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PRÒLEG 
     aria expressar el meu interès per la Guerra Civil 

recordar, com una altra part de nosaltres, i també de les persones que no 
havien nascut encara. En aquest treball es veu el cas concret de Llers, però 

entre franquistes i republicans (com per exemple Guernika i Belchite, el cas del 
qual esmentaré breument també en aquest treball de recerca). 

    què em 
vaig interessar per aquest tema. En començar a plantejar-me el tema del meu 
treball de recerca, no tenia ni idea de què parlar-hi, em va ser molt complicat 
arribar fins al que hi ha a les vostres mans, les dels lectors. Primerament vaig 

de que mínimament tenia algun tema general sobre què parlar: la història. Ja 
va ser un pas important. Però el que em va ajudar molt a decidir-me va ser en 
Fernando Aísa, que em va proposar el tema de la voladura de Llers, a més 

trobava important aquest 

que en un poble tant a prop de casa meva, Llers, hi hagués hagut una explosió 
tan important com per destruir tot un poble sencer. Per tant, vaig agafar el toro 
per les banyes i em vaig posar a investigar aquest cas, per saber si en podria 

 

   
no sàpiga que hi va haver un episodi molt espantós, 
Empordà com a nivell nacional. No he trobat cap llibre concret que parli de la 

la història de Llers. Per tant, trobo que és interessant que qualsevol persona 
que hi estigui interessada, que pugui tenir a les seves mans un treball que parli 

 

   Em motiva molt aquesta voladura, sobretot pel mal que es veu que van fer 
tant els republicans com els franquistes, tant entre ells com a la gent innocent 
que no en tenia cap culpa. I aquest cas concret de Llers també va ser molt 

explotaria, en tornar no trobaven les seves cases. Hi va haver forces famílies 
que, en tornar a casa seva, només en tenien la clau i les restes dels seus 

Dirección General de Regiones 
Devastadas va fer una de les obres de reconstrucció més interessants, apart de 
Belchite i Brunete, a Llers.  
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   -me de la 

documentats sobre aquest fet tant important durant a Guerra Civil Espanyola 
que va succeir el 8 de febrer de 1939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
6 

INTRODUCCIÓ 

   Final de la Guerra Civil Espanyola 

   El conflicte nacional entre republicans i seguidors de Franco va durar des del 

franquistes.  

   En aquell 
republicana era el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Inicialment, en aquest període és quan es duu a terme la batalla de Terol, 
una de les més sagnants de tot el període i de tota la guerra, que compren des 
del desembre del 1937 fins al febrer de 1938. En aquesta batalla els dos 
bàndols lluitaven per aconseguir el control sobre la ciutat. A partir de llavors, 
augmenta la importància de la conquesta de Terol, ja que no hi haurà 

perjudicarà greument a Catalunya, ja que quedarà aïllada de la resta de 
territoris republicans, a partir del 1938. 

   En la batalla de 

any. En aquest final, els republicans són 
obligats a recular i no poden oferir més resistència. Aquesta batalla és la última 

Catalunya.  

Territori ocupat pels franquistes just després de la conquesta de Terol 
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republicana passa a ser franquista: el 26 de gener els soldats franquistes es 

frontera amb França. 

   
li, 

ja que si no ho fan, hi ha una repressió, persecució i afusellament dels 
republicans. Quan travessin el Pirineu, els esperarà un llarg exili. És molt dur 

caiguda Catalunya.  

   Després de la caiguda de Catalunya, a principis de 1939, la República té els 
dies comptats. El general Casado fa un intent de pronunciament militar per 
acabar la guerra i fer fora els comunistes del Govern republicà. Però Franco no 
negocia la rendició en veure que ja té la guerra guanyada. 

   Per acabar, Franco pren Madrid, sense resistència i al març del 1939 es 
rendeixen els republicans del sud-

, que durarà fins el 1975 

(1939-1945). 
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   En tot el poble hi havia dues escoles 
públiques (una per a nens i una altra per 
a nenes) situades als Hostalets.

estava a càrrec de les monges
carmelites, i també caldria afegir que 
estava en franca davallada (només

 

   La gran majoria de la població vivia
del conreu de la terra però també

serveis (ben pocs). Malauradament, el
1914 les terres de les zones més aspres 
van quedar completament ermes a
causa de la pujada de preu de la llenya i 
el poc fruit que donaven les oliveres; per 
això la gent els va arrencar sense
control. 

EL CAS ESPECIAL DE LLERS 

LLERS ABANS DE LA FI DE LA GUERRA 

   Els primers anys 

   mesura que van 
passant els anys. N
hi havia 206 edificis i 637 habitants; a la Vall, 36 cases i 151 habitants; a 
Llagostera 74 edificis i 361 habitants; al Mas Vidal 31 edificis i 80 habitants; per 
acabar, 39 edificis i 105 habitants.  

    

      

   En els primers anys del segle XX 
i, a conseqüència, el cultiu va crèixer una mica cap a la vinya. Degut a això, 
algunes famílies abandonaven les seves poques possessions i anaven a provar 
sort a França. Això pot ajudar a justificar el descens de la població entre 1900-
1950. Però els que quedaven al poble van dedicar més terres als cereals i 
també algunes a les vinyes. Es portaven paneres i carros de raïm cap a 
Figueres, Girona, Banyoles i Olot. Amb això aconseguien algun benefici. 

   Els anys vint va triomfar també la feina de les noies que ajudaven en la 
-

1 a fer 
pedra per als forns. Però la gent que encara volia fer més diners anava a 
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França. Un grup de vint o trenta homes i dones anaven a la vinya francesa uns 
vint dies o més. Però hi havia gent que no es conformava amb els diners per 
poder menjar. El gran problema era quan hi havia fortes tramuntanes i 
calamarsades, en mitja hora la collita madura era a terra coberta per una capa 
de gel, com ous de colom.  

   Però hi va haver un moment en què la gent decidia que a la ciutat capital 
empordanesa hi havia més sortides. Per això Llers era considerat un poble 

 

   
instal·lat a França, tot i que era de segona mà, una cosa normal en aquells 
anys. 

