
LA PROCLAMACIÓ DE LA 

REPÚBLICA 

A L’ARBOÇ 
 

 

 

 

Joan Ràfols Soler 

 

 
 

  



2 
 

ÍNDEX 

 

Introducció...........................................................................................................3 

Situació prèvia a la república...............................................................................4 

Potenciació econòmica de l’Arboç.......................................................................6 

Els conflictes de l’ajuntament amb l’església.......................................................8 

La simbologia republicana a l’Arboç..................................................................10 

La preocupació per la salut pública de l’ajuntament..........................................12 

Conclusions.......................................................................................................13 

Bibliografia.........................................................................................................14  



3 
 

INTRODUCCIÓ 

El pas de la monarquia d’Alfons XIII a la Segona República fou una sobtada 

transició que tingué repercussió en els diferents municipis. Les eleccions 

municipals del 12 d’abril del 1931 van marcar un abans i un després en la 

terminació de la monarquia a Espanya. En certa manera, serviren de plebiscit 

per revalidar o enderrocar el sistema reial que imperava a l’Estat des del gener 

de 18741. Els partits republicans no guanyaren les eleccions arreu de la 

península sinó que només ho feren a les ciutats grans, de fet, qui acumulà més 

quantitat de vots foren els monàrquics, destacant sobretot als municipis 

espanyols de tradició rural.  

A Catalunya en canvi la creença en la república era un fet gairebé hegemònic2. 

Cosa que quedà palesa en les eleccions dels diferents municipis, provablement 

degut a la creació d’un partit de masses que havia garantit la representació dels 

interessos del camp al poder. ERC es presentava com una coalició capaç 

d’aglutinar tant els sectors representants de les voluntats de les grans ciutats 

com els interessos dels pobles més petits amb el partit vinculat a ella Unió de 

Rabassaires. Així doncs veiem com els diferents municipis catalans tenien la 

possibilitat d’escollir un partit amb aspiracions clares de governar.  

El poble de l’Arboç és una mostra de la intensitat i la força amb la qual la 

ideologia de la república entrà a certs consistoris. Podem veure així com aquest 

ajuntament ambiciós ràpidament va posar-se a fer la feina, sobretot pel que fa 

al tema de l’economia. Tenia la intenció d’augmentar els ingressos dels vilatans 

per tal d’assolir el màxim desenvolupament del municipi, si aquests consumien 

potenciaven a d’altres sectors, fet fonamental per assolir el màxim rendiment 

econòmic de la vila. La majoria social estava concentrada a la feina de treballar 

la vinya, per aquest motiu era molt necessari assolir la màxima venta de vins; la 

sortida d’aquest producte provocaria un augment dels ingressos al municipi. 

Calia també crear un sentit identitari entorn a la catalanitat i a la república, 

                                            
1
 Podem veure com la inestabilitat en la proclamació de la república no era només un fet que es 

donés a la vila de l’Arboç sinó que el mateix poder central, amb Azaña al capdavant, tenia por 
d’un possible conflicte amb la guàrdia civil i les forces de l’ordre que aturessin la possibilitat de 
proclamar la república. Es pot veure a: DD.AA. “El gobierno provisional de la república” a La 
Segunda República” (ed. ) Volum IX, Club Internacional del Libro, Madrid 1990, Pp. 106-109.  
2
 Pons i Prades, E. Els catalans a la república i a la guerra. Editorial Blume, Barcelona, 1979. 

Pp. 25. 
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motiu pels quals l’ajuntament es dedicà a fer-ne una acurada apologia. Aquest 

treball tracta de les actuacions de l’ajuntament de l’Arboç durant els primers 

mesos de la proclamació de la república.   

