
 
 
NARRACIÓ DELS FETS MÉS DESTACATS OCORREGUTS A SANT QUINTÍ 
DE MEDIONA, A PARTIR DE LA PROCLAMACIÓ DE LA SEGONA 
REPÚBLICA  
 

Primer de tot voldria comentar que tots els que 
estem treballant en recuperar la memòria 
històrica de la Segona República estem 
intentant, dintre del que cap, obrir una via que 
ens permeti parlar obertament d’aquells anys 
de la nostra història, ja que moltes vegades 
només és relaciona la República amb la 
Guerra Civil i això és injust, tanmateix perquè 
hi va haver un període de la Segona 
República, el que va des de l’any 1931 fins 
l’esclat de la Guerra Civil, en el qual es va 
viure de manera oposada de com es pot viure 
en una guerra, amb alegria, prosperitat i 
fraternitat. Per això cal recordar aquest 

període, el qual nosaltres anomenem la primavera Republicana a Sant Quintí, i que van ser 
uns anys  en què els quintinencs i quintienques van treure el millor de si mateixos i amb un 
gran entusiasme es van organitzar amb una idea comuna, intentar transformar Sant Quintí de 
Mediona en una vila més igualitària, més il·lustrada i més moderna. Aquests republicans, que 
eren els hereus d'una vella tradició il·lustrada, van creure que, educant a la població, seria el 
camí que havia de dur-los cap una transformació social, i s'hi van dedicar amb una il·lusió tan 
gran, que fins avui no s'ha tornat a conèixer. 
 
 
El 14 d’abril 

Tot va començar amb les eleccions municipals 
del 12 d’abril de 1931 i on l’esquerra va guanyar 
en totes les demarcacions. A partir d’aquest 
moment va sorgir a la llum una realitat evident, 
la societat desitjava un canvi, les generacions 
emergents volien canviar aquella societat per 
anar cap a un món millor. Amb la proclamació 
de la Segona República per Francesc Macià, el 
14 d’abril de 1931, la societat es va deslliurar de 
la por i sense complexos va sortir al carrer  amb 
una alegria desbordant per celebrar-lo. A Sant 

Quintí aquest mateix dia la gent va anar fins a la 
carretera on es va organitzar una comitiva amb 
música d’orquestra. Al davant de la multitud hi 

anava el Jaume Olivella Galofré (avi d’Enric Olivella) tot onejant dues banderes, la catalana i 
la republicana. Poc després tot el seguici va anar passant per tots els carrers de la vila.  
 
 

Bandera (propietat del Sr. Enric Olivella) que va 
sortir pels carrers de St. Quintí el 14 d’abril de 1931.



L’educació 
 
A Catalunya l’1 de maig del 1931 els sindicats van aprofitar la manifestació per demanar que 
la República no només havia de significar un canvi polític sinó també un canvi social. Una de 
les tasques per assolir aquest canvi social havia de fer-se  a través de l’educació, l’eslògan 
era: "la societat se salva per l'educació o no se salva". Però aquesta tasca era de gran 
magnitud si tenim en compte que l’any 1930 l’analfabetisme entre la població de més de 10 
anys era d’un 24% per als homes, i d’un 38% per a les dones, i aquesta situació era molt 
pitjor en els medis rurals, per això s’ha de destacar el compromís de la societat de la Segona 
República amb l’ensenyament, i de la intenció decidida del govern de fer-se càrrec de 
l’educació i que l’organització de l’escola primària pública fos el seu objectiu prioritari, junt 
amb la gratuïtat de l’escola i la construcció de biblioteques públiques. 
 
Per tot plegat es pot assegurar que la Segona República va ser l’època de la història, en la 
qual el govern més es va gastar en la construcció de noves escoles. Si durant el període 
borbònic que va des dels anys 1909-1931, en tot l’estat es van construir 11.128 escoles, 
durant el període de la Segona República que va d’abril de 1931 al desembre 1932  es van 
construir 9.600 noves escoles en tot l’estat. 
 