    

 

 

 

 

 

 

 

     

   Just abans de la explosió de 1939 hi havia dotze castells que anomenen en la 
història del poble, el més important dels quals era el castell major, del qual avui 
en queden restes molt importants. El castell central, malauradament no en tenia 
tanta, de re

2, la capella del Carme, en el 
convent de les Carmelites, i la capella de Sant Sebastià. Unes 120 cases (no 
totes habitades) i 280 habitants amb 23 premses amb trull (per fer-se oli), 
moltes amb pou o cisterna, paller, hort, quadra, etc. 

   Pel que fa a la política a Llers, el poble respirava un aire de guerra a mesura 

franqui

per a la retirada des de Catalunya. Això va motivar que al castell de Figueres, 
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1. Simà: material molt semblant al ciment que barrejat amb sorra i aigua 
serveix per a encastar totxanes  

2. 
. 

3. Sotregada: movimen  

 

   El dia 8 de febrer de 1939, va donar-se avís que la gent sortís fora del poble, 
per explosionar el que tenien emmagatzemat i que havien fabricat al mas de la 
dinamita (la bòbila de Cabanes). Aquell dia, a les 7 de la tarda, va produïr-se la 
explosió al castell de Figueres, la qual la van interpretar els que la van 
presenciar com 
cap al cel, llavors una sotregada3  Això havia estat la 
voladura del cos de guàrdia o el port

recinte. 
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LA VOLADURA4 

   Evolució dels fets 

   Les forces franquistes, el 1938, anaven dominant llurs posicions amb la 
penetrant progressió, sembrant la temença, la desconfiança, la desorientació i 

por de la humiliació dels que, davant la desfeta progressiva de la 
República es veien immergits. Figueres era ciutat morta, a per tot sensació 

dels bombardejos. 

   El senyor Antoni Bonal i Pi, habitant de Llers i testimoni indirecte de la 
voladura (va néixer just després), que em va facilitar informació sobre la 

 facilita 
el testimoniatge tètric de Josep M. Moreno Fàbregas, exsoldat republicà de la 
defensa contra avions: Vam fugir. rup amb el 
qual vam haver de pernoctar per una torre-caserna (era el Mas Feliu de 
Cabanes Mas de la dinamita-). La nostra intenció era pasar desapercebuts 
fins a Barcelona, però uns sapadors5 ens acolliren i ens conduïren al vilatge6 
veí de Cabanes on varen haver de pasar la nit següent. Els tristos ocupants de 
la camperola casa on varen anar a parar (Mas Rosaia) contemplaven, 
impotents, com els desaprensius disparaven a indefensos animals de 
corralons. Després ens obligaren a carregar municions i pólvora en un camió 
que es dirigía a Llers, población a uns 4 Km. de Figueres. No vàrem ni sospitar 
el que ens ocorregué. El cas fou que poc després de llur retorn a Cabanes, es 
produí una terrible explosió i veiérem allà lluny el g

6 havien estat 
destruïts. 

1 Mas de la Dinamita                                       2 Polvorí                          3  

3 

1 

2 
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   El 6 de juliol de 1938, els republicans van destruir el pont de Cabanes, on hi 
havia també el límit del terme de Llers  també hi havia un mas, el 
Mas de la Dinamita. Aquí va ser on es van començar a construir tots els 
explosius per la futura voladura. 

   El 8 de febrer va ser quan hi va haver la voladura del poble de Llers. A més a 
més, quatre o cinc dies abans van venir uns dies de plu
Empordà. Quan el pont de Cabanes va ser destruït la seva gent hi va fer un 
passallís7 rudimentari per anar a Figueres. La Muga anava molt plena i 
endur.  

   Pocs dies abans del fi de la guerra els republicans, veient que perdien, no 

explosius que es trobaven inamita) i, 
el 1937 hi va haver una terrible explosió que va provocar 11 morts, treballadors 
de Cabanes, i molts obrers ferits i cremats. Per això, van decidir, al poder 
travessar la Muga, portar els explosius al poble de més a prop: Llers. És així 
que van transportar mé sglésia de Llers. Van 
advertir la població que el dia 8 (de febrer de 1939) a les 11:30 farien explotar 

sglésia. Tota la gent de Llers es va refugiar on va poder, però els soldats van 
sglésia va explotar més tard, a les 13:30. Els republicans 

explotaria o no. 

   Alguns vilatans, uns quatre, 
poble pensant que era mentida i quan eren a dos metres del poble, va explotar i 

fer tant de mal els republicans com els franquistes. 

   Detalls de les tropes de Catalunya 

   Les tropes de Catalunya eren dirigides pels nacionals. El 8 de febrer, aquests 
van ocupar Figueres, sota la direcció del general José Solchaga Zala (1881-
1953). Tinent coronel, que durant la Revolució de 1934 va manar una de les 
tres columnes que van participar en la presa . Posteriorment, en el 
seu destí de Pamplona va participar en la Sublevació militar del juliol de 1936 a 
las ordres del general Mola Brigadas de Navarra
primavera de 1937 i ascendit a general, el 1938 va estar al capdavant del cos 

 ocupació de la Vall Aran i en 
campanyes de Catalunya, conquerint Tarragona i Barcelona, i perseguint al 
malmès exèrcit republicà fins a Portbou.  

   El general Enrique Líster Forján (1907- del bàndol 
republicà. Militant comunista i destacat militar gallec lleial a la República durant 
la Guerra Civil Espanyola
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quedaven sense conquerir. Va ser un gran general que va aconseguir mantenir 
en vida la majoria dels seus soldats mentre va poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
 

5. Sapador: Soldat, generalment del cos d'enginyers, encarregat del treball de sapes, 
trinxeres i altres excavacions. 

6. Vilatge: Poble 
7. 

cas, del riu Muga. 
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CONSEQÜÈNCIES DE LA VOLADURA 

   Després de la guerra, els soldats republicans espanyols i també estrangers 
(marroquins, italians i alemanys) van servir al centre cultural, La Immortal, on hi 
menjaven i bevien. Estaven tancats allà per començar a construir el poble nou, 
el qual posteriorment va ser reconstruït per la Dirección General de Regiones 

8. A mesura que passava el temps, aquests soldats van marxar a 
França o casa seva i van continuar les obres la Dirección General de Regiones 

8. 