SITUACIÓ PRÈVIA A LA REPÚBLICA 

Les eleccions del 12 d’abril de 1931 es prepararen a l’Arboç i calia assolir el 

clima de serenor per tal de poder-les desenvolupar amb la major normalitat 

democràtica possible; aquestes foren vistes des dels sectors republicans com 

un plebiscit per a poder per a poder desenvolupar un nou ordre. En aquestes 

eleccions només es permeté el sufragi universal masculí. Un altre fet que 

també s’ha de tenir present és el que fa referència a l’alcalde anterior a Esteve 

Cruañes Escarré anomenat José Romagosa Rosell qui canvià el número total 

de regidors a 9 degut al padró d’habitants que s’havia fet el 1929. On per poder 

complir amb l’article 35 de les lleis municipals de 1877 calia assolir un major 

nombre de representants del poble. Aquest canvi en assistència als plens fou 

realitzat el 15 de març de 1931 i era la clara reacció a un augment poblacional 

a l’Arboç que arribà a tenir 1.715 habitants el 19293.  

La situació de l’Arboç a partir del 15 d’abril del 1931 canvià considerablement. 

Es proclamà la república, així es féu un ple a les cinc de la tarda, aquí s’hi 

trobarien els nous representants del poble escollits a les urnes. Personatges 

com Esteve Cruañes Nieves, José Romagosa Rosell, José Sans Ferrer, Juan 

Murtró Farré, Juan Alborná Olivella, Antonio Feliu Camps, hagueren 

d’abandonar els seus llocs en favor dels nous ciutadans que conformaran el 

consistori, aquests seran: Esteve Cruañes Escarrá, Ramón Escarrá, José Pros, 

Juan Colet, Juan Ribas, Pedro Rovira, Juan Nieves, José Romagosa, Jaime 

Pujol. Així doncs es configurà el poder legislatiu del poble, aquests de manera 

indirecte respecte el poble escolliran l’alcalde de tots els ciutadans, serà Esteve 

Cruañes Escarrá4. 

                                            
3
 Cens municipal del 1929. Arxiu Històric Comarcal del Baix Penedès. Fons de l’Ajuntament de 

l’Arboç.  
4
 Llibres d’actes del 1931, 13 de març del 1931. Arxiu Històric Comarcal del Baix Penedès. 

Fons de l’Ajuntament de l’Arboç. 
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Podem veure aquí un canvi consistent en el color polític degut a les eleccions 

del 12 d’abril del 1931. Aquell personatge que abans havia capitanejat la 

situació política de l’Arboç actualment passaria a tenir un paper secundari ja 

que les eleccions esmentades situaren al seu partit llunyà de les aspiracions de 

la majoria social masculina de la vila. Primerament pel fet de formar part d’un 

partit d’una tradició clarament monàrquica mentre que l’altra possibilitat nova 

que es presentava a les eleccions del municipi, era la representació d’un partit 

que donava una moderna concepció de la política catalana, i naixia com un 

dels partits valents aspirants a assolir la major autonomia possible per 

Catalunya i a instaurar una república en temps convulsos de la monarquia 

espanyola.  

Es configurà així el consistori promovent l’entrada del nou alcalde Esteve 

Cruañes Escarrá aquest fou la conseqüència d’un progressiu creixement d’una 

ideologia clarament republicana, d’esquerres i catalanista a la vila de l’Arboç, 

cosa extrapolable majoritàriament a tot el territori català. De fet, l’antiga força 

representant de la tradicional monarquia havia quedat llunyíssim de les 

aspiracions d’assolir l’ajuntament, els set primers regidors eren integrants del 

partit majoritari abans esmentat, mentre que els dos següents els ocupava 

l’antic partit monàrquic.  

Finalment l’ajuntament es configurà amb la presidència que s’ha esmentat però 

a més es féu primer tinent a Pedro Rovira, i segon tinent a Ramón Escarré; el 

regidor síndic serà José Pros. Tots ells integrants del partit republicà per tant, el 

consistori acabaria amb una clara hegemonia republicana i catalanista. Entrant 

plenament en les actuacions que desenvoluparen  govern municipal que 

s’instaurà a l’Arboç hi veiem la presència de diferents elements de reivindicació 

pel benestar pagès. Aquest queda palès en diverses mocions que es 

planifiquen en els plens municipals.  

Queda realment retratada les voluntats de la república a Catalunya quan veiem 

el canvi d’idioma a partir del dia 18 d’abril de 1931 a les nou del vespre. 

