obligats a portar tota la fruita que 
recullin a la Comissió de proveïments 
d’aquest ajuntament, qui estipularà el preu 
d’aquesta tenint en compte les 
circumstàncies d’adquisició, per evitar 
abusos. 
Que l’ajuntament carregui amb un 10% 
d’arbitri el preu de la fruita, es deu a que ha 
de suportar les moltes despeses existents en 
concepte de beneficència i que no hi ha 
manera de sufragar. 
Es tanca la sessió.
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9.2.2.1. REDACTAT DE LES ACTES 

Cal dir que tots els plens s’obren amb la lectura de la darrera acta aprovada i un cop 

tractats tots els assumptes, es tanca la sessió amb la signatura de tot l’equip de 

govern en l’acta. L’equip de govern de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat quan 

Rafael Sebastià inicia la seva etapa com a alcalde és el següent: Josep Climent 

Sancho, Josep Oriol Carbonés, Eugeni Vilardell i Bonet, Emili Valls i Llorenç, 

19.09.1938 Rafael Sebastià 
Irla, Eugeni 
Vilardell, Joan 
Pagès, Marcelí 
Perich, Isidre 
Canudes i Vega, 
Josep 
Campreciós

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es dona compte de la correspondència 
rebuda des de l’última sessió. 
No havent-hi més assumptes a tractar, es 
tanca la sessió.

06.11.1938 Rafael Sebastià 
Irla, Joan Pagès, 
Marcelí Perich,  
Felicià Carreter, 
Josep 
Campreciós, 
Angel Escamilla, 
Josep Sans

Rafael 
Sebastià Irla

Es llegeix la darrera acta aprovada. 
Es llegeix una comunicació del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya per el qual 
interessa es doni possessió dels càrrecs de 
Consellers Municipals als designats 
ciutadans Àngel Escamilla i Josep Sans. 
Es tanca la sessió.

26.01.1939 Melchor Llavinés 
Roca, Andrés 
Segui Santacana, 
Alfonso Sagrá 
Puigbó, M. Martí 
Fabregol

Melchor 
Llavinés Roca

L’acta per primer cop s’escriu en castellà. 

“Presentes los mencionados señores juran 
por su honor desempeñar fielmente sus 
respectivas funciones con celo, austeridad y 
energía, basándose en las normas de la 
España Nacional y del Generalísimo Franco, 
nuestro glorioso Caudillo, realizando un 
cometido con la máxima rapidez que la 
acertada resolución de cada caso exija” 

“Y para que conste, firman conmigo la 
presente después de quedar enterados de 
su contenido, aceptando y agradeciendo su 
nombramiento, que les permite cooperar 
con el mayor entusiasmo al resurgir de 
España”
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Santiago Estruel i Lafita, Josep Campreciós i Galobart, Joan Pagès i Campreciós, 

Pere Mora i Roma i Esperança Martí Pañella. Tots aquests consellers no son fixes 

durant tota l’alcaldia de Rafael Sebastià però tenint a aquests presents, anirem 

informant de les noves incorporacions i les dimissions o baixes. Cada paràgraf 

representa una acta diferent. Si voleu consultar de quin dia, mes o any són, al 

buidatge de l’AMEL, l’Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat, les actes estan 

explícitament datades. 

L’alcalde informa que han abandonat els càrrecs els consellers de majoria que des 

de febrer del 1934 havien vingut actuant, obligant a ocupar els seus llocs a altres 

persones que foren elegides a l’any 1934 i que figuraven a les candidatures 

d’esquerres. Segons els vots aconseguits, els llocs seran ocupats per 7 persones de 

l’Ateneu Republicà Federal i 3 del Casal Català d’Esquerra Republicana, amb un 

total de 10. Compareixen els regidors electes el 1934: Rafael Sebastià Irla, Josep 

Climent Sancho i Emili Valls i Llorenç, que manifesten que d’acord amb les 

disposicions de la superioritat venen a fer-se càrrec dels seus llocs. D’acord amb 

aquestes disposicions, els fan entrega de les insígnies dels càrrecs que fins ara 

havien ocupat i es retiren a jurs cases, desitjant que els que els substitueixen tinguin 

molta sort.  

D’acord amb l’article 133 de la llei municipal, es fan les següents comissions: 

Hisenda, Foment, Finances i Governació. Els responsables d’Hisenda seran Josep 

Oriol Carbonés, Eugeni Vilardell i Joan Pagès i Campreciós. De l’àrea de Foment 

s’encarregaran Josep Climent, Santiago Estruel i Pere Mora. Per últim, Emili Valls, 

Esperança Martí i Josep Campreciós seran els responsables de Governació. A més 

a més, com a proposta de l’alcalde, Josep Oriol i Carbonés és nomenat dipositari 

dels cabals del municipi; Esperança Martí com a presidenta de la junta local de 

protecció de menors i de repressió de la mendicitat i Emili Valls com a conseller local 

de primera ensenyança. La comissió de Finances estarà composada per Josep Oriol 

i Carbonés, Eugeni Vilardell i Joan Pagès. També es crea la Junta de Repartiment. 

Es determina que el nombre de vocals representants elegibles es de 4, nomenant 

vocals en representació de l’ajuntament a Josep Oriol, Eugeni Vilardell i Joan 

Pagès. S’anomena al senyor Josep Climent, representant de la majoria consistorial. 

Es determina que els vocals en representació de les àrees Rústica, Industrial, 

Urbana i Rendes del Treball seran elegits dintre de 8 dies. El senyor alcalde parla 
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sobre la beneficència municipal, que no sigui humiliant per als desvalguts i 

recomana que les escoles estiguin ben sortides de material perquè hi ha famílies on 

els petits no van a l’escola per falta de recursos. 

Per solucionar el problema dels obrers en atur forçós, s’acorda donar pres a 

l’arquitecte municipal per a que envesteixi els plànols d’organització que li va 

encarregar l’ajuntament i s’acorda la organització de Finestrelles perquè hi ha 

propietaris que volen construir edificis i serà un descans pels obrers de la 

construcció a l’atur. L’alcalde planteja fer gestions per a la construcció d’una casa-

habitació pels senyors mestres ja que amb el lloguer que paga l’ajuntament i la 

subvenció que paga l’estat, es podria amortitzar en pocs anys.  L’alcalde ha visitat la 

urbanització Albó i tots els consellers acorden variar i reformar el plànol perquè hi ha 

cases en carrers tancats. L’alcalde diu que ha visitat les escoles i s’acorda instal·lar 

vàters a les classes de noies, arreglar les tapes del depòsit de les aigües i obrir un 

portal per comunicar-se les tres classes, mirar si és possible la construcció de la 

voravia des del carrer de l’església fins les escoles i que la Comissió de Cultura 

compri material per les escoles de La Plana i Pelegrí. L’alcalde diu que havent-hi 

deu escoles nacionals que funcionen molt malament, mancaria una de pàrvuls a 

compte de l’estat, perquè si suprimís l’ajuntament la que funciona a compte seu, un 

gran nombre de nois i noies menors de 6 anys quedarien sense escola i, tenint 

l’ajuntament una de les sales amb mobiliari, seria necessari demanar a la 

superioritat i sol·licitar el nomenament d’una mestressa de pàrvuls. Després d’una 

discussió s’acorda la construcció d’una escola nacional de pàrvuls  d’ambdós sexes 

per unanimitat.  Sol·licita el director de primera ensenyança pública el nomenament 

d’una mestressa per a l’escola i que l’ajuntament proporcioni el local i material 

corresponent. Es continua parlant d’assumptes econòmics i s’aixeca la sessió. 

Es llegeix l’acta de la reunió celebrada per el consell local de primera ensenyança 

en la que van acordar demanar a l’ajuntament que les escoles de La Plana 

formessin un sol districte escolar. L’alcalde dona compte de la urbanització de la 

Plaça de la República que segons el pressupost de l’arquitecte costarà 10.289 

pessetes sense comptar l’enllumenat. Diu que no hi ha pressupost per fer aquestes 

obres però que es podria utilitzar el sobrant de l’any 1936. També es podrien ocupar 

de les obres el gran nombre de persones aturades que hi ha a la població. 
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Es torna a parlar de l’obertura del barri de Can Vidalet i Pelegrí. S’acorda que les 

construccions a aquests barris siguin només les illes de cases, vulgarment 

nomenades “manzanas”, de 50 metres lineals i que a Finestrelles, la comissió i 

l’arquitecte municipal dictaminin com s’ha d’edificar.         

L’alcalde diu que s’ha fet un càlcul del cost de les habitacions dels senyors mestres i 

de les escoles a les barriades de la Plana, Pelegrí i Finestrelles, que es calcula en 

unes 240.000 pessetes i la subvenció de l’estat és de 95.000. Aquests diners 

podrien pagar-se dels interessos del crèdit a la caixa de pensions i es decideix fer 

gestions per posar-ho a la pràctica. S’aixeca la sessió. 

S’informa que els Hospitals de Santa Creu i Sant Pau han escrit a l’ajuntament dient 

que aquest, té un deute de 915 pessetes per estances de malalts i que si no son 

abonades no s’admetran més. Per solucionar aquest assumpte es nomena una 

Comissió formada pels senyors Climent, Oriol i Valls. 

Es parla de l’autorització dels obrers aturats per a treballar en l’urbanització del 

poble. El senyor Oriol diu que en lloc de seguir l’ordre correlatiu de la llista, es podria 

fer per sorteig. També es comenta que s’haurien de fer gestions als poders públics 

regionals i nacionals per obtenir subvencions per les obres necessàries i col·locar 

aquests obrers en atur. Els senyors Climent i Oriol faran les gestions per obtenir 

aquestes subvencions. 

El senyor Oriol informa que l‘escorxador municipal ha trobat deficiències i matances 

fraudulentes que posen en risc la salut pública i s’acorda autoritzar al veterinari 

municipal i al senyor Oriol per a que evitin els fraus i solucionin els problemes de 

salut pública. 

S’acorda obligar als venedors ambulants a pagar l’arbitri i també a controlar el 

gèneres per a que no defraudin, així com obligar als tenders de la població a posar 

rètols on consti el preu de venda. 

S’acorda demanar i aconseguir comptadors automàtics, que es tregui el 

transformador instal·lat a la Plaça de la República i que els llums de les barriades 

funcionin separadament dels de la carretera i l’ajuntament. El senyor Climent 

comenta que s’haurien obtenir subvencions de l’Estat per obres publiques. 

L’informen que ja van  anar a l’Ajuntament de Barcelona i els van dir que 

s’assabentarien a Madrid per tal d’aconseguir aquesta subvenció per poder 
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eixamplar el Pont del Barranc i també un pont que uneixi les barriades de la Plana, 

Sucre i Pelegrí. 

Tornen a parlar de la urbanització de la Plaça de la República en quant a 

l’enllumenat i la jardineria i també s’acorda col·locar uns rètols a les carreteres 

assenyalant la velocitat màxima a 25 km/h. 

La Comissió de Foment demana eixamplar el camí de Finestrelles, rebaixar una 

sèrie de carrers de la barriada de la plana, que les terres sobrants siguin empleades 

a ampliar el carrer de la finca i aixecar les voravies i vorades del carrer Mestre Joan 

Corrales. La Comissió també demana la col·locació de 14 metres lineals de vorades 

al carrer de Jacint Verdaguer i la col·locació de llums a tota una sèrie de carrers 

d’Esplugues. El senyor Climent, defensor de la Comissió de Foment es manifesta a 

favor d’obrir nous carrers i eixamplar els existents. No s’exigeix fer-ho tot seguit, sinó 

anar fent segons els recursos disponibles. A més a més, es crea una comissió 

formada per els senyors Climent, Oriol i Campreciós destinada a solucionar els 

problemes d’abusos de terreny, on s’han fet obres sense cap propietat sobre aquest. 

Es nomena a Carles Autrás recaptador d’arbitris temporal amb el sou de 150 

pessetes al mes. 

El conseller Sr. Campreciós queda encarregat de demanar preus a les cases i 

adquirir-les allà on siguin més barates. A proposta del senyor Climent, s’acorda 

demanar preus als bancs a fi que en resultin a més bon preu. 

S’acorda encarregar a Guric Maguani la construcció del relleu de la Plaça de la 

República per a la construcció de la Font, d’import 1.125 pessetes. 

S’acorda fer els estudis necessaris per l’eixamplament dels carrers sol·licitats. 

Les despeses de la comissió als comptes municipals a l’exercici de 1935 van ser 

aprovades per unanimitat. 

Es llegeix una carta de Ferran Martori en la que comunica que el seu agent a Madrid 

li diu que els ha sigut denegada la sol·licitud de subvenció per obres feta al darrer 

mes d’Agost. Es llegeix una carta del Sr. Modolell oferint 600 terres orientals de 

mides entre 0’7 i 1 metres a preu de 1 pesseta cada una, comprometent-se a portar-

les a la plaça i dirigir la plantació. S’acorda acceptar l’oferta i fer un contracte per 

duplicitat, abonant-se el 80% al comptat i la resta als sis mesos. 