L’Ajuntament de Sant Quintí, com molts altres ajuntament de Catalunya,  es  va aplicar en la 
millora educativa del poble i l’any 1931 es va fer Soci Col·lectiu de l’Associació Protectora de 
l’Ensenyança Catalana tot pagant una quota anual.  
 
També l’any 1931 es va instaurar la creació de premis als millors alumnes de l’escola, i durant 
la Festa Major es premiaven els alumnes més aplicats del curs amb regal de llibres com a 
premi. 
 
L’any 1932 es va donar una subvenció de 200 pessetes a l’Associació d’Alumnes i Ex-
alumnes de l’escola de Sant Quintí  perquè compressin llibres per la Biblioteca Escolar. 
L’octubre de l’any 1932 l’Ajuntament va proposar la creació d’una nova escola unitària amb 
tres aules, una de nens, una de nenes i una mixta de pàrvuls. Aquesta escola es crearia al 
costat de l’antiga escola del carrer de Joan Sardà i l’any 1933 aquesta escola ja funcionava. 
Al mateix temps l’Ajuntament va acordar fer-se càrrec de les despeses de llibres i material 
escolar i va crear la gratuïtat de l’ensenyament.  
 
La pedagoga penedesenca Marta Mata, fundadora de l’Escola de Mestres Rosa Sensat i filla 
de mestra, en una conferència que va fer l’any 2006, que va anomenar "El somni educatiu de 
la Segona República” va dir, entre moltes altres coses:  
 

Recordo la República com un èxit en matèria d’educació, perquè per a nosaltres ho va 
ser, jo, més que mestra de mestres, sóc filla del temps de la República i el que vaig 
aprendre, el que vaig viure a l’escola d’aquells anys  és una cosa que ningú em podrà 
treure. 
D’aquells anys d’educació de la República encara conservo com un tresor, el quadern 
de rotació del curs 1935-1936 escrit pàgina a pàgina per cadascuna de les meves 
companyes de curs, en ell hi tinc escrit el que fèiem cada dia, i el que fèiem els dies 
extraordinaris, és a dir les excursions, les festes, el cine, els cants, etc.  
Recordo també que teníem penjat a la paret de la classe, el quadre més bonic del món 
(la primavera de Botticcelli) i la nostra mestra que era germana d’un pintor ens  feia 



mirar les mans dels personatges, les quals unes es mostraven donant, altres  
demanant  i altres ajudant . 
En aquella època  també hi va haver l’escola de mestres més creativa que es pot 
arribar a conèixer, essent els mateixos alumnes físicament els que van aixecar la nova 
escola. Era una generació que es va crear fent escola, fent-se ells mateixos els 
mobles, tot per tenir una escola de mestres on poder formar-se. I que es va anomenar 
“Escola d’Estiu “. 

 
Cal dir que en l’any 1931 l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona va subvencionar els 
mestres de l’escola perquè durant el més de juliol anessin a formar-se en aquesta Escola 
d’Estiu.  
 
La cultura 
 
Durant aquest període també hi va haver una gran sensibilitat en els ajuntaments en 
potenciar la cultura popular i l’economia del país. l’Ajuntament de Sant Quintí en l’any 1931 va 
ajudar econòmicament a un grup de jovent de la vila en la fundació del “Coro el Dessarrollo”. 
També l’any 1931 l’ajuntament quintinenc es va adherir amb l’Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes en la campanya de defensa dels vins de la Comarca del Penedès (denominació 
d’origen) demanant  la desgravació de l‘impost del vi. 
 
Aquest mateix any l’Ajuntament va encarregar a Abramo Valsecchi una nova bandera per la 
colla del Ball de Bastons, amb un cost de 165 ptes.  
 
Un altre fet a destacar seria que a partir del juliol de l’any 1932 es va recuperar la llengua  
catalana en la transcripció de les actes municipals. 

 
El desembre de 1932 es va substituir la palma i els claus que hi ha en 
l’escut de Sant Quintí per les quatre barres catalanes.  
 
