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Entre el 30 de gener i el 5 de febrer de 1939 
 

  
•  Riuades de fugitius van passar per la Bisbal. 
  
•  El 30 de gener un avió franquista havia deixat caure bombes als afores de la 

Bisbal, sense provocar víctimes ni danys. 
  
•  El 3 de febrer va tenir lloc el bombardeig a la Bisbal. Van participar 5 avions 

i va durar 20 minuts. Moltes famílias van marxar de la Bisbal. 
  
•  El resultat va ser 21 morts i molts ferits. 
  
Les tropes franquistes van entrar a la Bisbal el 5 de febrer de 1939 (el 4 de 
febrer van entrar a Girona).	
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Entrada de les tropes franquistes 
  
  
•  11 de la nit. 
 
  
•  Van saquejar diverses cases no habitades. 
 
  
•  Els domicilis habitats penjaven llençols blancs al balcó i escrivien a les 

portes “Ocupado por su dueño. Viva Franco! Arriba España!”. 
 
  
•  No varen violar a cap dona ni matar a ningú. 
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Constitució del nou Ajuntament 
  

Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación 
Acta de Constitución Provisional de la Comisión Gestora de La Bisbal 
  
•  7 de febrer de 1939. III Año Triunfal 
 
•  Don José Zambalamberri y Gayo del Cuerpo Jurídico Militar, en nombre del 

Excmo. Sr. General Jefe del Cuerpo de Ejército, nombro la Comisión Gestora 
Provisional de esta localidad, formándola los siguientes señores: 

  
      Alcalde-Presidente:  D. Fernando Ramió Servitja 
      Concejales:                D. Ángel Fernández Toral 
                                          D. Ramón de Ciurana Cunill 
                                          D. José M. Ganigué Cortada 
                                          D. José Bou Poch 
                                          D. Jaime Rosich Bassa 
                                          D. Tomás de Fonolleras Salamó  
      Secretario:                 D. Julio Canta Batlle 
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Ideologia dels membres del nou Ajuntament 
  
  
•  Persones de “derecha”. 

  
•  Persones de “orden”. 
  
•  Persones afectes al “Glorioso Movimiento Nacional”, al “Nuevo 

Estado”.   
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Programa del “Nuevo Estado” 
  
•  Liquidació del passat republicà (democràcia i parlamentarisme). Implantació 

d’un règim dictatorial. 
  
•  Recollida d’armes. 
  
•  Canvi de noms de places i carrers (incidència clara sobre l’espai públic). 
  
•  Prohibició del català en tots els àmbits oficiales (relegant qualsevol expressió 

cultural no castellana a l’àmbit domèstic). 
  
•  Presentació a les autoritats dels “individuos” que haguessin estat al “ejército 

rojo”. 
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•  Depuració dels funcionaris (a la Bisbal es va fer entre el juny y el desembre de 

1939).  
 
•  Represió generalitzada dels perdedors o vençuts. Es va perseguir i jutjar amb 

sanya tota persona sospitosa de col·laboració amb la República. 
  
•  Fomentar la delació entre els ciutadans. 
  
•  Nacionalisme espanyol exacerbat i estimulació constant i repetitiva de 

l’eufòria de la victòria militar. 
  
•  Fort centralisme administratiu. 
  
•  Absoluta jerarquització política (els militars eren els que manaven). 
  
•  Màxima col·laboració i sintonia amb l’església catòlica. 

7	



		
 

Decisions del nou Ajuntament 
  
•  Creació d’una brigada de desenrunament dels edificis afectats pel 

bombardeig. 
  
•  Repartiment de queviures, especialment pa. Faltava de tot (carn i carbó 

per escalfar i cuinar era el més urgent). Durant anys hi va haver una gran 
misèria. Era temps d’escassetat d’aliments. 

  
•  Pagar les despeses d’enterrament de les víctimes del bombardeig del 3 de 

febrer de 1939. 
  
•  Recerca d’allotjaments per a Militars, Guàrdia Civil i funcionaris. 
  
•  Celebració d’una missa de campanya. 
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•  Creació de la Delegació de Abastos. Creació de la cartilla de racionament, que va 
durar des de 1939 fins a 1952 per poder accedir als aliments bàsics. Això va 
comportar òbviament l’aparició de l’estraperlo. 

  
•  S’estableix com a sou base 6,50 pta. diàries per a un jornaler. 
  
•  Acord de construcció d’un monument a la plaça de Francesc Macià “que 

perpetuara la memoria de los caídos por Dios y por la Patria, víctimas de la furia 
rojo marxista, vecinos de esta Ciudad”. Es va col·locar la primera pedra i res 
més. 

•  Molta correspondència relacionada amb la fam, sense aportar solucions… 
  
•  Gran quantitat de normes, multes, taxes. 
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•  La fam, els problemes amb l’electricitat, el mal funcionament del sistema 
de conducció de l’aigua… 

  
•  Moltes misses, desfilades, adhesions al “Caudillo”… 
  
•  El 9 d’octubre de 1939 es constitueix una nova Comisión Gestora 

Municipal. El nou alcalde havia sigut el Sr. Roberto Figueras de Almar… 
  
•  Tracte denigrant als “desafectos al nuevo régimen” i als seus fills… 
  
•  Acte molt singular el 20 d’abril de 1940. Desfilada amb els taüts que 

contenien les despulles de les “victimas del terror rojo”… 
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Nombre de persones nascudes i residents a la Bisbal sotmeses a 
repressió 