Havent-hi encara rebuts enrederits per cobrar, es dona un termini de 30 dies per fer-

los efectius. 
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S’aprova el compte trimestral presentat per el Depositari de l’Ajuntament, 

corresponent al primer trimestre d’enguany, resultant d’aquest una existència en 

caixa de 8.986’41 pessetes. 

Seguint el costum d’anys anteriors, el grup excursionista “Germanor” anuncia 

l’instal·lació d’una parada de llibres a la Plaça de la República, sol·licitant una 

subvenció de l’ajuntament per les despeses que ocasioni. 

S’acorda treure la creu de fusta exposada al cementiri, col·locada per l’ajuntament 

anterior en data 07.01.1935 i que genera unes despeses de 286 pessetes. Aquesta 

acció es veu enfortida per l’article 2 del Reglament per l’aplicació de la llei del 

30.01.1932, que prohibeix la col·locació de qualsevol insígnia religiosa als 

Cementiris Municipals. 

A fi d’enllestir tràmits per la construcció de clavegueres a Esplugues, s’acorda anar 

reunint tots els propietaris afectats per saber quins es troben en condicions 

d’abonar-les en quant es necessitin. S’encarrega un estudi junt amb l’arquitecte 

municipal del mètode més ràpid, eficaç i menys costós per solucionar aquest 

problema. 

S’acorda que els propietaris de terrenys a prop de voravies i vorades, cedeixin els 

terrenys per ser urbanitzats, durant el termini de tres anys, sent tots aquests 

exclosos de qualsevol arbitri municipal.  

Un cop donada la conformitat a les condicions que van ser acordades per 

l’adquisició de terres al Sr. Modolell, s’acorda que l’arquitecte municipal faci un 

recompte de les que siguin necessàries i demanar-les tot seguit. 

Seguint el costum d’altres eleccions s’acorda donar al President i adjunts 10 

pessetes a cadascun en comptes del dinar, que se’ls donava abans. 

L’alcalde creu necessari la construcció d’una Borsa de Treball, en la que vinguin 

obligats tant propietaris com treballadors per així portar un vertader control del 

treball ja que a les llistes de treball actuals hi ha persones “aturades” que fan petits 

jornals a la construcció. També diu que és cert que a Sant Just Desvern s’ha prohibit 

treballar al camp a obrers que no siguin del poble, per tant, ell haurà de fer el mateix 

a Esplugues de Llobregat. 

S’acorda destinar 100 pessetes a la Diada del Llibre, Sant Jordi. 
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S’aprova concedir a Josep Ortolà la construcció d’un magatzem al carrer Pau 

Torres, 13, amb caràcter provisional, concedint-li dos anys de termini per construir-

lo. 

L’arquitecte municipal s’encarrega d’eixamplar les vorades i voravies dels carrers 

però en cas de no poder acabar el treball en el termini establert, l’ajuntament s’haurà 

de fer càrrec de tots els costos. 

Es llegeixen una sèrie d’instàncies on es demana l’exclusió d’arbitris per tenir la 

propietat de terrenys municipals. L’ajuntament, decideix per unanimitat denegar 

aquestes peticions per improcedents. En canvi, d’altres instàncies aportades 

posteriorment també amb la intenció de rebaixar els arbitris van ser acceptades 

després d’un profund estudi en el cas. 

El Sr.Oriol va visitar l’alcalde de Sant Just Desvern per preguntar-li si era cert que no 

permetia treballar a obrers que no fossin del poble, però l’alcalde li va dir que no, 

que existia llibertat de treball. 

Per tal d’evitar accidents al poble s’acorda contractar un guàrdia urbà com a prova 

durant uns mesos. Aquest guàrdia serà el Sr. Pere Arbolí i Vilaseca, que cobrarà 300 

pessetes cada mes. 

En quant a la protecció en la circulació de vehicles es nomena cap de Protecció 

Urbana al Sr. Conseller i Regidor Josep Oriol i Carbonés.  

Es dona compte que l’Ajuntament de Cornellà paga l’aigua a un preu molt més barat 

que a Esplugues i s’acorda perseguir  a la Direcció General d’Aigües de Barcelona 

per aconseguir el mateix preu. 

El conseller Sr.Climent exposa la necessitat que tots els propietaris construeixin les 

vorades. L’alcalde li diu que això no és possible perquè l’arquitecte d’Esplugues 

encara no ha donat les mesures adequades que cada propietari ha de respectar i 

que si comencessin tots a construir, els carrers no serien exactament iguals. 

S’ordena a l’arquitecte que faci construir tres rasants que facin de norma als 

propietaris per a construir les voravies i voreres. 

El Sr. Climent proposa revisar les anomalies que ha trobat en el pla d’urbanització 

del poble.  

El Sr. Oriol exposa la necessitat de fer una visita a la Direcció General d’Aigües de 

Barcelona per recordar el tema de l’abaratiment de les aigües del poble. S’acorda 

per unanimitat crear una Comissió formada pel senyor alcalde i el Sr. Oriol i Valls per 

a que facin dita visita. 
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Es crea una Comissió de Metro formada per Rafael Sebastià, el president de les 

comissions de Foment i Finances i l’arquitecte municipal, que junt amb altres 

representants dels ajuntaments de Sant Just Desvern i l’Hospitalet, han de fer els 

treballs necessaris prop de la boca de metro transversal per convertir en realitat el 

que avui és només una aspiració. Volen que el metro arribi a cadascuna d’aquestes 

poblacions. 

S’acorda per unanimitat la modificació de les llums que hi ha a la Plaça de la 

República. 

El conseller municipal Sr.Oriol proposa celebrar sessió ordinària cada 15 dies en 

comptes de cada 8 com es venia fent fins ara. 

El Sr. Climent informa que l’alcalde d’Hospitalet demana a la Comissió de Metro que 

els assignin feines per fer a la seva alcaldia, per fer més ràpid el procés de 

construcció. 

Per part dels consellers s’acorda la satisfacció de confiança al Sr. Rafael Sebastià 

Irla com alcalde d’aquest municipi.  

S’acorda l’adhesió al manifest d’Unió Catalanista (presos polítics) en el sentit que 

mai més fossin empresonats per suposats delictes. 

El senyor arquitecte proposa la destitució de l’arquitecte municipal per l’existència 

d’errors, defectes i abusos durant l’execució del seu treball. Per unanimitat s’acorda 

preparar les sancions necessàries per l’arquitecte que tants prejudicis ha causat al 

poble i nomenar com a  arquitecte interí del poble a Josep Maria Deu. 

S’acorda per unanimitat ampliar el carrer principal de la barriada de Finestrelles 6 

metres. 

La Comissió de Foment serà l’encarregada de revisar aquestes obres a més de 

revisar les factures pendents de les obres a la Plaça de la República. 

Es comuniquen els comptes que han sigut aprovats per la Comissió de Foment. 

Es llegeix una comunicació de Joan Pujol, un industrial del poble, fent oferta de 200 

plaques de carro, bicicletes i el mateix número de gas. 

El Sr.President exposa la necessitat que tots els venedors ambulants passin per 

l’ajuntament a pagar els arbitris que els corresponen per d’aquesta manera, 

compensar als industrials del poble que sí paguen arbitris. 
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El conseller municipal Sr.Mora exposa que alguns veïns s’han queixat per no poder 

treballar els diumenges ja que ells voldrien fer-ho. L’alcalde diu que això no és 

possible ja que existeix la llei del descans dominical i que estan obligats a complir. 

S’informa a la companyia d’Electricitat que el transformador que està situat a la 

Plaça de la República es traslladarà quatre metres més a l’interior de la Plaça. Dites 

obres estan autoritzades per l’ajuntament. 

Es llegeix la correspondència rebuda durant la última quinzena. 

A continuació, son aprovats els comptes relatius al mes de maig. 

El Sr. Oriol, com a cap de la Comissió d’Hisenda informa que existeixen unes 8.000 

pessetes d’arbitris sense cobrar, acusant a l’alcalde de no prendre les mesures 

necessàries per fer-los cobrar. L’alcalde diu que primer cal repassar degudament 

tots els rebuts pendents de cobrament, separant aquells que es creguin insolvents i 

que aleshores es farien cobrar directament. 

El Sr. Climent, cap de la Comissió de Foment, comenta que les factures pendents 

de pagament per les obres a la Plaça de la República superaran les despeses 

estimades prèviament per aquestes obres. El Sr. President li diu que en el cas que 

superessin el pressupost senyalat amb anterioritat, la llei els permetria demanar un 

crèdit. 

La Direcció General d’Aigües de Barcelona va oferir a l’ajuntament finalment l’aigua 

a 0’50 pessetes el metre cúbic. 

El Sr. Oriol dimiteix del càrrec de Dipositari amb caràcter irrevocable per la poca 

consideració que segons ell s’ha tingut amb ell. Per unanimitat s’acorda nomenar 

Dipositari de l’ajuntament a Joan Pagès. 

S’acorda obrir un expedient contra el Sr. Climent Maynés, arquitecte municipal. 

A continuació es llegeixen dues instàncies de dos ciutadans que demanen permís 

per fer obres: Juan Lanero per ampliar el seu taller de conformitats i un altre que 

demana obrir un portal a casa seva de 2’80 metres d’alçada per 1’50 metres 

d’amplada. Ambdues demandes són aprovades. 

S’aproven per unanimitat uns comptes relatius a la urbanització de la barriada de 

Finestrelles. 

Tots els consellers i el senyor alcalde parlen de regular l’ús dels béns comunals. 

Es passa tot seguit a parlar de les atribucions corresponents a cada Comissió. En 

passades atribucions no es van respectar els límits marcats per la Llei, és per això 
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que el Sr. Oriol decideix retirar-se del Consistori. L’alcalde diu que aquest senyor va 

sobrepassar dites atribucions. 

S’aprova per unanimitat la voluntat de la Comissió de Governació per tal que 

l’advocat de l’Ajuntament d’Esplugues sigui el Sr. Juli Laforta i Guardes, que està 

matriculat a Barcelona i al partit de Sant Feliu de Llobregat. 

També s’aprova per unanimitat un dictamen de la Comissió d’Hisenda pel qual se 

sol·licita l’exclusió del pagament de l’arbitri de solars sense tanca fins que no s’hagi 

resolt la reclamació economico-administrativa que tenien interposada davant del 

jurat menor d’exaccions locals de Barcelona. 

Són aprovades les factures de les Comissions d’Hisenda i de Foment. 

A proposta del Sr. Alcalde s’acorda començar a regar els carrers ja que ha arribat 

l’època d’estiu i formalitzar les  noves contractacions dels mestres del poble. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde donant compte dels fets ocorreguts en aquesta 

localitat des de la sublevació feixista el 19 de juliol de 1936. Relata el número 

extraordinari de problemes que dita sublevació ha causat. Per aquest motiu demana 

als seus consellers que es revesteixin de voluntat i que no posin més obstacles dels 

que ja hi ha a les seves solucions. També demana ajuda i iniciativa al Comitè de 

Milícies Antifeixistes. 

L’Alcalde president aclareix que les iniciatives formaran part de cada Comitè. 

Pren la paraula el representant de la U.G.T., el Sr. Ventura Marquez per dir que 

estan en moments revolucionaris i que en aquests moments s’ha de fer tasca 

positiva. Diu que tant ell com el representant de la C.N.T., el Sr. Miquel Simó García, 

delegats ambdós del Comitè local de les Milícies Antifeixistes assistiran a les 

sessions que se celebrin a partir d’ara a l’Ajuntament. 

A continuació es llegeixen els dictàmens que presenta cadascuna de les 

Comissions: 

- Comissió de Governació: problemes amb l’ensenyament primari, l’anterior 

arquitecte que va ser destituït era un funcionari desafecte al Règim, es donaran 

subsidis als familiars dels milicians que lluiten al front contra el feixisme. 

- Comissió de Foment: Enric Artigau prestarà el servei de recollida d’escombraries, 

aquesta comissió serà l’encarregada de controlar les qüestions econòmiques i 

facultatives de les obres als carrers del poble així com de les voravies i vorades; a 
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més, haurà d’aprovar les factures detallades en el dictamen de la Comissió 

d’Hisenda. 

- Comissió d’Hisenda: aquesta comissió és responsable de traçar un pla d’arbres al 

poble a més de fer una redistribució de la renda dels propietaris rurals, industrials i 

els obrers segons les seves disponibilitats econòmiques. 

El Sr. Alcalde exposa la determinació presa pel Comitè local de Milícies Antifeixistes 

de tancar L’Hospital del poble. Els senyors consellers Oriol i Climent es mostren 

descontents amb aquesta decisió i l’alcalde els hi concedeix un vot de confiança i 

els diu que si aconsegueixen que l’existència d’aquest hospital no suposi cap 

sacrifici econòmic per al poble d’Esplugues, continuarà funcionant com fins ara. 