   La misteriosa  

   lcalde Eugeni Arolas Vergés, que ja era alcalde abans de la guerra, va ser 
un home força catalanista, i això es podria 

 Vivia a 
Figueres (carrer St. Pau) amb la seva dona i cada dia anava a Llers i venia a 
peu.  

   El fet que fa recordar aquest alcalde, curiosament catalanista, és que el van 
ot i que la gent pensava que van ser 

soldats franquistes. Era parent del mossèn Arolas, al qual també van matar al 
principi de la guerra. 

   Aquest home, durant la guerra va desaparèixer, no se sabia on era, fins que 
quan va acabar la guerra (el 1939), va tornar amb una boina de requetè10 i va 

-41 el van matar misteriosament 
en un trencant amb destí a una pedrera. Portava rellotge, cartera i diners, no li 
van robar res. Només el van matar. Fins i tot, es podria aventurar la hipòtesi de 
que fos una venjança algun motiu de pensament polític o personal. 

   No es va dir gaire res sobre la seva mort, però el que ho va fer ho va saber 

després, es va nomenar un nou alcalde.  
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   Les restes del poble 

   
cases del poble van quedar destruïdes, les dels voltants més allunyats van patir 
pocs danys. Llers, per haver sigut el més perjudicat, va ser el primer poble de la 
província de Girona que va ser auxiliat.  

   mentava haver vist volar 
parets, fins i tot des de Figueres. Una gran explosió, un espetec havia fet volar 
tot el poble, per tant, era evident el que en quedava del poble després de 

 

    

a ser alçada i  construïda a 
finals del segle XVIII. Les seves mides eren de: 

                        
 

   
En aquesta taula  

Ús a què es destinaven Carrer Nº Danys 
Saló de sessions, dependencies 
i resta de serveis administratius 

 

Plaça 13 Destrucció Total 

Escoles Nacionals Nou 20 Destrucció Total 
Antic ajuntament deshabitat St. Sebastià 6 Destrucció Total 
Hospital Municipal Nou 28 Destrucció Total 
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Residencia i escoles de 
religioses i carmelites 

St. Sebastià 30 Destrucció total 

   La reconstrucció del poble (durant 1939-1954) 

   Cap al 1941 es va començar a reconstrui
  

republicans espanyols i també estrangers, obligats (si ells van destruir el poble, 
ells el reconstruiran, una venjança franquista). A uns 500 metres del poble en 

 

   
Llers, ja que el vell va ser pràcticament destruït per 

emblemàtica i la inversió i els resultats finals foren importants; les obres van ser 
realitzades per uns 180 treballadors, 160 dels quals formaven part del 

de Redención de Penas de Trabajo. Després va venir el Port de la Selva, 
Figueres (1942), Colera (1944) i St. Feliu de Guíxols (1944). 

   entava com la obra de construcció del 
segon Llers estava molt avançada. Els materials emprats en la construcció del 
poble eren els més luxosos. Llers començava a tenir forma del que havia de 
ser: un poble camperol, però per les seves dimensions i modernitat donaria la 

agaró.  
carrers, amples com un gran passeig que desembocarien a la Plaça Major, la 

 mas, amb quadres, 
pal
la qual, juntament amb la gran plaça es trobarien entre la població nova i la part 

 

    aquesta obra hi 

de la construcció. El sou dels obrers depenia del nombre de fills, i una ració de 
pa diària. En el diari també es predeia que: Cuando Llers esté terminado será 
indudablemente una de las atracciones de nuestra comarca. Son en efecto, 
muy raras en Europa las poblaciones construidas de planta nueva. Llers 
contará con un motivo de atracción: sus impresionantes ruinas. 

   es de les poblacions russes 
devastades per la guerra es podien comparar amb Llers. El poble es va 

ssa 
, sota aquelles immenses 

ruïnes hi havia i encara hi són molts de cadàvers. Els veïns havien abandonat 
el poble, i com que començar a desenrunar aquelles runes era impossible, van 
servir de sepulcre als saquejadors del poble.  
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alguna part per la construcció del segon Llers. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Les conseqüències per a la gent del poble 

   

la gent? És cert que es va avisar a la gent i que es van allunyar del poble abans 

Moltes persones no trobaven ni tan sols els fonaments de les seves cases. 
Molts només van mantenir la clau de casa seva, es van quedar només amb  un 
tros de sòl i prou.  

   El poble de Llers fou reconstruït especialment per a la gent que havia perdut 
el seu habitatge, que resultava ser gairebé tot el poble. Tothom qui havia perdut 

va. Una gran sort per ells. 

   Pelayo Martínez Paricio, arquitecte del Poble Nou de Llers 

   Pelayo Martínez Paricio (Figueres 1898-1978). Titulat l'any 1920, va 
esdevenir l'arquitecte més jove d'Espanya. El 1925 va ser nomenat Catedràtic 
Auxiliar de Projectes de l'Escola de Barcelona i el 1942 en va obtenir la 
Càtedra. A l'Exposició Universal del 1929 va guanyar el concurs del Palau de 
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les Arts Gràfiques i va dirigir les obres del Palau d'Agricultura. Bona part de la 
seva obra la va realitzar a l'Alt i el Baix Empordà, a la Costa Brava i a la ciutat 
de Figueres, d'on va ser arquitecte municipal interí. També va exercir 
d'arquitecte municipal de La Bisbal d'Empordà durant vàries dècades. A la seva 
ciutat natal són remarcables l'escalinata del Parc Bosc, la Casa Cordomí/Canet 
a la Rambla i el monument a Pep Ventura. 

   a urbana es bellugaren en un marc formal 
més acotat, més pintoresc. El 
D
corbs i cases adossades de dues en dues, canviant les seccions dels carrers 
per generar obertures més espectaculars sobre espais simbòlics, com la plaça 

 

   El mateix Pelayo Martínez tenia un diari personal on ell exposava els seus 
projectes: 

1.2 Formació. Currículum nº 3. 1940  
1939: En el mes de Mayo, el Excmo. Sr. Governador Civil de Gerona, D. 
Antonio F. A. De la V. de Correa me encarga un estudio de anteproyecto 
del nuevo Llers, que fue volado por los marxistas. En virtud de una 
denuncia quedó postergado y una vez aclaradas las cosas y en vista de 
la falsedad, recibo del Sr. Jefe de Reconstrucciones de la Dirección 
General de Regiones Devastadas y R., la carta que transcribo, y 
aceptado el encargo, soy nombrado por la Dirección General, Arquitecto 
Jefe Comarcal de aquel organismo. 