L’11 de setembre de 1933, una representació de l’Ajuntament de Sant 
Quintí va anar fins al monument de Rafael de Casanova a portar una 
corona de flors. 
 
L’any 1933 l’Ajuntament va confiscar el cementiri parroquial i aquest va 
passar a ser municipal. 

 
En l’any 1935 l’Ajuntament va acordar ajudar econòmicament el Monestir de Poblet, en la 
seva restauració, ja que aquest monestir és un dels símbols històrics i nacionals de 
Catalunya. 
 
També es va recuperar la figura de l’alcalde de  Barri (el de la Bòria i el del Vilet) i es van 
crear a l’Ajuntament les comissions de Foment, de la Instrucció Pública i de Sanitat. 
 
L’urbanisme 
 
Quant a urbanisme, l’Ajuntament de Sant Quintí va fer les millores següents: l’enllumenat 
l’any 1931 dels barris del Vilet i de la Bòria  i dels carrers de Roques Baixes, de Cal Boni, del 



Quartel de Ponent i més llum en el carrer d’Anselm Clavé, i les reformes l’octubre de 1931 del 
pont de Gimberga i de la façana de l’Ajuntament. 
 
Com que tot i la construcció d’una nova escola unitària l’any 1933 en el carrer Joan Sarda 
l’edifici continuava tenint moltes mancances, l’any 1935 es va engegar un projecte de 
construcció d’una nova escola graduada en el carrer Sant Antoni. Però el Cop d’Estat Militar 
de l’any 1936 va aturar el projecte,  tot i així aquesta idea va ser copiada l’any 1965 en  
edificar-se la nova  escola  del carrer de Sant Antoni. 
 
Però una de les obres més importants que podem atribuir a l’Ajuntament de la Segona 
República  es l’aprovació el 23 d’abril de 1936 del pla de la construcció del clavegueram,  fins 
aleshores eren utilitzats els recs com evacuació de les aigües residuals i això era un cau de 
microbis, la qual cosa alterava la salubritat de les aigües del rec. Amb aquesta construcció, 
l’Ajuntament es va gastar un total de 33.569,64 pessetes amortitzables  a 12 anys. 
 
Per tot plegat, els anys que van des de la proclamació de la Segona República el 14 d’abril de 
1931 fins l’inici de la guerra civil, va ser una època, la qual nosaltres anomenem la primavera 
republicana, perquè igual que la primavera, 
va començar a florir tal entusiasme entre la 
societat civil i encaminat cap un desig 
comú, el de transformar una societat 
arcaica i endarrerida en una societat millor.  
 
Tanmateix el nou marc de llibertats 
establertes per la Segona República va 
incidir especialment en l’estructura 
associativa del país, per la qual cosa van 
començar a proliferar les associacions, i en 
aquest període a Sant Quintí de Mediona 
es van fundar en l’any 1931: “La 
Cooperativa Agrícola Quintinenca”, “ El 
Centre Català República Federal i Cooperatiu “ (el Jardí) i “El Centre Obrer República” (centre 
de Baix). L’any 1932: “La Mútua del Treball Agrícola” i l’any 1936: “El Sindicat Agrícola 

d’Aigüesbones”. 
 
També l’any 1931 en el “ Cine Ideal del 
Jardí ” es va estrenar la primera  màquina 
de cinema sonor que hi va haver a Sant 
Quintí, fins aleshores es feia cinema mut, i 
l’any 1934 es va estrenar una altra màquina 
de cinema sonor en el local “La 
Cooperativa” (el centre de baix). 
 
I  també de la mà dels quintinencs Tomàs 
Benedicto, Julio Llopart, Joan Rafecas, el 
Padrós i d’altres, amb molta empenta van 

dinamitzar el Club de Futbol  Quintinenc. 
 