L’escola de nens i nenes del poble a través del Sr. Vall, demana les 125 pessetes 

que els hi corresponen. Per unanimitat els hi són concebudes. 

L’Ajuntament farà seus els beneficis atorgats per la disposició de lloguers oficials. 

L’Ajuntament socorrerà als ferits i compensarà econòmicament a les famílies dels 

morts, víctimes dels feixistes. 

S’aprova el repartiment extraordinari d’unes 400.000 pessetes format per la 

Comissió especial. 

Es llegeix una comunicació del Comitè de Milícies Antifeixistes on diu que la mina 

Can Cortés subministrarà l’aigua al poble d’Esplugues. 

El pla per subministrar l’aigua del poble des de la mina de Can Cortés es troba en 

marxa però encara creuen necessari insistir a la Societat General d’Aigües de 

Barcelona per a que baixi el preu d’un element bàsic per viure. 

El Sr. Alcalde exposa la necessitat de canviar el nom d’alguns carrers, principalment 

d’aquells que porten noms de tendència religiosa i proposa canviar-los per noms 

d’aquells que caigueren lluitant per les llibertats del poble contra la sublevació 

feixista el 19 de juliol de 1936. Finalment s’acorda que la Comissió de Governació 

faci els canvis pertinents de tots aquells carrers que porten el nom de sants. 

A més a més, com a proposta del Sr. Alcalde, s’acorda formar una Comissió Mixta 

entre els representants de les organitzacions obreres i de la localitat per a que tots 

junt esbossin un pla d’obres que serà portat a terme per l’arquitecte municipal. 

L’alcalde president confirma no rebre cap remuneració per portar a terme el càrrec 

d’alcalde d’Esplugues i com a proposta de Miquel Simó García Fernández, 
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representant de la C.N.T., s’acorda que l’alcalde rebi un sou de 125 pessetes cada 

setmana. L’alcalde no accepta aquesta quantitat considerant-la excessiva. 

Finalment, el sou que rebrà serà de 400 pessetes mensualment. 

A dia 04.10.1936, Rafael Sebastià és l’alcalde provisional de l’Ajuntament 

d’Esplugues de Llobregat fins que el nou alcalde sigui escollit a les següents 

eleccions primàries. 

Per majoria absoluta de vots, l’alcalde president d’Esplugues de Llobregat 

continuarà essent Rafael Sebastià Irla. 

A continuació, es passa a l’elecció del 2n alcalde, que per majoria de vots és 

Ventura Márquez. 

Per últim i seguint els tràmits reglamentaris, és elegit 3r alcalde Simó García i 

Fernández. 

A continuació són nomenades cadascuna de les comissions permanents d’aquest 

ajuntament. Aquestes, s’acorda que siguin tres amb els noms de Primera, Segona i 

Tercera. 

- Comissió Primera (cultura, sanitat, hisenda i economia): Ventura Márquez, Eugeni 

Vilardell, Simó García. 

- Comissió Segona (agricultura i assistència social): Josep Albareda, Jesús Lopez, 

Ramón Guillem. 

- Comissió Tercera (abastos, treball, defensa nacional, obres públiques): Salvador 

Palau, Antoni Salsech, Joan Pagés. 

El conseller Amadeo Estella és nomenat Conseller Delegat per fer les gestions que 

calguin i se li encomanin per part d’algunes comissions. 

Pretenen contractar homes d’absoluta confiança per a que facin guàrdies al poble, 

amb l’ajuda del Comitè local de Milícies Antifeixistes. Homes que podrien ser 

membre de la U.G.T. o la C.N.T. tal i com proposa Márquez. 

En relació als cotxes oficials, s’acorda utilitzar cotxes petits que representin una 

despesa mínima per a l’ajuntament. El xofer, Facundo, cobrarà 70 pessetes 

setmanals i estarà al servei de l’Hospital del poble. Finalment dos cotxes més 

estaran al servei de la U.G.T. i la C.N.T. respectivament, però la gasolina l’hauran de 

pagar aquestes organitzacions. 

El treballs que es concedeixin a través de la Bossa de Treball seran de 7 hores 

diàries encara que es podria obligar a treballar 8 hores a més dels dissabtes. 
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El metge de l’hospital, diu que existeix una malaltia infecciosa de tifus al poble i que 

cal traslladar a la persona infectada a l’Hospital d’infeccions a compte de 

l’Ajuntament. No havent-hi cap objecció, així s’acorda. 

S’aproven els dictàmens de la Comissió Primera: 

- Els mestres de les escoles del poble, fins que no siguin nomenats pel Conseller de 

Cultura de la Generalitat oficialment, rebran el salari per compte de l’Ajuntament 

(3.000 pessetes anuals). 

- Fer les gestions que calguin per a que els mestres estrangers del poble siguin 

oficialment nomenats pel Conseller de Cultura de la Generalitat. 

S’aproven els dictàmens de la 2na Comissió: 

- Vetllar pels preus dels aliments i articles de primera necessitat. 

Es pretén enviar objectes als militants d’aquest poble a través del camions que dia a 

dia surten de Barcelona per portar a nous milicians al front. S’enviarà vestuari, 

sabates, un equip complet d’hivern per a la milícia que lluita al front d’Osca; a aquest 

front va lluitar curiosament el seu fill, Llorenç Sebastià Casanovas. Com a proposta 

del Sr. Alcalde, es quantificaran les necessitats dels militants per enviar-los diners en 

comptes de coses materials a partir d’ara. 

A continuació es passa a parlar dels locals destinats a escoles. L’arquitecte 

municipal visitarà les torres que foren dels Milà i Camps amb el fi de que siguin 

destinades a escoles, fent totes les modificacions que l’arquitecte consideri 

procedents. 

S’acorda canviar el segell de l’Ajuntament ja que l’anterior, portava una mà oberta, 

símbol del feixisme. 

Vista la necessitat de proveïment d’articles de primera necessitat s’acorda concedir 

a la Comissió d’abastos, un crèdit extraordinari de 10.000 pessetes. 

Els treballadors que siguin contractats per l’Ajuntament, hauran de treballar les 8 

hores diàries, conforme s’ha ordenat pels sindicats obrers. 

Salsench demana que tinguin preferència aquelles persones majors de 40 anys, ja 

que tal com diuen, tots aquells entre 20 i 40 anys se’n van al front. 

Oficialment i segons el Decret de la Generalitat del 9 d’octubre de 1936, es 

nomenen els nous càrrecs de l’Ajuntament, designats prèviament per unes eleccions 

primàries. 
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S’acorda que la setmanada que cobraven els obrers de la Brigada Municipal que 

han marxat a lluitar al front, no sigui adherida als pressupostos de l’Ajuntament sinó 

que s’entregui a les famílies d’aquests cinc treballadors. 

S’acorda contractar a dues dones que siguin les encarregades d’escombrar i fregar 

la Casa de la Vila amb el sou de 15 pessetes setmanalment cadascuna. 

Respecte als nens i nenes que venen refugiats a Catalunya s’acorda que siguin 

destinats a l’Hospital del poble fins que siguin recollits per les famílies que els han 

sol·licitat. 

El Sr. Vilardell manifesta que el proper dissabte se celebra la 1a jornada de 

l’economia catalana, on assistiran grans personalitats. És per això que s’acorda que 

tots els consellers de la Comissió d’Economia assisteixin. 

La Comissió Segona demana comprar una sèrie d’objectes indispensables per a 

l’escorxador del poble (escala de fusta de 4 metres, 1 termal de retenció, 1 

microscopi i 1 cavallet de fusta.) 

La Comissió Tercera aporta a l’Ajuntament unes instàncies sobre construccions 

sol·licitades i que queden pendents d’aprovació. A més, demana l’aprovació de les 

condicions econòmiques de l’Ajuntament. 

S’acorda estudiar amb deteniment el cas d’una família de set persones, de les quals 

només treballa una.  

El carter del poble es queixa de la remuneració que rep (7 pessetes diàries com a 

màxim) i com a proposta del Sr. García, s’acorda que el carter cobri la mateixa 

quantitat de diners que rep el carter de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 

Segons l’alcalde, una bona manera d’acabar amb l’atur forçós del poble, seria ajudar 

a créixer a la indústria amb més futur del poble: Casa Lauret ( Talleres Sanitas S.A.), 

una futura indústria de guerra. 

Després de la desaparició del Col·legi de Religioses i la clausura de l’Escola 

Parroquial i d’una altre de particular que funcionava en aquesta localitat, procedeix 

crear amb urgència escoles en les que puguin acollir-se tota la població escolar. 

Tenint en compte que el cens escolar, confeccionat al mes de setembre, donava un 

número que sobrepassa els 700 alumnes, es construiran les següents escoles: 
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- Una escola de pàrvuls, proveïda de mestressa, en el grup escolar Isidre Martí 

d’aquesta localitat. 

- Un nou grup escolar a càrrec del mestre nacional Pere Pomé i Pueyo, amb quatre 

seccions de pàrvuls. 

- Un nou grup de pàrvuls al barri de La Plana. 

És aprovat per unanimitat l’informe de l’arquitecte d’aquest municipi, en Pau 

Monguió. 

S’ordena als propietaris de les cases d’Esplugues de Llobregat que no lloguin les 

habitacions sense previ coneixement de l’ajuntament. 

L’Alcalde exposa que van ser tres els carrers, quals noms per acord d’aquest 

ajuntament, van ésser substituïts  per diversos màrtirs de la sublevació feixista del 

19 de juliol del 1936. Les noves plaques dels carrers que falten estan fetes, només 

cal col·locar-les. 

És aprovat per unanimitat el pressupost per la col·locació d’un llum a l’escorxador 

municipal (153 pessetes). 

A continuació, es llegeixen dues instàncies; una de la que fou ex-Germandat del 

Sagrat Cor, per la que sol·licita una reunió per canviar el nom de dita germandat, i 

l’altre, de la Mutualitat del Centre l’Avenç, en la que també demanen una reunió de 

socis per donar compte de la marxa administrativa de l’entitat durant l’any 1936. Per 

unanimitat, s’acorda aprovar les reunions de socis sol·licitades per dites entitats. 

Davant de la carta rebuda pel Partit Obrer d’Unificació Marxista (P.O.U.M.), en la 

que es proposa com a Conseller Municipal, representant del mateix partit a Ramón 

Serret i Franco, s’entaula una viva discussió. Per unanimitat, s’acorda fer una 

consulta a la Direcció General d’Administració Local, per saber si procedeix o no 

cobrir la vacant de Conseller. 

Es passa a parlar del racionament dels aliments. L’Alcalde diu que ja s’han donat 

ordres per fer unes targes-arxius  en les que constaran totes les característiques de 

les famílies i que es repartiran quan estiguin impreses. 

S’acorda que el Departament de Proveïments sigui l’encarregat de preparar els 

paquets que seran enviats als milicians que lluiten al front amb tots els objectes que 

els puguin ésser útils. 
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Després d’una llarga discussió sobre el problema de la llet en aquesta localitat, 

s’acorda que el preu d’aquesta sigui de 0’80 pessetes el litre. 

El Conseller Ramón Guillem diu que el farmacèutic li ha demanat que es comprés 

un llum portàtil, ja que diu que li és imprescindible en la farmàcia. Després d’una 

discussió sobre si aquesta compra havia de fer-se a càrrec de l’ajuntament o no, 

s’aprova la sol·licitud del farmacèutic. 

Es llegeix una carta de la U.G.T.  on es queixen de que a alguns dels seus afiliats no 

se’ls dóna feina en les obres fetes a compte de l’ajuntament. 

El Grup Escolar Isidre Martí demana a l’ajuntament que es faci càrrec de les 

despeses de neteja. Així s’acorda. 

En virtut de l’acord amb els grups escolars de la localitat, seran 700 pessetes les 

que l’ajuntament haurà de pagar a les escoles per fer-se càrrec de tot el material 

escolar imprescindible per aquestes. 

Havent vist la revista antifeixista “Lluita”, aquesta Corporació acorda inscriure’s a la 

mateixa, per així contribuir a la causa antifeixista. 

L’alcalde manifesta que l’objecte de la present sessió, és per tractar l’assumpte de 

les escoles i solucionar els problemes de l’ensenyament primari, que malgrat els 

esforços, encara no està resolt. 

El regidor de cultura proposa que els edificis coneguts com Les Torres de Milà i 

Camps siguin utilitzats com a escoles d’educació primària. 

Un cop aprovada aquesta proposta, es nomenen els cinc següents mestres: Angel 

Ureña, Ramón Pomé i García, Marcel·li Perichs, Carme Andreu i Magri i Manuela 

Larribas i Castillo. 

Amb el nomenament dels cinc esmentats mestres, tota la població escolar existent, 

podrà ésser atesa convenientment. 

A continuació i per unanimitat s’aprova el projecte i pressupost de l’arquitecte 

municipal, de les obres de reforma i habilitació per a escoles de Les Torres  que 

foren dels Milà i Camps. 

Així mateix s’aprova el projecte d’urbanització presentat per l’arquitecte municipal 

referent al carrer Àngel Guimerà. 