Barcelona, Setiembre de 1940 
  

 

 

 

 
8.   Presbiteri: espai que en una església o catedral envolta l'altar major reservada al clergat. 

inspeccionar els projectes de reconstrucció, 
 

     10. Requetè: va ser l'organització paramilitar del carlisme creada a principis del segle XX. L'ús més antic 
del terme "requetè" correspon al Tercer Batalló de Navarra, denominat del Requetè, el 1835, durant la 
Primera Guerra Carlina. El valor dels seus components va fer que, per extensió, aquesta denominació 
es generalitzés a tots els combatents carlins. 

dependències de Llers. Obra de 
Pelayo Martínez. 
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PARAL·LELISMES DE LLERS. 
EXPLOSIONS EN ALTRES ZONES 

DURANT LA GUERRA CIVIL 

UN PARAL·LELISME MÉS A DESTACAR, 
BELCHITE 

   Pitjor que a Llers 

   Tot pensant en Llers, no convindria oblidar que no va ser pas el pitjor cas el 
del poble alt empordanès, sinó que a Belchite, a més de Gernika, també hi va 
haver el greu cas de la destrucció del poble. Avui en dia, encara es pot visitar, 

nou. I és justament el que vaig fer, per a obtenir fotografies del poble vell, totes 
meves, com tot el treball de recerca.   

   Què hi va passar a Belchite?  
 

   Belchite és un municipi aragonès situat a escassos quilòmetres de la capital 
manya i tocant a Fuendetodos, lloc de naixement de Goya. La seva estratègica 
posició - entre d'altres factors - va fer que, a la Guerra Civil Espanyola, ambdós 
bàndols posessin els ulls sobre aquestes terres convertint-les en tràgicament 
famoses després de la "Batalla de Belchite" que s'hi va lliurar. 

   El 24 d'agost de 1937 les tropes republicanes es van decidir a entrar-hi 
provocant la mort d'uns 6.000 civils fins el 6 de setembre del mateix any, el que 
ens fa a la idea de la forta resistència que hi van trobar els homes del General 
Pozas per part d'un poble majoritàriament nacional. 

   Quasi mig segle després els periodistes s'afanaven a recollir els testimonis 
dels comptats supervivents d'aquella batalla: els republicans disparaven des de 
les balconades a tothom, dona o nen que passés pel davant, provocant així una 
por per la qual centenars de cadàvers s'amuntegaven al terra sense que ningú 
s'atrevís a recollir-los i enterrar-los. La falta de menjar també anava fent forat i, 
degut a la impossibilitat de caminar per terra al descobert, els habitants de 
Belchite van optar per fer túnels sota terra amb l'objectiu de comunicar els seus 
refugis amb el convent o l'església que podia oferir-los-hi un bocí de pa. 
Segons dits testimonis, nombroses persones mai van sortir d'aquells forats, 
havent estat violades i assassinades tant per nacionals com republicans. A la 
guerra, diuen, només hi ha dolents i pitjors. 

   Una vegada finalitzat el conflicte amb la victòria nacional, el General Franco i 
d'acord amb la decisió popular, va manar construir un Belchite nou a pocs 
metres de l'antic, que es mantindria intacte com símbol de la resistència dels 
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seus simpatitzants. La construcció del nou Belchite va ser obra d'uns 1.000 
republicans obligats a treballar en condicions infrahumanes, sense quasi 
menjar i amb aigua bruta que volien fer passar per cafè. Alguns familiars 
d'aquests es van traslladar al poble, que va ser inaugurat a l'any 1954, 
desconeixent la prohibició de tenir cap contacte amb els presos. 

   L'Ajuntament del municipi està situat a una plaça de nom "Generalísimo" i, a 
hores d'ara, el poble vell es manté quasi intacte, projectils i túnels inclosos, 
donant així testimoni dels efectes d'una guerra. Probablement d'anys posteriors 
a l'assolament del lloc, l'església de San Martín consta d'aquesta pintada 
carregada de mal i memòria i signada amb les inicials "N.B.": 

 
«Pueblo viejo de Belchite 

ya no te rondan zagales  
ya no se oirán las jotas 

que cantaban nuestros padres» 
 

   La batalla de Belchite 

   La Batalla de Belchite fou el combat que s'establí entre les forces 
governamentals republicanes i els revoltats franquistes a l'intentar de recuperar 
Saragossa per part de l'exèrcit republicà i aturar així l'avanç franquista durant la 
Guerra civil espanyola. 

   Les forces republicanes, composades per 80.000 soldats d'infanteria (incloent 
les XI i XV Brigades Internacionals), 105 tancs, i 90 avions, entre Polikarpov I-
16 (mosques) i Polikarpov I-15 (xatos) es van aturar a combatre la bossa de 
Belchite, formada per uns 7.000 soldats d'infanteria franquista fortament 
atrinxerats en els principals edificis del poble, que va caure finalment el 27 de 
setembre del 1937, però havent donat prou temps als revoltats per dur reforços 
a Saragossa i aconseguint d'aturar l'ofensiva. 
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   Fou escenari de la Batalla de l'Ebre a la Guerra Civil Espanyola, entre el juliol 
i el novembre de 1938. Com a conseqüència d'aquesta batalla, Corbera d'Ebre 
va quedar completament destruïda i els seus habitants es van anar traslladant 
a la part baixa del turó, a banda i banda de la carretera. La zona abandonada 
és coneguda popularment com la Muntera. 