Anteriorment tots els plens municipals havien estat escrits en espanyol, a partir 
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d’aquest moment la llengua oficial a partir de la qual es duran a terme els 

diferents escrits del consistori serà amb llengua catalana5.  

Serà també per aquestes dates quan l’alcalde de l’Arboç constituirà les 

diferents atribucions al seu consistori. Així dotarà de poder a la regidoria de 

governació amb els seus integrants Escarrá, Pujol, Colet i Vives. També la de 

Finances amb Escarrá, Nives, Ribas i Colet. Foment per Rovira, Romagosa, 

Pros i Colet. La que fa referència a carrers i camins per Rovira, Pujol, Ribas i 

Pros. Ensenyança per Ramón Escarrá i Joan Colet. Finalment el que fa 

referència a la societat d’aigüers per Ramón Escarrá. Veiem doncs una 

distribució peculiar de les regidories si ho comparem amb l’actualitat, és fruit 

d’unes aspiracions diferents, d’unes preocupacions a les quals calia donar 

resposta. Actualment ajuntaríem carrers, camins a la de foment, però pel mal 

estat de les vies es veié necessari donar-les-hi una atribució diferent a la que 

tenien. Per aquest motiu es creà una regidoria pròpia, per tal de fer una 

especial referència a la situació de les vies, i poder-les potenciar amb la 

intensitat que requerien per assolir el seu màxim desenvolupament. 

L’ajuntament començà a desenvolupar el seu projecte municipal, i ho féu d’una 

manera molt ambiciosa. Entrà amb el contingut ideològic que el caracteritzava 

amb tota la força que pogué i dugué a terme un radical canvi a la vila. Aquesta 

intenció progressista es veié notablement en diversos factors, com en la 

manera de vetllar perquè el sector econòmic més important del municipi es 

veiés afavorit, la vinya i el vi. Però alhora també pel gran esperit ideològic laic 

que tenien els principals dirigents del partit republicà que contrastava amb el 

partit de José Romagosa. No només el fet laic i la potenciació econòmica eren 

les principals preocupacions del govern municipal, sinó també el canvi de 

simbologia per tal de poder reivindicar la grandesa del nou règim així com 

vetllar per la salut de la població arbocenca. 

LA POTENCIACIÓ ECONÒMICA DE L’ARBOÇ 

El sector primari al Penedès contínuament estava patint nombroses traves que 

l’impossibilitaven avançar cap a un millor desenvolupament econòmic que 

                                            
5
 Llibres d’actes del 1931, 13 de març del 1931. Arxiu Històric Comarcal del Baix Penedès. 

Fons de l’Ajuntament de l’Arboç. 
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permetés un millor nivell de vida a la gran majoria de la població. Aquesta gran 

part obtenia els seus ingressos a partir de la terra, i duia a terme un consum 

molt necessari per tal d’enriquir d’altres sectors, beneficis dels quals depenien 

directament dels ingressos de la pagesia. Per aquest motiu era fonamental 

assolir la seva màxima potenciació. A finals del segle XIX i principis del XX ja 

s’havien produït arreu del Penedès una sèrie de fenòmens que mostraven la 

necessitat de la pagesia a viure d’una manera més autònoma i poder tenir així 

els seus propis mitjans de producció. Veiem així la creació de cooperatives no 

només al Penedès sinó arreu del país. Aquestes permetien la recaptació de la 

plusvàlua que abans es quedava el cacic per poder així reinvertir-la en nous 

mitjans productius que oferissin una major solvència del sistema.  

Però aquesta vegada el problema era molt diferent, ara el conflicte es trobava 

en que ja s’havien assolit els mitjans necessaris com per obtenir una producció 

òptima, però no es sabia com col·locar-la al mercat. Hi havia un greu problema 

amb la exportació a França, ja que havien posat uns aranzels inassolibles. Per 

aquest motiu es plantejaren diverses accions per tal d’assolir el ple 

desenvolupament de l’economia predominant al municipi. Així veiem com el 9 

de maig del 1931 hi ha una visita del governador civil al Vendrell amb els 

alcaldes dels municipis del Baix Penedès, a qui se li reclamen les accions 

necessàries per resoldre el problema de l’exportació i la protecció interior dels 

vins propis6.  