Per tal d’efectuar la instal·lació te lavabos, enllumenat, etc. s’obren els pressupostos 

presentats per dos lampistes d’aquesta població. Finalment, la lampisteria de Josep 

Grau instal·larà degudament tot per la quantitat de 2.130 pessetes. 
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S’acorda que el sou de l’encarregat de la biblioteca municipal sigui de 50 pessetes 

setmanals. 

L’ajuntament entregarà 3.781 pessetes a la Comissió de Proveïments  per efectuar 

les compres de tots els aliments dels quals manca la localitat. 

És llegida una instància del que era Guàrdia Urbà d’aquest municipi, Pere Arbolí i 

Vilaseca, actualment instructor, on demana si l’ajuntament podria anticipar-li el sou i 

les dietes. 

Davant de la demanda feta pel Consell Municipal de Cervelló, en el sentit de que 

se’ls lloguin els fusells de fusta que es feren fer per l’ensenyament de l’instrucció 

militar als mobilitzats d’aquest municipi. Per unanimitat s’acorda que se’ls lloguin els 

referits fusells de fusta al preu que estipulen els de Cervelló, amb la condició de 

retornar-los sempre i quan facin falta en aquest poble, al preu d’una pesseta per 

fusell. 

El company Vilardell demana si la Farmàcia es troba ja confiscada. García diu que 

la Farmàcia ja fou oportunament confiscada i que existeixen unes pessetes per anar 

reposant els productes vells i inservibles per productes farmacèutics nous. 

Conseqüentment, la marxa de la farmàcia és pròspera.A més a més, el farmacèutic 

ha demanat un suplent que treballi de pràctiques a mitja jornada, per substituir-lo a 

les hores de dinar i sopar. 

A continuació, a proposta del senyor Guillem, s’acorda comprar unes fustes per 

l’escorxador municipal amb l’objectiu de millorar la feina de comprovació del pes del 

bestiar que es sacrifica.  

És llegida una instància signada pel Conseller Salvador Palau, el qual presenta la 

seva dimissió al Consistori, per creure que en els moments actuals, ell no és la 

millor representació de l’organització sindical a qui representa, la U.G.T. 

L’ajuntament, per unanimitat, accepta a Isidre Canudes i Vega com a substitut de 

Salvador Palau i com a nou representant de la U.G.T. 

Seguidament es llegeix un escrit signat pel carnisser, en Josep Català, en el que 

sol·licita l’autorització corresponent per a què el proper dissabte dia 6, pugui 

sacrificar a 60 xais de llet. Per unanimitat, s’acorda concedir-li la sol·licitud a canvi 

de que vengui la carn al preu de 10 pessetes el quilo. 

L’ajuntament acorda per unanimitat nomenar Delegat de Transport municipal a 

Manuel Branera i Palau. 
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Davant de l’instància presentada per les Joventuts Llibertaries d’aquesta localitat on 

demanen poder habilitar una de les zones del municipi, s’acorda per unanimitat 

formalitzar un contracte en el qual s’obliguin a satisfer les despeses de llum, aigua, 

contribució i arbitris municipals. També demanen el canvi de nom d’aquells carrers 

que tenen nom de sants. Finalment, la Comissió Tercera serà l’encarregada de 

resoldre aquest problema. 

El company Canudes proposa que l’ajuntament enviï al front un cotxe en el que s’hi 

pugui guardar la roba dels milicians que lluiten al front contra el feixisme en paquets. 

S’acorda que les hores d’oficina pel públic a la secretaria de l’ajuntament siguin de 

12 a 1 pel matí i de 6 a 7 per la tarda. 

El conseller local de primera ensenyança demana la compra d’unes farmacioles per 

a l’escola Isidre Martí. Per unanimitat, s’aprova la petició. 

A continuació és llegida la dimissió del càrrec de Conseller Municipal de Simó 

García per motius de salut. Félix Martínez serà el nou representant de la C.N.T. 

Es dona compte que han arribat els segells de guerra. A proposta del Sr. Alcalde, 

costaran 0’10 pessetes cadascun. 

El 12 de maig de 1937, Rafael Sebastià Irla, llegeix una carta on exposa que degut a 

la seva precària salut, coneguda per tothom, presenta la seva dimissió al Consistori, 

qui decideix concedir al company Sebastià una llicència composta dels dies que li 

siguin necessaris per al total restabliment de la seva precària salut.Rafael Sebastià, 

molt agraït i satisfet, accepta la proposta. 

Per unanimitat, s’acorda que el segon alcalde president, en Ramón Guillem i 

Martínez sigui nomenat alcalde accidental d’aquest ajuntament durant el temps que 

duri l’absència de l’alcalde president, en Rafael Sebastià Irla, ja que en Fèlix 

Martínez, primer alcalde president, no podia atendre degudament l’alcaldia. 

L’alcalde accidental diu que ha d’anar a obrir el cementiri particular d’aquesta 

població  per evitar qui hi hagin privilegis de cap classe en aquesta mateixa. També 

perquè al cementiri municipal ja no hi ha més espai per a construir més tombes o 

panteons. 

Es proposa nomenar un home per a que cuidi  del jardí i pati d’esbarjo de Les 

Torres. 
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Finalment es contractarà un home amb el sou de 70 pessetes setmanals per a que 

faci de jardiner de Les Torres. 

S’acorda autoritzar a les Joventuts Llibertaries d’aquesta localitat per a construir en 

l’avinguda Francesc Macià. 

Es dona compte del problema dels tenders a la localitat. Cada cop que els arribin 

mercaderies hauran de passar per l’ajuntament per declarar el valor de les 

existències rebudes i així pagar els arbitris que els hi corresponen. 

Es llegeix una instància on després de donar diversos arguments, es demana elevar 

el preu de la llet a 120 pessetes el litre.  

A continuació es llegeix una altra instància on es demana una autorització per a 

elevar el preu de la carn. 

Ambdós casos seran estudiats. 

El 7 de juliol de 1937, Rafael Sebastià Irla, recuperat de la seva malaltia, torna a 

exercir com a alcalde oficial de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.                                                 

L’ajuntament autoritza el traspassament de la botiga de comestibles del carrer Josep 

Anselm Clavé, 12. 

Davant les instàncies presentades en la sessió anterior, s’acorda autoritzar a vendre 

la llet a 1 pesseta el litre per evitar abusos i la carn al preu entre 4 i 6 pessetes la 

peça segons la mida. 

Són aprovats els pressupostos de pintura per a diverses dependències per la 

quantitat de 437’30 pessetes. 

Es formarà una comissió de compres per a regular els preus als quals compren els 

industrials els seus articles i així aconseguir que els preus de venda al poble siguin 

més baixos. 

El company Guillem diu que Félix Martínez ha d’assistir a les sessions convocades 

per aquest ajuntament ja que la llei així l’obliga. S’acorda comunicar-li que si no 

assisteix en les pròximes sessions s’haurà de prendre alguna decisió.  

L’alcalde informa que els ingressos de l’ajuntament són cada cop més reduïts. Per 

aquest motiu proposa una sèrie d’arbitris: 

- Per cada consumició servida als cafès, bars i entitats, 0’05 pessetes. 

- Per cada entrada als espectacles públics, 0’05 pessetes. 

- En els menjars servits en les festes, el 10% del seu import. 
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Així s’acorda per unanimitat. 

A les escoles de Les Torres, les dutxes no funcionen i els nens no es poden dutxar. 

L’ajuntament acorda fer-les arreglar. 

Ja que les escoles Les Torres ja es troben funcionant amb mobiliari comprat per 

l’ajuntament, l’alcalde proposa: 

- Que l’esmentat edifici sigui cedit al Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Que a temor dels ingressos d’aquest ajuntament, es demani a aquell departament 

el 50% del cost de les obres d’adaptació de la finca Les Torres. 

La Corporació Municipal es dona per assabentada de la dimissió del càrrec de 

Conseller Municipal que ha presentat Félix Martínez. 

És llegit un escrit del Comitè Local de Creu Roja de Cornellà de Llobregat en el que 

s’exposen les diverses raons de conveniència per instal·lar en aquesta població una 

casa de socors com aquesta. Aquesta possible instal·lació finalment és denegada 

per l’ajuntament ja que disposa de prou homes de l’Ateneu Català i els organismes 

sindicals que poden exercir les funcions d’auxili al poble. 

Davant de la cortesia d’aquesta localitat a l’hora d’oferir comestibles per ajudar 

materialment a la capital de la República, s’acorda per unanimitat organitzar un 

festival per recaptar fondos amb el fi d’ajudar a les Comissions de Madrid. 

És llegida una comunicació d’Eugeni Vilardell en la que per diverses raons presenta 

la dimissió del seu càrrec. Jesús López diu que si s’accepta la dimissió de Vilardell, 

ell també renuncia al seu càrrec. Finalment, l’alcalde decideix no acceptar la 

dimissió de Vilardell i aclarir amb ell els problemes que hagin pogut tenir. 

Es dona compte d’un escrit presentat pel sindicat de la C.N.T. d’aquesta localitat on 

es comunica que com a substitut de Félix Martínez, representant de l’organització a 

l’ajuntament, es nomena a Manuel Belvis Bartoli. 

Es dona compte d’un altre escrit presentat per diversos veïns de la barriada La 

Plana en el que demanen l’autorització corresponent per a construir un refugi al 

carrer Joan Corrales i adjunts ja que diuen que els avions feixistes s’han passejat 

diversos cops per la ciutat de Barcelona, incloent Esplugues de Llobregat. Per 

unanimitat, s’autoritza la construcció del refugi. 

El company Pagès exposa als reunits l’anomalia que suposa per als treballadors 

d’aquesta localitat que tots els autobusos que passen per Esplugues direcció a 
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Barcelona siguin plens a les hores del matí. S’acorda juntament amb l’ajuntament de 

Sant Just Desvern, que té el mateix problema, sol·licitar a l’empresa d’autobusos de  

Barcelona que facin torn doble entre les 7 i 9 del matí durant els dies laborals. 

El company Guillem demana si es podrien fer uns 40 quilos de sabó per atendre als 

més necessitats i a les famílies que tenen algun membre malalt. 

El company Guillem exposa que els industrials Roca Casas i Josep Malaret s’han 

negat a subministrar articles alimentaris a diversos veïns d’aquest poble perquè en 

lloc de pagar-los amb diners, els paguen amb vals de beneficència al·legant que 

l’ajuntament no els paga. L’alcalde diu que això és totalment injust ja que els 

industrials haurien d’acceptar aquests vals. S’acorda posa’ls-hi una sanció. 

Respecte la llet que se subministrava a la barriada Finestrelles des de Barcelona  i 

que ara en virtut de les circumstàncies actuals no es pot enviar, s’acorda que siguin 

els lleters d’aquesta població els que vagin a vendre la llet que necessita aquesta 

barriada. S’acorda estipular les hores de venda, que seran de 6 a 9 del matí i de 4 a 

6 de la tarda. 

En referència a la llet i com a proposta de l’alcalde president, s’acorda per 

unanimitat confeccionar i subministrar als veïns que la necessitin la tarja de 

racionament de llet. 

Ja que s’ha de cobrir la vacant del representant d’aquest ajuntament en el Consell 

Local de l’Ensenyança d’aquest poble, per unanimitat s’acorda designar aquell 

càrrec al Conseller Municipal Manuel Belvis. 

És aprovat part del projecte redactat per l’arquitecte municipal sobre l’urbanització 

del carrer de les escoles i entrada al Cementiri Municipal. 

El representant de primera ensenyança diu que tal i com es va comprometre 

l’ajuntament, s’han de realitzar les obres de copisteria i arreglar l’enllumenat de la 

finca Les Torres, per al bon funcionament de les escoles. 

Ja que la Generalitat de Catalunya no es fa càrrec del problema alimentari d’aquesta 

localitat, l’alcalde president proposa que el Delegat d’Abastos presenti una instància 

demanant l’autorització corresponent per poder anar a la frontera franco-espanyola i 

amb camions, proveir-se de bacallà, sucre, mongetes i cigrons. 
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Són llegits a continuació dos Decrets de la Generalitat de Catalunya; el primer 

referent a la nova constitució dels ajuntaments i el segon, referent a les despeses 

dels refugiats. 

A continuació, l’alcalde president presenta la següent proposició: 

- Tots els llogaters, al recollir la tarja de racionament, hauran de presentar el rebut 

de l’habitatge que ocupin a aquesta localitat. 

- Tots els industrials d’aquesta localitat que tributin per algun motiu a aquest 

ajuntament, en recollir la tarja de racionament, hauran d’exhibir el rebut vigent del 

darrer arbitri. 

- Totes aquelles persones que tinguin una tarja de racionament on consti que són 

més familiars dels que realment són, se’ls retirarà la tarja de racionament. 

Per unanimitat, s’aproven aquestes propostes. 