   El "Poble Vell", declarat Bé d'Interès Cultural, com a Lloc Històric, per la 
Generalitat de Catalunya (20-07-1992), suposa un retrobament amb la nostra 
història a través d'un lloc devastat per la guerra. Actualment aspira a convertir-
se en un bell paisatge per a la Pau. 

   A prop del poble hi ha l'ermita de Santa Madrona, amb una font d'aigua i zona 
de picnic, i des d'on es pot recórrer la Serra de Cavalls. A la vora del riu Sec hi 
ha la Font Vella, amb uns antics rentadors públics; des d'allí es pot continuar 
pels anomenats Gironesos, una zona de muntanya que porta fins a Gandesa. 
És molt aconsellable seguir la Ruta de la Pau, un itinerari circular que travessa 
el "Poble Vell" i permet realitzar un recorregut pels indrets més significatius on 
s'esdevingué la batalla de l'Ebre i que també, pels seus camins, es poden 
veure peces d'una altra mostra artística, Art al Ras. 

 
població entre 1930-1940, que va passar de 1.954 a 1.406 habitants. 

   En aquest article de Joan Antonio Montaña, del Patronat Municipal del Poble 
:  

   
durant la guerra que li va portar el pitjor desastre de la seua història. Dalt del 

eren tots els de la nostra comarca, amb els tràfecs de les feines del camp, les 
rotllanes de veïns als carrers, les mestresses que van i venen de la font, del 
mercat o dels rentadors, la cridòria de la quitxalla mentre juga... 

   
17 de novembre de 1938), la vila restà molt a prop del front. Les parets de les 
cases quedaren foradades per les bales i clivellades per la metralla. Gairebé tot 
el poble va ser enderrocat per les bombes. 

   Després, per diversos motius, les famílies es van anar traslladant a la part 
baixa, a banda i banda de la carretera, fins a bastir un poble nou. 
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   Ara al tossal de la Muntera només hi ha les runes cada cop més degradades 
del poble antic, entre les quals destaca pode
Pere (gran edifici barroc de finals del segle XVIII), malmesa però emblemàtica. 

   -07-
92), per la Generalitat de Catalunya. També ha esdevingut un monument a la 
Pau i lloc de visita obligada per a qui vulgui conèixer els desastres de la guerra. 

   
Patrimoni Cultural Català, amb un pla de protecció a càrrec de l'anomenat «u 
per cent cultural», i també de la Llei del patrimoni històric espanyol, per a 
facilitar la visita pública del monument. 

   Ara el Patronat del Poble Vell, organisme impulsat per un grup de veïns amb 
el suport de l'Ajuntament, encara el present amb un objectiu ben definit: la 
conservació i rehabilitació del lloc: 

   «El visita molta gent i està carregat d'història que a més és la nostra. Una 
historia viscuda entre aquestes pedres que volem recuperar i conservar per a 
deixar-les en millors condicions a les generacions més joves. No volem que es 
perdi ni que es deteriori més. Per això reclamem una intervenció urgent de les 
administracions públiques.» 

   I el futur immediat amb un altre, més ambiciós: 

   «Convertir el Poble Vell de Corbera d'Ebre en un Monument a la Pau ben 
connectat i interrelacionat amb altres d'arreu del món.» 
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EL CAS EXPLICAT PER TESTIMONIS 

MONTSERRAT CABANYÓ DOMÈNECH  

   Montserrat Cabanyó i Domènech, nascuda al Mas de la Pujada (Llers), amb 

de contestar-me algunes preguntes: 

1. A quina escola anava vostè? 

col·legi de monges, però van plegar quan va esclatar la guerra. La meva 
professora es deia Maria Bargalló, una dona de Prades, Tarragona. 

2. Durant la guerra, hi havia gaires enfrontaments entre famílies? 
 

3. Vivia amb la seva família? 
El meu pare va anar a la guerra, el van cridar quan tenia 38 anys, va 
anar al front. Quan va acabar la guerra va ser presoner a Pontevedra 
durant un mes i després va tornar. La meva mare també vivia aquí, amb 
el meu germà i la meva germana.  

4. Va rebre amenaces?  
Sí que en vam rebre, però les brigades internacionals ens defensaven 

 
5.  

Jo tenia 10 anys, llavors. 
6.  

Jo era a casa, i un home del poble va venir esverat cridant que 
cre

pólvora (trilita). La van fer explotar perquè els que hi entressin no se 
da es van trencar a causa 

Pujada)! La gent plorava i es lamentava, fins i tot, alguns van marxar. 
Nosaltres, però, vam continuar vivint al mas, que havia perdut el teulat. 
Vam haver de viure a baix mentre els paletes feien el teulat. El 1940 el 

 
7.  

La Dirección General de Regiones Devastadas van declarar el poble 

poble nou eren cases bones, estaven força bé. Les construïen 
 

8. Què va passar amb el capellà? 
El van amagar en un paller amb monges, i després el van portar a 
Girona. 

9.  
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No, no se sap qui va ser ni perquè. Van empresonar a un tal Joan 

i també el van 
matar, a Figueres.  

10.  
 

   El seu marit, Joan Beya, nas alcalde Joan Beya 
Fàbrega xplosió del poble, sense refiar-
retard que va tenir. També em va explicar la seva experiència: 

   
tancat en la presó de Figueres, la Model, a Girona, a Soria i a Logroño, poc 

em dic igual que el meu pare. Vaig poder sortir-
Eugeni Arolas i, tot just després, em van amagar. No em van arribar a jutjar, 
tenia 18 anys. El final de la guerra va passar quan jo era a Logroño. 

   Finalment, Montserrat em va informar que a Terrades també va explotar 
 

 

 

 

 

MARIA FERRUSSOLA PAU 

   La senyora Maria Ferrussola Pau, nascuda a Llers, també va tenir la bondat 
de deixar-se entrevistar per nosaltres. Ella tenia 15 anys quan es va produir 

 

1.  
Sí, però quan va començar la guerra, el 18 

noies. Recordo la meva professora, la Maria Carmen. Però va marxar a 
Barcelona i va venir la Doña María. Es parlava en català i en castellà, i 
dues tardes a la setmana es feien labors. 