El problema de que França no comprés vins penedesencs va comportar una 

discussió dintre del propi país. Per una banda hi havia els productors de vins 

francesos que volien tancar les fronteres vinícoles amb Espanya imposant-hi 

una dura taxa aranzelària d’importació de vins; mentre que d’altres sectors 

industrials eren partidaris d’abaixar els aranzels per tal de fer negoci mitjançant 

el comerç amb vins penedesencs.  

El 30 de maig del 1931 es du a terme una reunió dels diferents municipis 

capitanejats per Sant Pere de Ribes per tal de fer front a la crisis del vi. La 

primera gran fita seria aconseguir que la gran ciutat de Barcelona desgravés 

                                            
6
 Llibres d’actes del 1931, 9 de maig del 1931. Arxiu Històric Comarcal del Baix Penedès. Fons 

de l’Ajuntament de l’Arboç. 
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dels drets d’entrada sobre els vins. Aquest objectiu serà molt difícil 

d’aconseguir, però la unitat entre els diferents pobles que basen la seva 

economia en aquest producte permetrà assolir aquests objectius de manera 

satisfactòria.  

Cal fer front al problema de la crisi del vi, aquest no només preocupa a 

l’ajuntament de l’Arboç sinó també a la resta de municipis catalans que viuen 

d’aquest producte. Cal doncs una reunió d’urgència per tal de fer els possibles 

per assolir resultats que permetin donar resposta a la crisi de l’època. Es 

convoca així una reunió a Figueres dels municipis productors de vi més 

importants el 22 de novembre de 1931. En aquesta reunió es felicita al govern 

de la Generalitat i al ministre d’economia per emprendre aquestes decisions i 

poder així frenar la gran caiguda en la que es troba el producte. S’acorda 

perseguir el frau i prohibir l’engravament del vi, així com la supressió de 

l’impost de consums del vi, proposant que es posi un impost per grau alcohòlic.  

ELS CONFLICTES DE L’AJUNTAMENT AMB L’ESGLÉSIA 

Els problemes que tingué el consistori amb l’església no foren només un 

enfrontament contra un enemic definit, sinó un problema de concepcions 

ideològiques que ambdós factors tenien un ampli suport social i que tenia una 

representació evident en cadascun dels diferents centres socials del municipi. 

Així podem veure com nombroses vegades alguns regidors integrants del 

mateix govern municipal havien de desmarcar-se en determinats temes per tal 

de no voler aprovar una actitud concreta de l’ajuntament per considerar-la 

massa laica. Així ho veiem en el ple del 23 de maig del 1931, moment en què 

Pujol i Nives consideren que l’ajuntament ha de col·laborar amb l’eucaristia, 

mentre que la resta de regidors hi voten en contra7. Però el problema més antic 

que trobem el veiem en el moment en que el mossèn de la parròquia de Sant 

Julià, anomenat Josep Maria Correig, ha de demanar permís a l’ajuntament per 

poder fer les processons de setmana santa el dia 31 d’abril i la de corpus el 4 

de juny de 1931. Això ja és quelcom humiliant per l’església, car ha de demanar 

permís a un organisme que abans no calia perquè en certa manera, compartien 

                                            
7
 Llibres d’actes del 1931, 23 de maig del 1931. Arxiu Històric Comarcal del Baix Penedès. 

Fons de l’Ajuntament de l’Arboç. 
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la sobirania o estaven estretament vinculats. Ara la separació entre església i 

Estat és tant gran que hauran de demanar permís per poder ocupar la via 

pública per a fer processons.  

El 30 de maig del 1931 hi hagué una picabaralla semblant entre els mateixos 

regidors del consistori. Des del mateix clero es demanava que l’ajuntament 

participés de les festes de Corpus que organitzava el sector eclesiàstic. Però el 

mateix alcalde Esteve Cruañes donà la resposta que acontentà a la majoria 

dels regidors: que a títol personal hi anés qui volgués, però mai s’assisteixi als 

actes com a representant de l’ajuntament. Cada regidor és lliure de fer el que 

vulgui respecte la seva assistència en aquests actes8.  