L’alcalde declara que l’objecte de la reunió és donar compliment, a dia 3 de 

novembre de 1937, al que disposa del Decret de la Conselleria de Governació de 

data 08.10.1937 referent a la constitució d’aquest ajuntament. 

Per l’infrascrit, és llegit l’esmentat Decret, la Llei Municipal de Catalunya que fa 

referència al mateix i les propostes dels Consellers Municipals designats per l’entitat 

Ateneu Català Federal, adherida a l’Esquerra Republicana de Catalunya que són: 

Rafael Sebastià Irla, Joan Pagès i Eugeni Vilardell; la dels Consellers Municipals 

designats per el Partit Socialista Obrer de Catalunya que són: Isidre Canudes, 

Ramón Guillem i Josep Cadena; per últim, la del Conseller Municipal designat per la 

Unió de Rabassaires que és en Josep Campreciós. 

A continuació es procedeix als vots per als càrrecs d’alcalde popular, segon i tercer. 

Aquests són els resultats. 

- Alcalde popular: Rafael Sebastià Irla. 

- Alcalde segon: Miquel Bardira 

- Alcalde tercer: Ramón Guillem 

Com a representant de primera ensenyança és nomenat per unanimitat Isidre 

Canudes i Vega. 

A proposta de l’alcalde es constitueixen les següents comissions: 

Comissió d’Abastos i Agricultura, Comissió d’Hisenda, Treball i Vivenda, Comissió 

de Cultura, Sanitat, Assistència Social i Governació. 
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És llegida una comunicació per la qual interessa la recollida de les peces d’abric per 

als combatents al front. El company Guillem proposa l’organització de festivals per a 

recollir el màxim nombre de peces de roba d’hivern possibles. 

S’acorda nomenar interinament a l’ajudant de l’escorxador municipal amb el sou de 

20 pessetes setmanals. 

Davant el pròxim repartiment de targes de racionament durant el començament de 

desembre, s’acorda no proporcionar targes als inquilins del poble que no demostrin 

que han pagat els corresponents arbitris d’aquest ajuntament. 

S’autoritza a Martori i Pujades perquè en nom i representació d’aquest ajuntament 

rebi de la Generalitat de Catalunya la quantitat de 1080 pessetes en concepte 

d’ajuda als refugiats. 

S’acorda demanar pressupost per fer les reparacions necessàries als grups escolars 

Martí Brillas i Les Torres, a fi i a efecte de la seva execució. 

Davant la demanda feta per la Col·lectivitat de Pagesos en el sentit que siguin 

nomenats 4 guardes rurals ja que han hagut diversos robatoris, l’ajuntament aprova 

aquesta petició amb una condició, que les despeses d’aquests guardes siguin 

pagades pel sindicat de dita Col·lectivitat. 

L'alcalde diu que cal parlar i aprovar els pressupostos municipals corresponents a 

cada Comissió per l’exercici de 1938. 

S’acorda per unanimitat utilitzar la referència pressupostària de l’exercici de l’any 

1937. 

L’alcalde pren la paraula per indicar que ha observat en els industrials certes 

irregularitats en la manera de distribuir els gèneres alimentaris que la Delegació 

d’Abastos d’aquest ajuntament els facilita per fer el racionament. Proposa que tots 

aquells articles sobrants del racionament, siguin dipositats a l’ajuntament per casos 

especials en comptes de destinar-los a cap comercial o tenda. 

Es posa en coneixement del Consistori una comunicació d’Aigües de Barcelona per 

la que demana una entrevista als efectes de trobar una sol·lució per l’extinció del 

deute municipal després d’un canvi d’impressions. 

També es dona compte d’una sol·licitud de la Col·lectivitat de Pagesos d’aquest 

poble per la que interessa pugui utilitzar la Caixa de Cabals existent en aquell local, 
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acordant-se per unanimitat, que la puguin utilitzar sempre i quan el propietari de la 

mateixa no la demani. 

S'acorda que els articles alimentaris que es venguin a les botigues siguin expedits 

sols i exclusivament amb la tarja de racionament o amb autoritzacions especials 

expedides per aquest ajuntament. 

Davant de les facultats conferides per la Generalitat, s’acorda imposar els recaptes 

municipals del 15% sobre la Contribució Urbana i el 50% sobre la Contribució Rural 

d’aquesta localitat davant l’any 1938. 

El Conseller Joan Pagès dona compte d’uns inquilins que no paguen llurs lloguers, 

acordant-se per unanimitat que la Comissió de Vivenda d’aquest  ajuntament estudiï 

els casos i proposi solucions. 

Respecte els homes que treballen a les clavegueres, a proposta de l’alcalde, 

s’acorda que podran continuar treballant en dites obres en l’actualitat, els que hi 

treballen que sobrepassen els 50 anys i siguin menors de 18 anys, car els altres 

quedaran desocupats. 

Referent al lloguer que han de satisfer les entitats C.N.T. i U.G.T. dels locals que 

ocupen, després d’un canvi d’impressions, per unanimitat s’acorda a proposta de 

l’alcalde, que les entitats esmentades no paguin les despeses de tota mena i arbitris 

municipals que s’els imposa per part d’aquest ajuntament. 

S'acorda no donar tarja de racionament corresponent al mes de març a tots aquells 

que no han pagat el lloguer. 

Respecte a la distribució de llet, després d’un canvi d’impressions respecte el 

particular, s’acorda que es donin dos litres als nens fins a dos anys d’edat, que als 

de dos a quatre anys d’edat se’ls doni mig litre diari i els més grans hauran d’esperar 

per veure si queda llet. 

Davant el Decret del Ministeri de Treball de data 7 de desembre de 1937 respecte a 

la mobilització general dels desocupats compresos entre els 18 i 50 anys 

respectivament i tenint en compte de que aquest ajuntament i les despeses de 

l’ajuntament, que han deixat a aquest amb un dèficit de sis mil pessetes, no es pot 

de cap manera sostenir els obrers que treballen a les clavegueres, acordant-se per 

unanimitat que a partir del dia 14 passin a treballar en la neteja del poble. 
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El Conseller Miquel Bardira manifesta que degut a les raons que exposa verbalment, 

no sabem quines són, presenta la seva dimissió com a Conseller d’aquest 

ajuntament i la organització on pertany. També diu que dita entitat ja té nomenat un 

substitut que ocuparà el seu lloc a la pròxima reunió. 

Es llegeix a continuació una instància de l’empresa col·lectivitzada de pastes 

alimentàries El Fallo, manifestant que havent constituït un refugi per als veïns de la 

barriada de La Plana durant els bombardejos, l’ajuntament hauria de fer-se càrrec 

de proporciona’ls-hi el material necessari per a construir una escala d’entrada i 

sortida per a l’esmentat refugi. A proposta de l’alcalde, se’ls contesta que abans de 

parlar d’aquesta qüestió, l’empresa haurà de pagar tots els seus deutes a 

l’ajuntament. 

Es dona compte d’una comunicació de l’organització sindical C.N.T. per la qual es 

manifesta que cessen en els seus càrrecs de Consellers Municipals els 

representants de la mateixa: Miquel Bardira i Ramón Izquierdo, nomenant substituts 

a Salvador Gracia i Marcelí Perich i Serra. 

Com a conseqüència de la notificació, és elegit alcalde segon en Marcelí Perich i 

Serra i alcalde tercer en Ramón Guillem. 

En Marcelí Perich formarà part de la Comissió Segona i en Salvador Gracia de la 

Comissió Tercera. 

Es llegeix una instància de la Societat General de Farmàcia S.A. per la qual 

interessa setmanalment la quantitat de 250 kg de sèrum per elaborar certes 

especialitats farmacèutiques. 

Després de llegir la comunicació per la qual el Partit Socialista Unificat comunica el 

cessi com a Consellers Municipals dels que fins ara ho havien sigut Isidre Canudes i 

Ramón Guillem, i proposa per a la seva substitució a Josep Oriol i Josep Climent. 

S’acorda per unanimitat satisfer de moment la confiança als Consellers Canudes i 

Guillem ja que no existeix cap causa justificada per a la seva substitució.  

Es llegeix una comunicació del Partit Socialista Unificat on s’exposen les raons per 

haver acomiadat als consellers que van ser inicialment substituïts. Aquests dos 

consellers no van perseguir els comerciants de la localitat que venien articles a 

preus abusius. 
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El conseller Gracia, és representant del Front Popular d’aquest poble. En Joan 

Pagès és representant d’Esquerra Republicana de Catalunya d’aquest poble. 

Marcelí Perich és representant del sindicat C.N.T. 

Davant la queixa presentada per la vaqueria local, s’acorda que el veterinari 

municipal els faci una visita a compte de l’ajuntament en el menor espai de temps 

possible. 

Davant de la necessitat que existeix per part d’aquest ajuntament de controlar la 

fruita que es consumeix en aquest terme municipal com a conseqüència dels 

abusos que consenten els detallistes en el preu de venda de la mateixa, 

l’ajuntament per unanimitat acorda el que segueix: 

Des d’avui en endavant, la fruita que es vengui en aquest poble, serà controlada per 

l’ajuntament. Tots els collidors de fruita estaran obligats a portar tota la fruita que 

recullin a la Comissió de proveïments d’aquest ajuntament, qui estipularà el preu 

d’aquesta tenint en compte les circumstàncies d’adquisició, per evitar abusos. 

Que l’ajuntament carregui amb un 10% d’arbitri el preu de la fruita, es deu a que ha 

de suportar les moltes despeses existents en concepte de beneficència i que no hi 

ha manera de sufragar. 

A dia 6 de novembre de 1938, se celebra l’últim ple de l’Ajuntament d’Esplugues de 

Llobregat amb Rafael Sebastià com a Alcalde oficial. Es llegeix una comunicació del 

Partit Socialista Unificat de Catalunya per el qual interessa es doni possessió dels 

càrrecs de Consellers Municipals als designats ciutadans Àngel Escamilla i Josep 

Sans. 

La data d’aquest últim ple, coincideix amb la Batalla de l’Ebre (25 de juliol de 1938 - 

16 de novembre de 1938). La Batalla de l’Ebre va ser una de les batalles més 

importants i sagnants de la Guerra Civil espanyola i acabada aquesta, un cop 

derrotat l’exèrcit republicà, les tropes franquistes apenes van trobar resistència a 

l’entrada a Catalunya. Entre novembre de 1938 i gener de 1939,  data en la que se 

celebra el primer ple amb alcalde franquista, suposem que l’alcaldia republicana 

d’esplugues, organitza la retirada de molts homes i dones cap a l’exili com és el cas 

de l’alcalde i la seva família. 

El 26 de gener de 1939, l’acta per primer cop és escrita en castellà.  
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L’alcalde de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat durant l’inici del Franquisme va 

ser Melchor Llavinés Roca i els consellers que formaven l’equip de govern eren: 

Andrés Segui Santacana, Alfonso Sagrá Puigbó i M. Martí Fabregol. Tots ells van 

signar el següent: 

“Presentes los mencionados señores juran por su honor desempeñar fielmente sus 

respectivas funciones con celo, austeridad y energía, basándose en las normas de 

la España Nacional y del Generalísimo Franco, nuestro glorioso Caudillo, realizando 

un cometido con la máxima rapidez que la acertada resolución de cada caso exija” 

“Y para que conste, firman conmigo la presente después de quedar enterados de su 

contenido, aceptando y agradeciendo su nombramiento, que les permite cooperar 

con el mayor entusiasmo al resurgir de España”. 

Aquesta data suposa la fi del càrrec com a alcalde de Rafael Sebastià, qui durant 

l’any 1939, no sabem la data exacta, va decidir marxar a l’exili, concretament a la 

ciutat de Saint Esteve, França. 

9.2. ANNEX FOTOGRÀFIC 

FONT: ARXIU FAMILIAR. NÚRIA SEBASTIÀ I JOSEFINA PINO SEBASTIÀ 

9.2.1. FOTOGRAFIES DE RAFAEL SEBASTIÀ IRLA, LLORENÇ 
SEBASTIÀ CASANOVAS, JOSEFINA CASANOVAS PETIT (DONA DE 
RAFAEL) I MARGOT (DONA DE LLORENÇ) 

Pàgina �142

Rafael Sebastià Irla Rafael Sebastià Irla



EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

 

 

Pàgina �143

Llorenç Sebastià Casanovas

Josefina Casanovas Petit Rafael Sebastià Irla

Margot
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Llorenç Sebastià Casanovas, 

Margot i Núria Sebastià, la seva 
filla

Margot

Llorenç Sebastià Casanovas, Margot i Núria Sebastià, la seva filla
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Josefina Casanovas Petit i Rafael 

Sebastià Irla

Josefina Casanovas Petit i Rafael 

Sebastià Irla

Rafael Sebastià, Josefina Casanovas i la 

seva neta, Núria Sebastià

Josefina Casanovas Petit
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9.2.2. FOTOGRAFIES DELS GERMANS I GERMANES 
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Josefa Casanovas Petit amb les seves filles, en Rafalet i una néta (Montse). 