2.   
Tenia 15 anys. Mataven molta gent a la carretera que anava a Figueres 

A la Societat de Baix hi 
anava la gent de dretes. A la Plaça Major hi havia el local on hi anava la 

Mas de la 
Pujada 
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portar a Girona. No van caure bombes a Llers, queien a Figueres, però 
quan passava, la professora ens feia anar a casa. 

3. Al final de la guerra va passar el pitjor, no? 
Durant la retirada dels republicans passava molta gent. A casa nostra hi 
van passar 12 o 14 persones que només portaven bacallà per menjar. 
Amb una set que portaven! Es dirigien cap a França. 

4. Com es deia casa seva? 
Es deia Can Ferrussola, però havia estat Can Pairé. 

5. Quin record tenia vostè de la preparació de la pólvora? 
Ui! Hi havia estat dies i dies que venien camions a carregar i descarregar 
bidons. Tot ho descarregaven a 
venir a treure per volar ponts. Deien que era trilita. El dia que van volar el 
poble jo era a Can Pujolar. La gent cridava que marxés tothom, que 
volien volar el poble. Vaig marxar per aquí a casa la meva cunyada. 
Crec que el poble va esclatar a dos quarts de quatre. Va tardar i alguns 

sota les oliveres amb més gent quan va volar. 
6. Com va quedar casa seva? 

s jo havia de desenrunar 
cada dia, llençant la runa a un pou, per fer espai. 

7. Va morir algun parent seu? 

vent de la bomba el va tirar enlaire i va quedar rebentat. 
8. Què van fer llavors? 

Vam anar a ca la meu cunyada i després finalment, vam arrendar una 
casa de Llagostera (un barri de Llers). Mentrestant van reconstruir el 

-hi temps, 
per reconstruir-lo. Al meu germà, en Jaume, l

 
9.  

Aquell home es deia Eugeni Arolas Vergés, un catalanista que, fins i tot, 
p qui al 

va matar, va deixar la cartera amb diners i el rellotge. Va marxar durant 
la guerra amb una gorra de requetè. En acabar la guerra el van nomenar 
alcalde. Ell vivia a Figueres, al carrer Sant Pau, i anava i venia a Llers 
caminant cada dia.  

 

 

 
Maria Ferrussola Pau 
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UNS TESTIMONIS INDIRECTES: ESTEVE MALET 
I MERCÈ GIRÓ 

   En la revista municipal de Llers, anomenada Lèrtio, en el primer exemplar 

 

   Ens hem posat en contacte amb cinc veïns de Ller

durant els últims 50, 60 o 70 anys; fets que es mantenen vius en la seva 
memòria i que tenen un interès molt especial per a les generacions més joves. 
En definitiva, hem volgut parlar amb testimonis dels canvis que ha sofert el 

pot pas resumir en poques línies. Per això, el que hem volgut és que ens fessin 
 que més recorden, que són, al capdavall, els que la seva 

i Mercè Giró, la seva esposa, que, tot i no haver nascut a Llers fa una bona 
mb Maria Ferrusola i Pau, de 78 

anys. Amb en Joan Gironès Romañach, i amb la Leonor Castañer Portas, la 
més veterana de tots ells  

    fets que recorden quan miren enrere. 

duien al camp de concentració i a França vaig trobar un home de Llers que 

en un diari una foto del poble, tot enrunat. N
tornar a casa va ser fora des del novembre del 37 fins al maig del 44- el poble 

 

    

 

 
Esteve Malet Lavall 
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EL CAS EXPLICAT PER LA PREMSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment del diari El 
Pirineo, el qual parla de 
la reconstrucció de Llers 
per part de La Dirección 
General de Regiones 
Devastadas 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquests 
fragments de diari 
es deixa clar el 
destacat cas del 
poble de Llers, 
després de la seva 
explosió. No es fan 
gaires textos, 
podem veure com 
tot es comprova en 
imatges del poble 
destrossat, cosa que 
impacta més al 
lector del diari, ara 
més aviat, 

diari. Aquest 
fragment pertany a 
El Correo Catalán, 

introduït el tema a la 
portada. 

 

 

 

 

Aquí també podem 
observar la portada 

i un fragment de la 

on també veiem les 
descripcions dels 
diaris: La villa que 
ya no existe, Llers. 
h d id
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En aquest 

Diari de 
Girona, en 
Los Sitios, el 
3 de febrer 
de 1943.  

Cal destacar 
com la 
premsa ataca 
als 
republicans i 
li dóna un 
paper molt bo 
al Caudillo: 

adoptó la 
villa de 
Llers  

Així doncs, 
es comprova 
la poca 
llibertat de 
premsa que 
hi havia, més 
encara 
perquè 
Franco feia 
poc que 
governava, 
acabada la 
Guerra Civil 
el 1939. 

 

 

En aquest 
fragment es 
torna a veure 

Caudillo, a 
més del típic 
final de 
noticia 

època. 
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Pàgina del diari Ampurdán de 
Figueres, de 1942. Es parla de 
la reconstrucció de Llers, tant 
per part dels presos, com per 

part de las Regiones 
Devastadas 
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CONCLUSIONS GENERALS 

LA DESTRUCCIÓ DEL POBLE 

   destrucció del poble de Llers, cal saber la 
raó, la qual, es remunta bàsicament  per la desesperació dels republicans. 

Catalunya a (des del 25 de juliol al 16 de 
novembre del 1938) i, per tant, segons un procediment dels comunistes russos, 

aprofitar. Aquesta tècnica era la política militar dels comunistes russos i la van 
fer quan Hitler va envair Rússia. És a dir, abans el material no caigui a mans de 

 

   Aquests van emmagatzemar el material explosiu (anteriorment fabricat en el 
mas de la dinamita, a base de 200 tones de pólvora) i les 

franquistes tenien el pas encara més dificultós. 