49 consells de guerra 
  
  1 diligències prèvies (Robert Figueres d’Almar, alcalde de la Bisbal) 
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Nombre de persones nascudes o no a la Bisbal però residents 
sotmeses a repressió 
  
  
83 consells de guerra 
  
  7 diligències prèvies 
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Bisbalencs condemnats a mort 
  

•  Jaume Barris Batlle (35 anys) 
     Executat el 17-12-1941 
  
•  Pere Payet Bou (54 anys) 
     Executat el 7-12-1941 
  
•  Sebastià Vinyas Pou (34 anys) 
     Executat el 25-4-1939 
  
•  Lluís Palet Gispert (cummutació per reclusió perpètua) 
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•  Lluís Puigdemont Donada (43 anys) 
     Detingut el 12 d’agost de 1941 
     Consell de guerra el 28 de juliol de 1942 
     Commutació de la pena de mort per la de reclusió perpètua el 4 de novembre  
     de 1942 
     Sol·licitud d’indult el 7 de novembre de 1945. Denegat 
     Llibertat condicional el 6 d’octubre de 1950 
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Depuració dels funcionaris municipals 
  

41 funcionaris municipals. L’expedient de Jaime Pino Vidal no apareix. 
Suposo que per casualitat… 9 funcionaris varen ser despatxats. 
 
  
-  Joan Nonell Rubirosa. Encarregat d’encendre i apagar les llums. 
  
-  Alfons Janoher Aldrich. Alguacil. 
  
-  Joan Bayo Vancells. Peo municipal. 
  
-  Josep Sacot Domenech. Sereno. 
  
-  Francesc Mont Maruny. Sereno. 
  
-  Ferran Marjenedas Andreu. Sereno. 
  
-  Alvar Cane Ribot. Paleta municipal. 
  
-  Rentadora? 
  
-  Interventor  “5 anys de postergació”? 
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Procediments incoats a Catalunya durant el franquisme a persones 
represaliades 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Arxiu Nacional de Catalunya 
(1) 96,22% del total	

1936 - 1938 Guerra civil 4.629
1939 - 1945 Període blau 74.235
1945 - 1952 Autarquía econòmica 1.977
1953 - 1958 Nacionalcatolicisme 369
1959 - 1965 Desenvolupisme 277
1966 - 1969 Aperturisme 98
1970 - 1975 Franquisme tardà 144
1976 - 1980 Transició 237

81.966

(1)

1963 - 1980 TOP

Periode

1936 - 1962             
Procediments 
militars

Nombre de 
procediments

16	



 	Font: Arxiu Nacional de Catalunya 
(1) 72,65% del total	

Delictes tipificats s durant el franquisme a Catalunya		

               Procediments
Rebel·lió o adhesió a la rebel·lió militar 32.740
Auxili a la rebel·lió militar 26.807
Sospitós de desafecte al règim franquista 6.290
Actuació revolucionaria 5.658
Investigació de la seva actuació abans i/o després de la guerra 2.936
Incitació a la rebel·lió militar 2.367

Altres: Bandidatge, terrorisme, espionatge… 3.944
81.966

Depuració de la seva conducta en relació amb el Glorioso 
Movimiento Nacional 1.224

(1)
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Font: Arxiu Nacional de Catalunya 

Penes imposades a les persones represàliades durant el 
franquisme a Catalunya 
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12 anys i un dia 13,97% 11.449
Sobreseient 12,85% 10.533
Sense declaració de responsabilitats 12,61% 10.338
Arxiu (procediment arxivat sense més tràmits) 12,06% 9.885
Absolt 8,26% 6.767
Llibertat 7,53% 6.174
Mort 5,38% 4.411
20 anys 3.831
Reclusió perpètua 3.744
15 anys 3.563
6 anys i un dia.. 2.023

81.966

Procediments



Font: Arxiu Nacional de Catalunya 

Total homes i dones represaliats a Catalunya per al franquisme 

Persones 
represaliades Percentatge

Homes 70.470 89,97
Dones 7.718 9,85
Persones jurídiques 143 0,18

78.331 100,00
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Origen de la població represaliada nascuda a Catalunya pel franquisme 

Font: Arxiu Nacional de Catalunya 

21%

21%44%

14%
Tarragona	10.639

Lleida	10.355

Barcelona	21.633

Girona	7.125
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Repressió del franquisme per lloc de naixement a les 
comarques de Girona 
  

  

Font: Arxiu Nacional de Catalunya 
(1)   16,01% del total de les comarques de Girona 
(2)   2,29% del total de les persones nascudes a Catalunya 
(3)   Persones represaliades a la Bisbal d’Empordà = 104 de una población de 4.439 persones segons el cens de 

1936 

Alt Empordà 1.668
Baix Empordà 1.141 (1) (2) (3)

Cerdanya 152
Garrotxa 942
Gironès 1.183
Osona 61
Pla de l'Estany 389
Ripollès 559
Selva 1.028
No es pot precisar 2

7.125

Persones 
represaliades
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Condemnes a mort i persones executades per el franquisme a 
Catalunya 
 
•  Condemnats a mort = 4.411 persones 
•  Executats        = 3.358 persones 

                                      −  3.341 homes 
             −  17 dones 

•  1936 – 1945       = 3.307 persones = 98,48% 
•  Baix Empordà          = 80 persones executades 
•  Provincia de Girona = 511 persones executades (15,64% del total) 

Font: Arxiu Nacional de Catalunya 
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