D’esquerra a dreta trobem a la Francisca o Paquita (sosté a la Montse amb 
els braços), Ma Teresa, Carmeta, Josefina (Pons), Elvira, Ángela i Falet.

Josefina (Pons) Rafael (Rafalet)
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Rafael (Rafalet)

Rafael (Rafalet) i la seva dona
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9.2.3. ALTRES FOTOGRAFIES 
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Josefina (Pons), Margot i a la 

dreta la Carme Sebastià

Carme Sebastià
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Gent de teatre a Esplugues de Llobregat. El noi amb la gorra fosca del 

mig és en Llorenç Sebastià Casanovas.

Veïns d’Esplugues, C/ Josep Anselm 

Clavé. Venien vi.

Llorenç, Margot i un refugiat espanyol.
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Olivé, amic de la família.

Noies d’Esplugues a l’Avenç. El noi és en Rafalet i davant d’ell, amb vestit fosc, 

està la Núria.
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Avenç. D’esquerra a dreta i en primer pla la Francisca Sebastià, en Falet i la 

Margot.

Gent d’Arles-sur-Tech. Davant en Rafalet. D’esquerra a dreta la Sra. Augustine, la 

seva filla, la Margot, la Núria i la Maria Costa (les dues famílies que van ajudar als 
Sebastià).
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Maria Costa amb el seu pare, en 

Llorenç i la Núria.

Grup de gent d’Esplugues de Llobregat. Al 

mig, despullat, en Llorenç.

Dibuix d’en Llorenç.
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Núria Sebastià.
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D’esquerra a dreta: Olivé, Josefa, Margot, Núria amb una amiga al davant i 

Llorenç. Saint Esteve.

Interpretació de Rafael a una obra de teatre a l’Avenç.
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Casa a l’exili. Saint Esteve.
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Tomba d’en Llorenç Sebastià Casanovas. Saint Esteve.

Tomba de la Margot. Saint Esteve.
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9.2.4. FOTOGRAFIES DE DOCUMENTS 
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Entrevista a un contemporani de Rafael publicada a “La Vida a 
Esplugas”.
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Grup Canigó. Teatre.
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Aliança Nacional de Catalunya.
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Diari “La Vida de Esplugas”
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Postal. Arles-sur-Tech.
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Programa Pau Casals.

Gran Vetllada Catalana. Unió de Dones de Catalunya.
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Casal de Catalunya.
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9.3. ANNEX DE LES ENTREVISTES 

9.3.1. ENTREVISTA A NÚRIA SEBASTIÀ A SAINT ESTEVE - 
PERPINYÀ. PRESENCIAL. 

Entrevista a Núria Sebastià, filla de Llorenç Sebastià i neta d’en Rafael Sebastià Irla.  

9.3.1.1. PREGUNTES I ACLARIMENTS PENDENTS. 

1.-Llorenç  Sebastià va néixer el 11 d’abril de 1915  al carrer Pau Claris, 7 

d’Esplugues de Llobregat. Va marxar a l’exili el 10 de gener de 1939  amb 24 anys. 

Va morir l’any 1949 amb 34 anys a Saint Esteve (França). Va patir deu anys de dur 

exili.    Deixava una vídua, Margot  i una filla anomenada Núria Sebastià de … 

d’edat . 

2.-Llorenç va treballar de gran,  de  pintor a Esplugues com el seu pare Rafael 

Sebastià. 

3.-Va ser afiliat al sindicat UGT i al partit ERC. 

4.- Va participar a la revolució de 1934 a Catalunya amb 19 anys i va ser  

empresonat amb el seu pare i el president Companys al vaixell Uruguai a Barcelona 

per les autoritats del govern de la Segona República durant el Bienni Conservador 

per haver donat suport a aquesta revolta de tipus polític. Et van parlar el teu pare i el 

teu avi d’aquest fet alguna vegada? Ho coneixies? 

5.- Creiem que Llorenç va tindre una novia a Esplugues,  que es deia  Antònia 

Cortés (Poema Anyorance 10 gener 1939) 

6.-Al juliol de 1937 Llorenç va anar al front a defensar la Segona República i la 

Generalitat Catalana en lluita contra el feixisme espanyol. Tenia 22 anys i va estar 

destinat com a caporal a la 39 Companyia de l’exèrcit Popular Regular, 135 Brigada 

Mixta, 1er Batalló, 31 divisió, al front d’Osca a l’Aragó. Mes tard va ser-hi a  Vedat de 

Suera, Saragossa.  

  

7.-Al juliol de 1938  va estar ingressat a l’infermeria de l’exèrcit  a l’Hospital Militar 14 

per sarna i tornar al  front. El seu amic era Josep Campreciós  Galobert ( membre de 
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l’equip de govern a l’Ajuntament d’Esplugues amb el seu pare Rafael i la seva dona 

Marcela Verges (poema dedicat amb ells “ Caiguda de fulla”) 

8.-El 10 de gener de 1939, Llorenç inicia el camí cap a l’exili. Passà   per Sallent 

(Bages. Poema “Anyorance” dedicat a Antònia Cortés la seva núvia?)  Continua per 

Manresa (Bages Poema “el refuguí”) 

9.- El 6 de febrer de 1939 des de la frontera, a Mas Font Coberta, als Pirineus 

(Poema “Pau retrobada”) El 15 de febrer de 1939  es troba a  La Manera (Pirineus 

Orientals  Poema “Nostre Horitzó”) 

10.-El 18 de Febrer de 1939, desprès de un mes i 8 dies caminant , arriba a Arles- 

sur-Tech, França (Poema “El nou dia”)   

11. Suposem que una vegada arriba a Arles-sur-Tech  és internat al Camp 

d’Argelers com tots els refugiats espanyols i catalans.   

12.- Saps qui va ser Maria Costa? Nosaltres el que saben es que va ser una noia 

que va conèixer  ja a l’exili.  La va fer un poema “A una nena del Pirineu”   

13.-El 13 de juny de 1939 des de Arles (possiblement al Camp d’Argelers) Escriu 

una carta al seu pare on li explica afligit que han afusellat  a una persona 

d’Esplugues que els va ajudar quan  van estar a la presó a l’octubre de 1934. 

Sabries dir-nos qui era aquesta persona? Podrien ser ; Josep Cortada Ros, Fabià 

Bustos Casado, Facundo Fernández Melchor, Joan Tarrazón Collado i Dàmaso 

García Calvo. Tots ells afusellats  entre abril i maig de 1939 També li diu al seu pare 

que Ramón Martí està detingut a un camp de concentració. S’acomiada amb petons 

a la família.  Si li escriu al seu pare vol dir que el juny de 1939 Rafael no està al 

camp d’Argelers i Llorenç si. Ens podries confirmar això?. 

14.- El juny de 1939 sembla que Llorenç ha creat un grup de teatre català i que 

assajant  l’obra  “El ferrer de tall” . El director del grup de teatre Nostra Terra, Pere 

Lladó  li ofereix ajut a Llorenç.  El grup de teatre  es deu crear al Camp d’Argelers, 

doncs ell   es troba al camp  encara  el gener de 1940  confirmat per la carta que 

Escriu des del Camp al Sr. Josep  Tomàs i Piera on li parla dels refugiats i de la vida 
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al camp.  Aquest Senyor va ser ministre  de la Segona República Espanyola el 1936. 

Líder d’ERC . Exiliat a França primer i d’allà va marxà a Mèxic on morí el 1976. Què 

en saps tu d’aquest tema del teatre?  

15.- El 29 de setembre de 1939 rep un certificat de satisfacció de treball i conducta 

com a refugiat per diverses feines com elaboració i preparació de vins i licors.  Es 

suposa que encara està al Camp i surt a treballar. 

16. El dia 23 de novembre de 1939 Llorenç encara es troba al Camp d’Argelers. El 

Poema “Matinal” ens ho confirma.  

17.- El 10 de gener de 1940 continua al Camp d’Argelers. Ens ho constata la carta 

que amb aquesta dada li escriu al Sr. Josep Tomás i Piera parlant-li dels refugiats.  

També per aquestes dates escriu el poema “Tot s’ha acabat”  on relata la mort  de 

un amic seu  amb vint anys a la barraca del Camp.   També ens parla en un escrit de 

com eren les barraques  i les persones que hi havien.  

18.- El 12 de gener de 1940 rep un salconduit com a refugiat polític on se li autoritza 

a viure a Saint Esteve i haurà d’anar a l’Ajuntament a buscar el carnet d’identitat.  Si 

això es corrobora  Núria, Llorenç arribà  al camp d’Argelers el 18 de febrer del 1939  

i surt el 12 de gener de 1940. Ha estat al Camp quasi onze mesos.    

19.- Durant l’any 1940 rep un certificat  que diu que es apte per  prestacions militars 

com a refugiat.. Estem ja a la Segona Guerra Mundial  des de setembre de 1939. 

França està ocupada pels nazis i molts  refugiats republicans espanyols aniran com 

a antifeixistes a lluitar contra ells i defensar França.  Creient que Llorenç no va anar 

al front.   

20.- El 4 d’abril de 1940 Llorenç rep informació de Jaume Ayguadé des de París 

sobre el SERE (Servei Espanyol Republicans Exiliats) de que s’està organitzant  un 

embarcament de refugiats a Santo Domingo (Amèrica) Li pregunten si està 

interessat en marxar.  Sembla ser que ell no va voler marxar doncs a Saint Esteve 

estava el seu pare Rafael.  Saps perquè no va marxar ? 
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21.- El 6 de febrer de 1941, des de la França de Vichy, Gabriel Lucio, secretari de la 

Legació dels Estats Units de Mèxic  li comunica a Llorenç  que ha estat acceptat 

com a refugiat a Mèxic . Però sembla ser que ell també va renunciar a marxar. Saps 

perquè? 

22.- Per el que hem llegit creiem que  Llorenç va ser agricultor a l’exili francès i que 

va participar amb d’altres refugiats catalans  en grups de teatre i culturals. També 

sabem que ja abans de marxar a l’exili participava amb el seu pare en un grup de 

teatre i excursionista  a l’Avenç. Grup Germanor . Ens ho pots confirmar? 

23.-La policia de Perpinyà  autoritzà mitjançant un document a Llorenç  poder 

conduir des d’ Arles-sur –Tech a Saint Esteve i Saint Feliu d’Avall. Possiblement 

encara dorm al camp  i treballa a Saint Esteve o Sant Feliu d’Avall ?.    

24.-El 15 de setembre de 1941, l’oficina d’estrangers dels Pirineus Orientals envia a 

l’Alcalde de Saint Esteve  un carnet d’identitat per a Llorenç, que viu a aquesta vila. 

25.- La Comissaria de policia de l’Ajuntament de Saint Esteve lliura a Llorenç un 

contracte  com a treballador agrícola  que tindrà una durada d’un any a partir de l’1 

de juliol de 1942.  

26.- Febrer 1942 Llorenç escriu un poema sense títol dedicat a la seva filla Josefa 

per el que deduïm que va morir  aquest any 1942.  Podries confirmar o negar aquest 

fet? 

27.-Sabem que Llorenç es va casar amb la teva mare que es deia Margot i era 

francesa. Podries explicar com i quan es van conèixer i casar?   Quan vas néixer tu 

Núria i a on?  

28.- Ens podries explicar com era la teva casa familiar i si vivíeu sols , la mare el 

pare i tu, o vivíeu amb els avis Rafael i  Josefa i les teves tietes?. 

29.-Com era un dia qualsevol del teu pare  la teva mare i tu? 

Pàgina �167



EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

30.-Quan i com va morir el teu pare Llorenç? Per la teva cosina Núria, sabem que va 

mori amb 34 anys d’un tètanus l’any 1949 ja que va néixer el 1915. Pots confirmar-

ho?.   La teva mare treballava?  Com ho van viure els teus avis?. Com ho vas viure 

tu i la teva mare? 

31.- Quants anys tenies quan va mori el teu pare? Com va ser la vida sense ell amb 

la teva mare?. On estar enterrat el teu pare? 

32.-Quina va ser la relació amb el teu avi Rafael? Et va parlar de política? Es 

parlava sovint a casa?  

33.- Et va parlar el teu avi de com va ser la seva retirada a França i de si va estar al 

Camp d’Argelers?  Què saps del viatge que va fer la teva avia Josefa amb el tiet 

Rafael  quan aquest tenia 4 anys cap l’ exili  per  reunir-se amb  l’avi Rafael i el teu 

pare Llorenç? 

34.- Què ens pots explicar de les teves tietes,   Josefa i Carmeta  que van venir 

també a viure a Saint Esteve,  com va ser la seva vida a l’exili  d’elles? 

35.- Quina va ser la relació amb les tietes que es van quedar a Esplugues? Com es 

deien? Us visitàveu  sovint?   

36.- Sabem que Rafael i Josefa els teus avis i les teves tietes Josefa i Carmeta  van 

tornar a Esplugues  a l’any 1964, desprès de 25 anys d’exili. Com va ser la vostra 

vida a Saint Esteve sense la família del teu pare? 