 



Els ajuntaments 
 
Per tot plegat, des d’aquí voldria destacar l’esperit i l’entusiasme d’aquells quintinencs i 
quintinenques que van viure durant  la Segona República, els quals amb el seu dinamisme i 
amb molta il·lusió van voler canviar i modernitzar la vila, i també la feina que va fer 
l’Ajuntament de Sant Quintí, ja que els ajuntaments van ser els principals motors de la posada 
en marxa de molts dels canvis socials que proclamava la Segona República. Ells van assumir 
les despeses, i amb els pocs recursos de què disposaven van fer una gran tasca, a més a 
més sense qüestionar-se  mai, si era o no de la seva competència, tots es van posar a 
treballar sense gaires recursos però amb molta il·lusió cap una mateixa direcció.  Aquells 
primers ajuntaments, i que van ser els primers ajuntaments democràtics de Sant Quinti de 
Mediona, estaven formats per:  
 

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona 
Consellers escollits democràticament durant el període de la Segona República
Abril 1931 - gener 1934 
 
Bartolomé Llobet Vallès  alcalde  governació  
Josep Miró Miró tinent d’alcalde 1 governació i foment  
Facund Gallego Miró tinent d’alcalde 2 governació i foment 
Marçal Guarro Vidal  conseller instrucció pública  
Pere Llenas Suriol conseller  sanitat  
Quintí Suriol Mallofrè conseller hisenda i foment  
Ramon Llopart Queralt  conseller  hisenda  
Antoni Vallès Brugal conseller governació i sanitat 
Quintí Fàbregas Ferrer  conseller hisenda 

       
Febrer - octubre 1934  
 
Josep Ribas Soler  alcalde  governació  
Alexandre Olivé Baucells tinent d’alcalde 1 governació 
Joan Cardús Durán tinent d’alcalde 2 finances i cultura 
Jaume Rovira Baucells  conseller finances i sanitat  
Joan Montserrat Miró conseller  foment i sanitat  
Joan Oliver Ribas conseller foment i cultura 
Bartolomé Llobet Vallès conseller  finances 
Josep Miro Miró   conseller foment  
Jaume Esteve Saumell  tinent d’alcalde del barri de la Bòria  
Josep Torner Miró tinent d’alcalde del barri del Vilet  

 
Febrer - juliol 1936 
 
Alexandre Olivé Baucells alcalde governació 
Joan Cardús Durán tinent d’alcalde 1 finances i cultura 
Jaume Rovira Baucells tinent d’alcalde 2 finances i sanitat  
Joan Montserrat Miró conseller foment i sanitat  
Joan Olivé Ribas  conseller  foment i cultura 
Bartolomé Llobet Vallès conseller finances 
Josep Miró Miró conseller  foment  
Francesc Pons Martorell  conseller  
Jaume Esteve Saumell  tinent d’alcalde del barri de la Bòria  
Josep Torner Miró  tinent d’alcalde del barri del Vilet  



Els i les mestres 
 
També voldria destacar a tots els mestres que van treballar per un ensenyament millor a Sant 
Quintí com el Ramon Mestres, la Pilar Castell,  la Maria Salapes,  la Teresa Tort,  la M. 

Àngels Castillón, la Maria 
Sanmarti i l’Antoni Grau Minguell. I 
destacar en més gran mesura 
aquells mestres que van patir la 
repressió de la Dictadura com el 
Josep Culubret i el Francesc 
Martinez  ja que després de la 
guerra van ser processats, 
condemnats i apartats de la seva 
feina  pel sol fet d’haver 
simpatitzat amb la Segona 
República.   
 
I també la mestra Francesca 

Rabascall que va decidir emprendre el camí de l’exili, potser en  no ser capaç de poder 
conviure amb la repressió franquista.  
 
I per últim a la gent de Sant Quintí en general que van viure aquells anys amb un somni 
comú, el de treballar  per una societat millor i més igualitària... 
 
 
M. Àngels Mata i Quintana 
Grup d’Estudis Històrics i Culturals de Sant Quintí de Mediona (GEHIC) 
 
8 de maig de 2010 