Un altre fet que generarà una gran crispació ens el mostra el document que fa 

referència a les propietats de les quals disposa l’ajuntament. En ella hi veiem 

per finalitzar l’antic cementiri del poble, sobre d’aquest terreny l’església 

aprofitarà per construir-hi un local per la societat de joventut catòlica de l’Arboç, 

cosa que indigna profundament a l’ajuntament i a sectors de la ciutadania.  

Poc menys de dos mesos endavant, durant la nit del 7 al 8 de juliol del 1931 es 

produí un incendi intencionat a l’església. L’alcalde n’encarregà fer un informe 

que encara a l’actualitat podem visitar, malgrat sigui molt breu dóna força 

informació sobre la manera com es va intentar cremar, malgrat no els sortí bé. 

Aquest fou un factor que desembocà al creixement de malestar entre els 

sectors religiosos i els laics, que ràpidament es traslladà a l’ajuntament. El 25 

de juliol de 1931 s’obrí una línia d’enfrontaments per decidir si els regidors 

havien d’assistir a les celebracions religioses o no. Rovira i Ribas es mostraren 

completament en contra de formar part de les manifestacions catòliques, en 

canvi tant l’alcalde com Escarrà no es posicionaren en una postura tant militant 

sinó que donaren la llibertat perquè cada regidor actués com cregués que era l 

manera més oportuna. Pujol demanà que es mostrés l’informe que feia 

referència a l’intent d’incendi a l’església que es produí entre el 7 i el 8 de juliol 

explicat anteriorment. Pujol forma part del sector partidari del clero mentre que 

Rovira del sector oposat.  

                                            
8
 Llibres d’actes del 1931, 30 de maig del 1931. Arxiu Històric Comarcal del Baix Penedès. 

Fons de l’Ajuntament de l’Arboç. 
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Tota aquesta crispació es féu cada vegada més palesa a mesura que 

s’avançava cap a la festa major. La religió catòlica realitzava nombrosos actes 

en aquesta celebració, per tal de fer front a la forta divisió social que hi havia 

entorn a l’església l’ajuntament optà per no posicionar-se i permetre a tots els 

regidors la llibertat per assistir o no a les accions eclesiàstiques. Aquest fet 

generà una gran tensió, sobretot pels membres integrants de la voluntat de 

crear una societat plenament laica així ho veurem representat quan el regidor 

Vives votarà en contra de la cooperació amb les festes religioses. La indignació 

d’un dels ciutadans quedarà palès el 15 d’agost del 19319, pocs dies abans de 

la festa major, moment en que fa un escrit on es fa evident que no es vol que el 

poder públic faci cap mena de col·laboració amb les celebracions religioses.   

LA SIMBOLOGIA REPUBLICANA A L’ARBOÇ 

El sorgiment del sentiment republicà s’exaltà arreu de l’Estat espanyol arran 

d’unes eleccions municipals com a plena conseqüència d’unes voluntats 

polítiques col·lectives evidents. Calia doncs, des d’aquest punt començar a 

treballar per expandir la creença en el nou ordre, cosa que es féu amb una 

determinada simbologia que explicarem al següent apartat. Però a més cal fer 

referència en el marc territorial que es troba el municipi, certament que 

Catalunya tenia també unes voluntats de reivindicació nacional molt fortes que 

també quedarien plasmades en l’ordre del dia de l’ajuntament amb les 

actuacions a dur a terme. En aquest sentit doncs podem veure-hi l’existència 

d’una clara voluntat reivindicativa de la identitat catalana que anirem 

desgranant en aquest punt.  