37.-Hi havia mes  refugiats polítics catalans i espluguins  a Saint Esteve?  Teníeu 

relació amb alguna associació de  gent exiliada?  A casa de la família venia algú 

exiliat d’Esplugues? 

 En els papers del teu pare apareix un tal Olivé.  Que nosaltres creiem que es Josep 

Olivé Olivé  que al padró d’Esplugues del 1936 hem trobat que tenia  58 anys ,vivia 

al carrer Molines 97 d’Esplugues i era impressor.  Què en saps d’aquesta persona? 
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38.- Ens podries explicar com va ser la vida a l’exili del teu tiet  Rafael Sebastià. 

Sabem que va marxar a l’exili amb la teva avia molt petit, creiem que amb 4 anyets.  

En què va treballar? On vivia? Es va casar i va tindre descendència? Queda algú de 

la família per poder parlar amb nosaltres?     

9.3.1.2. RESPOSTES I ACLARIMENTS 

Rafael va decorar l’escola infantil de Saint Esteve, una cambra i la casa de la Núria, 

on va pintar paisatges molt bonics. 

Quan va morir Rafael Sebastià Irla, va sortir un autocar des de Saint Esteve, ple de 

gent del poble, direcció Esplugues de Llobregat, el lloc on va morir l’ex-alcalde, per 

assistir al seu enterrament. Rafael Sebastià es va fer estimar a Saint Esteve i aquell 

autocar va ser la prova. 

Llorenç estimava una noia a Esplugues que es deia Rosita Noia.  

Rafael va dedicar un dels seus poemes a Maria Costa, una nena que va conèixer a 

l’exili. El pare de la noia, el Sr. Costa era un intel·lectual i un molt bon amic de 

Llorenç (tenim foto). 

Tots aquells refugiats del camp d’Argelers-sur-mer que no tenien família a França no 

van poder sortir del camp tan ràpidament com en Llorenç i en Rafael. Els Agustí, 

família de Rafael, tenien terres i es dedicaven a la caça de conills. Aquests vivien a 

Arles-sur-Tech i van reclamar a Llorenç per a que pogués treballar al camp amb ells; 

sense cap salari, Llorenç va preferir treballar a les terres dels Agustí que no pas 

quedar-se al camp; a més, aquests viatges diaris per anar a treballar expliquen per 

què Llorenç escriu molts dels seus poemes des d’Arles-sur-Tech i no pas des 

d’Argelers-sur-mer, el camp de refugiats on van ser destinats Llorenç i el seu pare 

molt poc temps després d’arribar al país. Els Agustí van ser el motiu pel qual els 

Sebastià van poder sortir del camp i anar a viure a Saint Esteve. 

No tota la gent va rebre bé als refugiats espanyols; els intel·lectuals sí ho van fer 

p e r ò m o l t s n o . L a N ú r i a r e l a t a c o m a l g u n a g e n t l i d e i a “ f i l l e 

d’espagnolás” (despectiu). 

Josefa Casanovas i el petit Rafael (Falet) van haver de creuar els Pirineus caminant 

per trobar-se amb la seva família exiliada, en Llorenç i en Rafael. En el camí, la 
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Josefina es va trencar un braç i en Falet també es va lesionar. No van anar sols; la 

Josefina va contractar a una persona que els va fer de guia i el va portar fins a la 

frontera francesa. En Rafael i Llorenç els van esperar a una casa que hi havia Saint 

Pierre dels forcats ja que no podien deixar-se veure per la policia espanyola. És per 

aquest motiu que la dona de Llorenç, Margot, ja embarassada de la Núria, a l’any 

1943 va anar a buscar a la seva sogra Josefina, que mai havia vist, a la Vall de 

Núria. Quan es van trobar van haver d’esperar unes dues hores per confirmar que 

no s’estaven equivocant, ja que sortir del país d’aquella manera era il·legal i 

s’arriscaven a morir si eren descobertes per la policia franquista. 

Quan van marxar a l’exili Llorenç i Rafael, encara que tots dos van marxar en dates 

diferents i van seguir diferents camins, els va fer molt fred, era gener de 1939. 

La casa que Rafael Sebastià tenia a Esplugues de Llobregat, estava plena de llibres 

considerats contraris al règim franquista; per aquest motiu, un cop Rafael Sebastià 

va marxar a l’exili francès, la Josefina va haver de recopilar-los i llançar-los a un pou 

per a evitar més problemes. 

Rafael Sebastià Irla va caure molt malalt durant el seu empresonament al Vaixell 

Uruguai i com sabia  que Esplugues de Llobregat era molt a prop, va anar a casa 

seva, ja que aquell Vaixell era ple de rates. Esteve Carbonell, sacerdot del poble 

d’Esplugues, va dir que aquests fets demostraven la covardia de l‘ex-alcalde. La 

Núria ens confirma que va ser la salut del seu avi la que va provocar que Rafael 

s’anés del Vaixell Uruguai. 

Llorenç va creuar la frontera pel coll d’Ares fins a arribar a Prats-de-Mollo, des d’on 

va seguir la ruta marcada fins a Arles-sur-mer. 

Josep Olivé, que vivia a Perpignan, era solter i tenia la mateixa edat que Llorenç 

Sebastià, visitava molts diumenges a Rafael i Llorenç a Saint Esteve ja que era molt 

amic dels Sebastià. En Rafael i la Josefina, explica la Núria, filla de Llorenç, 

haguessin estat molt contents si Josep Olivé, com a refugiat polític espluguenc 

també, s’hagués casat amb la Carmeta, una de les seves filles. 

Llorenç va tenir possibilitat d’anar a Mèxic abans de casar-se amb la Margot. La 

Josefina no hi va estar gens d’acord i per aquest motiu finalment no va anar. Fins i 

tot, en Rafael i la Josefina no van assistir al casament del seu fill pels enfrontaments 

que tenien en Rafael i en Llorenç durant les seves múltiples discussions polítiques. 
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Ambdós eren apassionats de la política. El seu pare, com a regal de casament va 

regalar al seu fill al·legòricament un vaixell de ceràmica. 

Llorenç Sebastià va morir d’un tètanus. Com que Llorenç treballava al camp, a la 

vinya de la seva sogra, bevia aigua d’un pou que hi havia i es va fer una ferida, el 

metge va pensar que es tractava d’una febre tifoidea. La Núria, filla de Llorenç, 

descriu els crits de dolor del seu pare per la malaltia que tenia. Vuit dies després de 

que arribessin els símptomes de la malaltia, va morir. Va morir el 8 de maig de 1949; 

la Margot tenia 35 anys. 

En Llorenç va muntar un comerç a la Margot a Saint Esteve; ell treballava a les 

terres de la seva sogra. La Margot va treballar dos o tres mesos a casa de la seva 

mare com a costurera però després i gràcies a l’ajuda de Llorenç va treballar al seu 

propi negoci.  

La Margot va morir amb 50 anys d’un càncer al pit. 

Rafael Sebastià defensava l’ideologia comunista i en Llorenç era més anarquista. 

D’aquí venien les seves discussions polítiques a l’exili. Encara que discutien, 

ambdós haguessin volgut tornar a Catalunya per continuar la lluita; encara que van 

marxar a l’exili no van perdre l’esperança per alliberar a Catalunya de les tropes 

feixistes. 

Arles-sur-mer. Els refugiats del camp van crear la “Barraca de la cultura”. És molt 

possible que Llorenç creés el grup de teatre a aquesta barraca, on es reunien 

intel·lectuals exiliats. 

La Núria ens diu que una de les filles de Llorenç i germana seva, la Josefina , va 

morir un mes després de néixer de diftèria, quan ella tenia quatre anys. La Núria va 

néixer a Saint Esteve el 6 de febrer de 1943 i es quedà orfe amb 6 anys doncs el 

seu pare Llorenç va morir el 1949. 

En Llorenç, la Margot i la Núria vivien amb la mare de la Margot a Saint Esteve, que 

era vídua. Els pares d’en Llorenç vivien al costat.  

En Rafalet va estudiar Belles Arts a Perpignan. Es va dedicar a la pintura; fins i tot, 

va fer més d’una exposició a Barcelona. 

Quan Rafael Sebastià va marxar a Esplugues, gairebé tota la seva família va marxar 

amb ell; Llorenç, en canvi, es va quedar a França amb la seva dona i les seves filles. 
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Rafael Sebastià va morir el 1974. 

9.3.2.  ENTREVISTA A JOSEFINA PINO SEBASTIÀ A ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT. PRESENCIAL 

Primera entrevista a Josefina Pino Sebastià, neta de Rafael Sebastià Irla. Presencial 

La Francisca (Paquita), una de les filles de Rafael Sebastià Irla que es va quedar a 

Esplugues de Llobregat i que no va marxar a l’exili, es va casar amb l’Enric Ginestà. 

Van tenir una filla que es diu Montse i actualment viu a Sitges. L’Elvira, mare de la 

Josefina Pino Sebastià, es va casar el 1946. L’Àngela, la Francisca (Paquita), la 

Teresa i l’Elvira van ser les filles que es van quedar al poble. 

La Francisca, l’Elvira, la Carme i la Josefa (Pons) treballaven al laboratori Carlo 

Erba. La Teresa treballava a una pastisseria situada a Gran Via-Muntaner de 

Barcelona “La Torre”; es va casar amb l’amo de la pastisseria. La Teresa era la més 

petita i es va anar a viure a “ca el sonat”, uns veïns de Rafael Sebastià Irla que no 

tenien fills i que se l’estimaven molt; vivien al davant de la casa d’en Rafael. 

Els primers que marxen del poble cap a França són la Josefa (dona de Rafael 

Sebastià) i en Rafael Sebastià (Rafalet; fill de Rafael Sebastià). Un temps després 

marxen la Josefa (Pons) i la Carmeta; de fet, totes dues van viure molt anys a 

França.  

9.3.3. ENTREVISTA A JOSEFINA PINO SEBASTIÀ. ONLINE 

Segona entrevista a Josefina Pino Sebastià, neta de Rafael Sebastià Irla. Esplugues 

23/10/2015. Online 

1.- Fina, necessitem saber les dades de naixement de les teves tietes: Josefa 

(Pons) Sebastià, Teresa Sebastià i Rafaelet Sebastià per tal de completar 

l’arbre genealògic familiar.   

2.- Rafael i Llorenç van marxar a l’exili a  finals de l’any 1938. Al gener de 1939 
els militars feixistes entren a Barcelona. Creiem que entre el  1941 o 1942 

marxen la teva avia Josefa i Rafaelet també a l’exili. Es queden a Esplugues 

soles les filles  de Rafael i Josefa. El 1939 la Francisca té 23 anys, va néixer el 
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14 del 8 del 36, l’Elvira  20 anys va néixer el 17 d’abril de 1919, la Carme 17 va 

néixer el 4 del 8 del 1922, la Josefa té 14 anys va néixer el 11 de desembre de 

1925, l’Angela té 15 anys va néixer el 11 de febrer de 1924,   la Teresa té 9 anys 
va néixer el 1930. Es a dir que queden dos filles majors de edat: Francisca i 

Elvira i quatre  menors: Carme 17, Àngela 15, Pons (Josefa) 14,  Teresa 9.  Ens 

ho podries confirmar? 

Dates de naixement: 

Llorenç 1915 

Paquita (Francisca) 14.08.1916 

Elvira 17.04.1919 

Carmeta (Carme) 04.08.1922 

Àngela 11.02.1924 

Pons (Josefa) 11.12.1925 

Teresa 1930 

Rafalet .02.1937 

3.- Ens has dit que les dues grans: Francisca i Elvira (la teva mare) treballaven 

al Laboratori Carlo Erba a Esplugues. I que la petita Teresa va marxar a viure a 
casa d’uns veïns al carrer Anselm Clavé. Ens podries dir si les altres 

treballaven i com va ser la seva vida? Explica’ns una mica com creus que va 

ser la seva vida soles a Esplugues a la immediata postguerra i la dictadura.  

La Francisca treballava a casa fent passamaneria i accessoris de tapisseria. 

L’Elvira treballava al Sucre (al barri de l’Arc de Triomf a Barcelona) fins que es va 

casar al 1946 que va treballar a casa per els laboratoris Societat General de 

Farmàcia (al carrer Anselm Clavé, baixant a l’esquerra) 

L’ Àngela i la Pons treballaven a la Societat General de Farmàcia.  

La Tresa primer estudiava i quan va tenir l’edat de treballar ho va fer en una fabrica 

de caramels de Sant Just i allà va conèixer el Baltasar que mes endavant va ser el 

seu marit. Possiblement quan la Josefa Casanovas va marxar a França la Tresa va 

anar a viure a casa d’uns veïns del mateix carrer, eren els seus padrins, la Treseta i 

el Pepito. La Treseta era la germana del marit de la Paquita, l’Enric. 
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4.- Sabem que dos d’elles la Josefa ( Pons) i  la Carme van marxar també a 

l’exili amb els seus pares. Sabries dir-nos Quan van marxar?  I com van viure a 

Saint Esteve (França) ¿Crec que van treballar. Es van casar? . Sabem que 
Josefa i Carme van tornar de l’exili amb els seus pares l’any 1964, la Carme en 

tenia 42 anys i la Josefa possiblement 41.Com van viure la tornada a 

Esplugues desprès de vindre de França? 