   

la una del migdia, altres a dos quarts de quatre de la tarda, i potser, si hagués 
trobat a més  

   Ara bé
més desesperada, me la va explicar un testimoni indirecte, segons el qual, els 

s. Tenien previst fer-la volar a 
les 11.30 del matí però van tenir un imprevist. I és que havien tancat quatre 

els peus, motiu pel qual els franquistes, per precaució i desconeixement del 

del migdia, i els franquistes es van encarregar dels republicans, portant-

escapar-se dels franquistes. 

   Sigui quina sigui la versió correcta, no és imprescindible de saber, ja que el 
poble va quedar gairebé totalment destruït. 

   Cal situar també els moments abans de la destrucció. Com ja he exposat, 

ben creure, després de veure com arribaven camions i camions carregats de 
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 van tornar en mal moment. La 
majoria no van prendre mal, però algun sí que va deixar-hi la pell, com per 
exemple el mateix alcalde. En total hi van haver quatre víctimes mortals.  

LA RECONSTRUCCIÓ DEL POBLE 

   Pel que fa a la reconstrucció del poble, caldria dir el que també passava en la 
premsa. El règim franquista va fer servir el fet de la reconstrucció del poble per 
tal de poder deixar malament als republicans, per tal de destruir el poble només 
per a evitar que ells poguessin aprofitar armes i explosius. A més a més, també 

pel poble i per la gent que v
nova. Així també podien tornar a dir que no eren com els rojos , que eren 
persones sàdiques, violentes, que no tenien compassió ni conviccions 
religioses. 

   ordà en aquell temps, tingués 
tanta importància pel fet de ser el primer reconstruït a la comarca, i també un 
dels primers en ser adoptat per la Dirección General de Regiones 
Devastadas . En la premsa ja es veuen les notícies que hi dedicaven a la 
reconstrucció i explosió del poble de Llers. Per tant, Llers, desgraciadament 

 

LA PROPAGANDA 

   A la gent del poble 

casa seva. Per això, van estar molt contents en saber que tindrien habitatges 
nous només per haver perdut el seu (cosa que no sempre passava en aquests 
casos). 
a les diferents feines de cadascú.  

   Per tant, cal tenir en compte, estar alerta que els franquistes no només 
reconstruïen un poble, sinó que també utilitzaven una tècnica persuasiva per tal 
de fer creure als llersencs  que Franco era bona persona i bon dirigent en 

. 

   Tot i així, estranyament, no vaig detectar cap mena de molèstia en els 
testimonis sobre qui eren els que construïen el Poble Nou de Llers: els 
republicans presoners. La gent ho considerava normal, tot i el càstig que rebien 
els presoners, els quals tenien poc aliment i poc sou per sobreviure. 
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   Al cap i a la fi, tot era una altra tècnica de persuasió dels franquistes, segons 
els quals, si els republicans havien destrossat el poble, ells mateixos el 
reconstruirien. 

CONCLUSIONS PERSONALS 
   Pel que fa a les meves conclusions, primer caldria explicar les dificultats que 

que tenen una mínima noció del que va passar i que ho hagin viscut 
directament, com per poder-ho explicar detalladament. Vam trobar dues dones 
gràcies a la Núria, que també viu a Llers i les coneix. Però si en Fernando no 
hagués conegut la Núria, tampoc haguéssim pogut contactar amb ella. Per tant, 
encara que també tinc testimonis indirectes, gràcies a la Núria i a en Fernando 
vaig conèixer a aquestes dues dones. 

   També em vaig poder començar a interessar en el treball de recerca gràcies 

em va continuar semblant bastant interessant. 

   

-los, aquest treball va començar a tenir la 
forma que ha aconseguit, i que crec que són essencials per al seu 
desenvolupament. No cal oblidar, tampoc, les dades que tenen a la Biblioteca 

molt per parlar del poble i de la 
reconstrucció, sobretot amb la revista Lèrtio i la de Girona
parlar de la reconstrucció referint-

, plànols seus, i més cartes i 
informació sobre la reconstrucció del maltractat Llers. 

   Internet, a la web 
 

   Pel que fa a les fotos, també vaig tenir-ho bastant fàcil, ja que a molts de 

que vaig fer jo. 

   Vaig adonar-me de que en Gabriel, el conserge del meu institut (IES Narcís 
Monturiol), era habitant de Llers, també gràcies a en Fernando, i amb ell vaig 
donar una volta pel poble, on vam trobar força cases i restes de parets, a les 
quals vaig fer forces fotos, més pròpies que qualssev
pròpies vaig fer a Belchite, on vaig anar amb els meus pares per tal de visitar el 
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poble antic, destrossat, impressionantment destruït. També em van ajudar molt 
aquestes fotos, les quals apareixen en el treball i reflecteixen el que significa la 

tinc una fotografia que demostra el que hi va passar, com a Belchite i Llers, a 
més de la informació. 

   trobant diverses fotografies, tot i 
que al final no hi vaig tornar, ja que en tinc moltes i no les hagués inclòs al 
treball, no ha sigut necessari. On sí que vaig remenar papers antics i plànols de 

 

   Abans de començar a fer tot el treball i buscar la informació, jo em veia força 

mai. Però a mesura que anava obtenint informació a la Biblioteca de Girona, a 

interessant fer un treball 
encara no he trobat publicada enlloc. Sí que he trobat molta informació en 
diferents publicacions, però només en parlaven una mica, no pas del tot. En 

ue és: anar fent i, sobretot, 
estar interessat en el tema. 

   I ja que he citat el tema, cal dir que va ser el més difícil de trobar, ja que 

encarar-la. En Fernando em va proposar aq
llavors que he començat a investigar-

reball 
per vacances de Nadal. 

   
meva insatisfacció per la pobre gent innocent que mor i els que queden ferits, 
sense cames, braços, paralítics, etc. No és just que en una guerra civil com la 

amb la seva amistat amb Adolf Hitler, hagués de permetre destruir Gernika, 
només per tal de fer-hi proves.  