Ja comencem a veure els primers grans canvis de símbols el 18 d’abril del 

1931. Moment en que l’anomenada Plaça de la Constitució passarà a dir-se 

Plaça de la República. També canvien l’escut del municipi, hi esborren la 

corona ja que la consideraven un símbol monàrquic10. Aquests dos elements 

significatius evidencien l’arribada d’un nou ordre l’ajuntament dels quals n’és 

molt partidari i fins i tot, militant. Junt amb el sentiment republicà hi ha el 

                                            
9
 Llibres d’actes del 1931, 15 d’agost del 1931. Arxiu Històric Comarcal del Baix Penedès. Fons 

de l’Ajuntament de l’Arboç. 
10

 Llibres d’actes del 1931, 18 d’abril del 1931. Arxiu Històric Comarcal del Baix Penedès. Fons 
de l’Ajuntament de l’Arboç. 
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sentiment catalanista, per aquest motiu podem veure les aspiracions municipals 

quan canvien un nom d’un carrer que tenia cases noves pel de Rafel de 

Casanova i especifiquen: “Com a record al màrtir de la llibertat catalana”. 

Posaran també a la zona de la carretera el nom de Passeig 14 d’abril, com a 

record a la data que propicià l’arribada la república. A més es pagaren 185 

pessetes a una orquestra perquè actués celebrant la proclamació del nou 

règim. Per tal d’assolir un ajuntament més proper al poble, canviaren l’horari de 

plens per així fer-los més accessibles, passaran a fer-se a les deu de la nit11.  

Un altre vinculació del municipi amb una ideologia concreta queda palès amb 

que l’ajuntament permetés cedir la sala pública per a fer-hi un acte sindicalista 

obrer. No és només un partit que governa compromès amb el nou sistema que 

s’instaura sinó que a més és proper a permetre que les ideologies pròximes a 

les seves tinguin la opció de poder fer xerrades polítiques en locals municipals. 

El dia 13 de juny del 1931 canviaran el nom del carrer de la Roca per 

anomenar-lo Francesc Macià, un personatge que representava en sí mateix la 

vitalitat de la república i les intencions catalanes d’assolir un major autogovern; 

l’ajuntament sabent que era un personatge polític vigent i que podia presentar 

una sèrie de disconformitats dóna la opció de presentar al·legacions durant 

divuit dies. Veiem a finals del mateix mes, el dia 30 de juny, una despesa del 

consistori en comprar banderes republicanes i senyeres, per tal d’exaltar 

encara més els símbols propis del règim a Catalunya a tot el municipi.  

Seguidament, el dia 21 de juliol de 1931 el consistori aprova l’Estatut que la 

Diputació Provisional de la Generalitat ha sotmès a plebiscit d’ajuntaments de 

Catalunya12. Però els regidors del consistori arbocenc hi apliquen una 

matisació: “és l’expressió de la voluntat de la nostra terra” a més el regidor 

Escarrà encara va més enllà afegint-hi: “desitja per Catalunya encara unes 

àmplies llibertats”. Aquest Estatut va ser aprovat per unanimitat dels integrants 

del consistori municipal. Però a més hi podem veure una clara opció encara 

més autonomista d’un dels regidors, que recerca encara una major 

emancipació política de Catalunya respecte l’Estat espanyol.  

                                            
11

 Llibres d’actes del 1931, 23 d’abril del 1931. Arxiu Històric Comarcal del Baix Penedès. Fons 
de l’Ajuntament de l’Arboç. 
12

 Llibres d’actes del 1931, 21 de juliol del 1931. Arxiu Històric Comarcal del Baix Penedès. 
Fons de l’Ajuntament de l’Arboç. 
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Es decideix per la diada de l’11 de setembre del 1931 posar les senyeres i les 

banderes republicanes a mig pal, a més de dedicar un ram de flors al 

monument que la ciutat de Barcelona té dedicat al “màrtir de les llibertats de 

Catalunya”, referint-se evidentment a Rafel de Casanova.  

Hem vist doncs diversos exemples de la necessitat d’emprendre accions per tal 

d’aconseguir, durant el primer any del nou règim, el suport necessari que 

permeti la defensa de l’status quo del moment. És fonamental fer propaganda 

del nou sistema polític que s’acaba d’instaurar, cal emprendre les decisions 

polítiques que vagin dedicades a enfortir-lo per crear així un règim republicà 

fort, que no decaigués davant de les nombroses amenaces monàrquiques que 

encara es reivindicaven. Calia generar una simpatia afectiva cap el nou règim, 

calia aconseguir-ho mitjançant la simbologia, o l’art, com la música. Hem vist 

com l’ajuntament destina una quantitat de diners a contractar una orquestra per 

la celebració de la república. 