La Carmeta va marxar molt aviat, no se com, potser fins i tot va marxar amb la iaia i 

el Falet, no va treballar a Esplugues, la Pons va marxar sobre 1958 i allà van 

treballar fen vestits de nina per a la casa Bella. Jo les recordo contentes quan van 

tornar. Durant molt de temps després de la seva tornada molts diumenges a la tarda 

totes les filles anaven a veure els pares. Recordo que el meu pare deia que la meva 

mare anava massa sovint a veure els seus pares, però pensant que havien estat 

molts anys sense ells em sembla normal. 

5.- Ens agradaria saber si la Francisca, l’Elvira, l’Àngela i la Teresa  que es van 

quedar a Esplugues van patir algun tipus de repressió o humiliació  per part 

de les autoritats franquistes d’Esplugues. Ens podries explicar què en saps?.  

Que jo recordi no en parlaven gens, mes aviat tenien por de parlar de qualsevol 

cosa i menys de l’exili. Havia sentit que a l’inici de la postguerra no les deixaven 

parlar català.  

M’explica la meva cosina Montse que les germanes estaven dolgudes, que es 

sentien que les senyalaven i que els hi va costar que els hi donessin feina. Els deien 

“rojas” amb menyspreu. La meva mare m’havia explicat que li havien fet netejar les 

pintades dels vidres de l’Avenç i que ho havien fet per humiliar-la.  

La meva cosina Mª Àngels em diu que la seva mare Àngela i una altra germana, 

possiblement la Pons van  intentar passar la frontera per la Junquera i les van tancar 

a la presó, no sap quan de temps hi van estar ni quin any era. Recorda que la seva 

mare li deia que les van fer passar gana i que els deien · “A estas rojas ni agua”. 
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La meva mare deia que què sort tenien que la de la vaqueria a Esplugues els fiava i 

també la Tresina dels Cacuets i així van poder tirar endavant fins que es van 

recuperar econòmicament.  

6.- Ens agradaria saber si anàveu a França la família que es va quedar aquí a 

veure a la resta de família exiliada. Es parlava obertament del tema de l’exili o 

s’amagava aquest fet a casa?.  

Jo se que la primera vegada que vaig anar a França tenia 6 mesos, va ser per Nadal 

i em vam portar per presentar-me els meus avis. Es veu que durant uns anys la 

meva família anava a veure’ls per Nadal. 

Segons la meva cosina Montse no anaven gaire a França fins que no es va morir el 

Llorenç. A les hores també venien la Margot (la dona del Llorenç) i la Núria (la filla 

del Llorenç). Al començament no podien anar a França perquè no tenien passaport 

per la situació política, per ser filles d’exiliat. Possiblement a començament del anys 

50 van poder anar a França i la Carmeta i la iaia ja podien venir, l’avi no.  

  

7.- Què et va explicar a tu la teva mare  d’aquesta història familiar i de la 

repressió franquista.  Com ho va viure ella? Com ho van viure les teves tietes?  

Explicaven poc per la por i per protegir a la seva família 

8.- Què penses del que estem fent recuperant la història escrita i oral de la 
teva família? Creus que es necessari saber el  que va passar a Esplugues a 

partir del cop d’estat franquista i de la dictadura? Consideres necessari fer 

justícia a les víctimes de la dictadura i jutjar als culpables?  

Crec que és molt important que es recuperi l’historia perduda i amagada. Quan jo 

estudiava no s’arribava mai a la Guerra Civil i es mostraven com a “dolents” a les 

víctimes d’un cop d’estat. És important i m’agrada recuperar l’historia d’Esplugues.  

També crec que la meva família va tenir prou sort i vam ser prou intel·ligents per tirar 

endavant. L’historia ben explicada ha de servir perquè no torni a passar. Potser soc 
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candida en descartar el fet d’invertir temps en buscar culpables, però en tinc prou 

amb recuperar l’historia i procurar que no torni a passar.  
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En aquest precís moment són moltes les preguntes que em venen al cap: He 

aconseguit el meu objectiu? He sigut capaç de posar-me a la pell de totes aquelles 

persones que van patir la Guerra Civil espanyola i els anys posteriors? El resultat 

obtingut al Treball de Recerca era el que m’havia imaginat? He conegut a gent i he 

viscut experiències noves durant la realització del treball? La resposta a totes elles, 

es sí.  

El meu Treball de Recerca m’ha permès viatjar en el temps per posar-me al cap i a 

la pell, encara que hagi estat molt complicat, d’unes persones molt significants pel 

meu poble que van patir molt durant els anys posteriors a la fi de la Guerra Civil 

espanyola ja que van haver de marxar a l’exili. Però, tot i així, jo destacaria la 

valentia i força que van tenir tots ells per sortir endavant i la capacitat realment 

extraordinària de no rendir-se mai, ni tan sols en moments on semblava que tot era 

fosc. 

Gràcies a aquest treball he pogut entendre millor les històries que la meva mare 

m’explicava del seu avi; ell, d’idiologia d’esquerres, treballava a la RENFE i es creu 

que va morir mentre treballava durant el bombardeig del Front de Màlaga però mai 

s’ha sabut amb certesa ja que va ser considerat un “desaparegut de guerra”. La 

seva dona, vídua, va haver de cuidar als seus 8 fills tota sola, sense recursos i cap 

tipus de dret ja que al ésser considerat el que era el seu marit un desaparegut no va 

rebre cap mena d’ajuda econòmica. Aquestes circumstàncies tan dures, les he 

pogut entendre millor gràcies a aquest treball ja que hem confirmat que no només 

els exiliats van patir represàlies polítiques, sinó que la família que es va quedar al 

poble també va patir humiliacions públiques. He après que les conseqüències de la 

Guerra Civil per a tots aquells que pertanyien al bàndol d’esquerres i les seves 

famílies es van traduir en pèrdua de drets, repressió i humiliacions. 

Cal dir que hem aconseguit reconstruir la vida no tan sols de l’alcalde Rafael 

Sebastià Irla, l’objectiu principal del treball en un primer moment, sinó que també 

hem volgut ampliar la nostra recerca destacant la importància de les dones i família 

Pàgina �177

10. CONCLUSIÓ



EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI

que es van quedar a Esplugues de Llobregat així com del Llorenç Sebastià 

Casanovas, el fill que va marxar a l’exili. 

Tal i com vaig dir al començament, abans de que decidíssiu iniciar el viatge en el 

temps amb mi, “L’estudi de la història passada ens ajuda a entendre la història 

actual”. Espero, que al igual que jo, hàgiu pogut entendre gràcies a aquest treball les 

situacions tan dures i complicades a les quals van haver de front gran part de la 

societat espanyola durant i després de la Guerra Civil espanyola. 

Considero, que tant la generació del meu besavi, que va viure la Guerra Civil 

espanyola, com la generació del meu avi, que va viure la postguerra i la dictadura de 

Franco, són generacions de valents, valents que han sabut afrontar la vida amb 

dificultats i carències però que al cap i a la fi, han sabut sortir amb coratge endavant. 

Potser tots ells no tenen els estudis que tenim tots els joves d’avui en dia però sí 

tenen la cultura de la vida, que segurament supera mil cops a la nostra. 

Si mirem cap enrere, no fa tants anys que van succeir aquests fets; de fet, van 

afectar a generacions directament vinculades amb els nostres pares i mares. 

Aquestes generacions haurien de ser escoltades més sovint i animo a tots aquells 

que heu llegit el meu treball a que comenceu a fer-ho. El canvi comença sempre per 

un mateix. 

El meu Treball de Recerca és un homenatge personal cap a totes aquelles persones 

que durant la Guerra Civil, la postguerra i la dictadura Franquista van lluitar per 

defensar els drets i les llibertats en front del feixisme, motiu pel qual van ser víctimes 

de la repressió política, econòmica i l’exili, des d’on molts d’ells van continuar 

lluitant, directa o indirectament, per aconseguir una societat més justa i democràtica. 

El meu treball és per tots vosaltres. 

“Recuperar la memória histórica es fundamental para no repetir los errores y 

dignificar la memoria de las víctimas”. 
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Vull agrair l’ajuda que m’han donat els arxivers de l’Arxiu Municipal d’Esplugues de 

Llobregat (AMEL), la Marta del Planell i en Francisco, que sobretot durant els mesos 

d’estiu, van ajudar-me a trobar tota la informació referent a en Rafael Sebastià i la 

seva família i van resoldre els dubtes que tenia a l’hora de passar les actes a 

l’ordinador, ja que de vegades, eren difícils d’entendre. 

Per últim, però no menys importants, vull agrair a totes les entrevistades el fet 

d’haver col·laborat en l’ampliació final de totes les dades de la recerca: Núria 

Sebastià, Josefina Pino Sebastià i Maite Sebastià. Totes tres han sigut molt amables 

ja que a més de passar amb nosaltres una bona estona parlant del passat, ens van 

portar fotografies i documents que ens han servit per ampliar el treball. Vull agrair a 

les tres la seva disponibilitat i en especial a la Núria Sebastià, que ens va convidar a 

casa seva (Saint Esteve - França) a dinar i vam poder fotografiar la casa on van 

viure a l’exili i el cementiri de Saint Esteve, on estan enterrats en Llorenç Sebastià i 

la seva dona Margot. 

Aquest treball no només ha estat obra meva sinó que totes les persones que he 

esmentat, han format també part d’ell i no vull concloure el treball i esforç de tants 

mesos sense dir gràcies, gràcies per haver-me ajudat a aconseguir el meu objectiu.    
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INFORMACIÓ PER REALITZAR EL CONTEXT HISTÒRIC. Llibre de text segon de 

batxillerat i llibre de text quart de la ESO. Història d’Espanya i història 

contemporània respectivament. 

INFORMACIÓ PER REALITZAR EL CONTEXT HISTÒRIC. h t tp : / /

www.buxaweb.com/historia/temes/index.htm 

INFORMACIÓ SOBRE LES LLEIS REPRESSIVES.http://blogs.sapiens.cat/

socialsenxarxa/2011/04/28/la-repressio-franquista/ 

INFORMACIÓ SOBRE L’EXILI REPUBLICÀ ESPANYOL.https://ca.wikipedia.org/

wiki/Exili_republicà_espanyol 

INFORMACIÓ PER REALITZAR “EL FRANQUISME AL BAIX LLOBREGAT”. Llibre 

“El franquisme al Baix Llobregat”. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

INFORMACIÓ PER REALITZAR “EL FRANQUISME AL BAIX LLOBREGAT”. Llibre 

“La repressió franquista a Catalunya 1938-1953”. Josep M. Solé i Sabaté. Edicions 

62. 

INFORMACIÓ SOBRE LA LLEI DE SEGURETAT DE L’ESTAT. https://

www.llibertat.cat/2006/12/1941-l-estat-franquista-promulga-la-ley-de-seguridad-del-

estado-271 

INFORMACIÓ SOBRE LES CAUSES DE LA CAIGUDA DEL PRIMER BIENNI.  

http://www.rosaisabelgari.com/arxius/IIrepublica.pdf 
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INFORMACIÓ SOBRE ELS CAMPS DE REFUGIATS A FRANÇA. https://

sites.google.com/site/exiliiliteratura/a-historia/els-camps-de-refugiats 

I N F O R M A C I Ó S O B R E L A D I C TA D U R A F R A N Q U I S TA . h t t p s : / /

brevehistoriahispanica.wordpress.com/2012/12/05/franquismo/ 

INFORMACIÓ SOBRE L’EXILI. LLIBRE “ En el combate por la historia: la República, 

la Guerra Civil, el franquismo”. Ángel Viñas. Ed. 

INFORMACIÓ SOBRE LA RESTAURACIÓ MONÀRQUICA. http://blocs.xtec.cat/

historiabtx/lantic-regim/la-restauracio-borbonica/ 

INFORMACIÓ SOBRE EL CAMP DE GURS. http://www.raederscheidt.com/

Gurs_english.html 

INFORMACIÓ SOBRE EL CAMP D’ARGELERS. https://ca.wikipedia.org/wiki/

Camp_d%27Argelers 

INFORMACIÓ SOBRE EL CAMP D’ARGELERS.  http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?

p_id=55639 

MAPES PER IL·LUSTRAR EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI DE LLORENÇ 

SEBASTIÀ CASANOVAS.  http://www.guiarepsol.com/es/mapa/ 
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“Cuando me desespero, recuerdo que a través de la historia, los 

caminos de la verdad y del amor siempre han triunfado. Ha habido 

tiranos, asesinos, y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al 

final, siempre caen”  

Mahatma Gandhi (1869 - 1948)
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