


E n el context de la recuperació de la memòria històrica, l’Ajuntament de 
Sant Sadurní va aprovar per unanimitat el 14 d’abril de 2009 una moció 

presentada pel Grup Municipal d’ERC en la qual es prenia l’acord d’organitzar 
un acte d’homenatge al consistori sorgit de les eleccions municipals del 14 
de gener de 1934. El motiu principal era el fet de celebrar-se el 75è aniversari 
d’aquells comicis, els primers en la història del nostre país en què les dones 
van poder exercir el dret a vot, gràcies a la Llei Municipal de Catalunya que 
el Govern de la Generalitat havia aprovat l’any anterior. 

Aquelles eleccions va guanyar-les Esquerra Republicana, que va obtenir 
1.121 vots i 8 regidors, mentre que el Bloc Catalanista Republicà, els hereus 
de la Lliga, es van quedar en 887 vots i 4 regidors. A més de l’alcalde, 
Miquel Bruna i Vila, ERC va situar en el consistori els 7 regidors següents: 
Joan Duran i Ferrer; Antoni Lloret i Miquel; Josep Escarré i Vallverdú; 
Jaume Ferrer i Carbó, Francesc Tubella i Rosell; Pere Esteve i Llopart, 
i Josep Ferrer i Martí. Per la seva banda, el Bloc Catalanista Republicà va 
ser representat pels regidors Antoni Raventós i Riba; Josep Varias i Bou, 
Jacint Cuscó i Esteve, i Joan Alemany i Vendrell. 

En plena època de la República, aquells 12 regidors van viure uns anys 
especialment intensos de la història de Catalunya, amb avenços significatius 
en molts àmbits, però també amb moltes tensions. El mandat d’aquell 
consistori va ser força convuls i va estar esquitxat de moments difícils, com 
ara la repressió que es va viure arran dels fets del 6 d’Octubre del 1934 i, en 
contrapartida, la recuperació de la dignitat que va suposar per a les forces 
d’esquerra la victòria del Front Popular a les eleccions espanyoles del febrer 
del 1936. Després va arribar la Guerra Civil, amb tot el dolor i la injustícia que 
la va acompanyar, i que van patir persones innocents de tots dos bàndols.   

Cap dels membres del consistori del 1934 és viu actualment. La majoria 
van morir de mort natural, però cal remarcar que tres d’ells –Jaume Ferrer, 
Francesc Tubella i Antoni Lloret – van ser assassinats una vegada acabada 
la Guerra Civil per la dictadura del general Franco. Davant l’absència dels 
protagonistes, l’homenatge que l’Ajuntament ha convocat per aquest 17 
de setembre de 2010 vol donar relleu als descendents (fills, néts i nebots) 
d’aquells 12 regidors.

Com a record d’aquest acte, hem pensat que seria interessant donar una 
còpia en edició facsímil de l’acta del ple de l’1 de febrer de 1934, la data 
en que es va constituir l’Ajuntament sorgit de les eleccions d’aquell 14 de 
gener.  
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L’edició facsímiL de La portada deL LLibre d’actes de 

L’ajuntament de sant sadurní d’anoia corresponent a L’any 

1934, així com de L’acta de L’1 de febrer d’aqueLL any, data en La 

quaL van prendre possessió deLs seus càrrecs eLs regidors esco-
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