LA PREOCUPACIÓ PER LA SALUT PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT 

Certament que l’ajuntament tenia una gran preocupació en persistir en la lluita 

contra la propagació de malalties que en aquells moments assetjaven la vila de 

l’Arboç. Primerament el fet de que s’establís la verola com una de les malalties 

més preocupants del municipi. Aquesta es propagava en gran part, per la 

costum dels ciutadans de beure aigua dels abeuradors que eren pels animals. 

Des de l’ajuntament es féu una prohibició de realitzar aquests actes i finalment 

es transmeté per pregó, quelcom que es feia molt habitualment; totes aquelles 

notificacions que havien d’arribar a la gran massa de la població arbocenca es 

transmetien mitjançant aquest sistema.   

Es feren els possibles perquè arribessin medicaments per tal d’aturar tot el mal 

que aquesta malaltia estava fent. Per aquest motiu el consistori es posà en 

contacte amb la diputació per tal d’intentar fer que arribessin nombroses 

vacunes, així fou com finalment enviaren tres vials antiveròlica suficients per 

vint vacunes.  

A més de la infecció directe dels ciutadans també tenim exemples de prevenció 

de malaltia als animals, que des de la diputació s’intenten evitar. A l’Arboç hi 
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veiem el cas del mal roig sobre els porcs, que s’intenta aturar amb un 

tractament especial ja que pot evolucionar cap a una pesta porcina. En el cas 

de que es doni aquesta segona situació, el cas serà d’emergència i s’hauran 

d’emprendre decisions també per fer front al problema.  

 

CONCLUSIONS 

La proclamació i el primer any de la república a la vila de l’Arboç es 

caracteritzaren per la realització de nombrosos canvis que evidenciaren 

l’arribada d’un nou règim. Certament que l’ambició dels diferents personatges 

que ho protagonitzaren a nivell municipal provocà el creixement d’afecció cap el 

nou sistema que arribava. El temps que havien passat durant la dictadura de 

Primo de Rivera i el seu successor Dámaso Berenguer a la qual s’havia aturat 

qualsevol possibilitat de lliure expressió de la població, havia provocat una 

necessitat de reivindicar aquells anhels que s’havien anat coent en època de 

silenci obligatori.   

La proclamació fou això i molt més a la vegada. La possibilitat de crear un nou 

règim era quelcom que encoratjava a aquells ciutadans que tenien la voluntat 

de posar a la pràctica les seves concepcions polítiques; la república era la clau 

per aconseguir-ho. A més es tractava de donar ales a una societat cohibida i 

silenciada per les seves limitacions a la llibertat d’expressió que després 

exercirien amb una gran passió.  

Les reaccions que efectuava l’ajuntament de l’Arboç era una mostra més de les 

reivindicacions silencioses que hi havia hagut durant la darrera etapa del 

mandat d’Alfons XIII. La societat arbocenca donà un suport immens a una 

concepció ideològica radicalment diferent a la que havia governat fins 

aleshores i aquest fet permetia evidenciar la existència d’una societat 

silenciada i cohibida que havia existit anteriorment a la república.  

L’ajuntament de l’arboç desplegà un gran programa per tal de desenvolupar 

l’economia municipal d’una manera fructífera, i en certa manera s’assoliren 

grans avenços. Però cal esmentar també la necessitat d’invertir nombrosos 
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recursos públics en efectuar símbols i després distribuir-los per arreu del 

municipi. Possiblement realitzessin aquestes accions com a senyal de triomf 

del nou règim i per tal de que la gent cregués en ell. Certament que la resposta 

simbòlica tant pel que fa al nou règim com per les relacions entre l’església i 

l’Estat va permetre mantenir una postura d’estabilitat però alhora de principis. 

Pel que fa a la situació del jornaler o de l’assalariat, veiem que des de 

l’ajuntament no s’efectuà gairebé cap mesura que anés destinada a ajudar-lo.  
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