   Ara, centrant-

Destrossem el poble abans que se 
, va ser una idea que va anar molt malament per tot el 

poble, un poble que havia estat força aïllat de la Guerra Civil, i de cop, boom!, 
una explosió va fer que el poble volés pels aires. 
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   Un misteri que ens va fascinar, tant a mi com a en Fernando, és la de 
 un home que va ser assassinat, cap al 1940-1941, en 

però no pas per diners ni res, ja que el que el 
va matar deixant el rellotge i la cartera amb diners al cadà
Encara no se sap qui va ser, perquè i a canvi de què, i crec que aquesta 

 

   El que també és de sobtar és el que no li preocupa a la gent, com la mort de 
calde Eugeni Arolas (que no em va semblar una cosa gaire interessant pels 

testimonis) o la feina que feien els presoners republicans en la reconstrucció 
del Poble Nou de Llers. El que sí que està clar, és que els franquistes es van 
venjar del desaprofitament de les armes i els explosius que es van fabricar en 
el Mas de la Dinamita, amb tot el que van patir els republicans fins al 1975, any 
de la mort de Franco. 

   No sé si aquest treball es podria enfocar en un altre sentit, però segur que 
algú podria investigar sobre els alcaldes, les relacions franquistes-republicans, 
o qualsevol tema en relació amb aquesta explosió tant important per la història 
de la Guerra Civil, en especial a Catalunya. 
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AGRAÏMENTS 
   En primer lloc, voldria dir gràcies a -
me tota la informació vital pel treball, i també per la facilitat que em van donar a 

-la. 

   També voldria agrair, encara que potser no sigui necessari, a la biblioteca de 
Figueres per la gran ajuda que em van oferir en consultar totes les revistes, 
fotografies i altres dades. 

   

Pelayo Martínez i alguna fotografia del Poble Nou, per exemple. 

   A més, també li voldria agrair a Antoni Bonal, per proporcionar-me la primera 

començar, i a les senyores Maria Ferrussola i Montserrat Cabanyó a més del 
seu marit Joan Beya, per deixar-se entrevistar i proporcionar-me informació per 
farcir aquest treball de tots els detalls necessaris. Tot i així, no hagués pogut 

 en Fernando, 
que viu també a Llers i que em va ajudar per contactar amb les testimonis. 

   Gràcies també a en Gabriel,  per acompanyar-me per Llers a fer fotografies 
de les restes de cases que, avui en dia, encara es poden veure. Què millor per 
un treball de la destrucció de Llers que les fotos pròpies de les restes que 
queden? 

   
Belchite per a fer les fotografies personals per a aquest treball, i especialment 
la meva mare, que també 

autobús i hagués sigut més difícil tot.   

   

indecisió, i no vaig pensar-
Llers en les dues entrevistes que vaig fer, i això va servir per fer-la de més 
interès. Em va ajudar molt amb tots els meus dubtes, com a bon tutor, però 
sempre tenia alguna proposta per tal de millorar el treball, tot i haver-me dit que 
li semblava bé. 

 

   Gràcies a tots.  
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ANNEXOS 1 

GALERIA FOTOGRÀFICA 

 

 

 
 

Sibecas) 
 

Cases del barri de St. Sebastià, al 
fons campanar i Església 

 
  

Vista parcial del barri de 
Llagostera 

 
 

 
Vista parcial del barri de 

Llagostera 
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RUÏNES DEL POBLE VELL 

 
 

 

 

 

FOTOS DE RUÏNES DE LLERS FETES PER MI 

 
Restes del Castell de Llers 
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Vista general del Belchite vell 

 

 

  

  

 
 

Vista parcial de ruïnes de Corbera 
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POBLE NOU I MAS DE LA DINAMITA 

 
Vista general del mas i camp 

 

 
Vista mas de la dinamita 

(anteriorment fàbrica de maons) 

 
Lloc on es preparava la pólvora 

(trilita) 

 
Vista parcial del poble nou ja 

construït 

  

  

ALTRES  

 
Eugeni Arolas 

 
Església del Poble Nou 
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ANNEXOS 2 

CARTES RELACIONADES AMB LA 
RECONSTRUCCIÓ DE LLERS 

I- 10 de febrer de 1940.  

Alcalde de Llers a Don Antonio F. de Correa Veglison, Madrid 

 

nomenament de 
Pelayo Martínez com a arquitecte del nou poble. 
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II - 5 de març de 1940 

Alcalde de Llers a Franco 

 

2. La resposta 

3. Es nomena a D. José M. Aixelá director 
tècnic de la reconstrucció de Llers 
      

1. 
centre urbà i conservar ruïnes per 
poder-les veure en futures generacions. 
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III -  

Ignacio Bosch i Reig a Pelayo Martínez 

 

 

 

 
Ignacio Bosch li diu a Pelayo Martínez que faran el projecte 
del nou Llers junts i vol quedar per començar-hi a treballar 
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IV - 16 de maig de 1940 

Joan Puig (capellà de Llers) a Pelayo Martínez 

Joan Puig 
demana a Pelayo 
Martínez que 
inclogui en el seu 
informe la pressa 
per la 
reconstrucció del 
poble, ja que no 
hi ha lloc per fer 
activitats 
religioses 

 

 

 

 

 

 

 

V - Antonio Pineda a Pelayo Martínez (data 
desconeguda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan Puig demana a 
Pelayo Martínez que 
inclogui en el seu 
informe la pressa 
per la reconstrucció 
del poble, ja que no 
hi ha lloc per fer 
activitats religioses, 

Figueres per fer-les. 
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VI - Eugeni Arolas Vergés al Gobernador Civil de 
Navarra (data desconeguda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petició del 
nomenament 
de Pelayo 
Martínez com 
a encarregat 
de dirigir les 
obres del 
Poble Nou de 
Llers 
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TRANSCRIPCIÓ DE LES CARTES DIFÍCILS DE 
LLEGIR 

I. Alcalde de Llers a Don Antonio F. de Correa Veglison, 
Madrid 
 

Exmo. Sr. Don Antonio F. de Correa Veglison 
MADRID.               

10 de Febrero 1940 
 
     Mi distinguido amigo: 
           En la imposibilidad de saludarle y hablar unos 
momentos con Vd. el jueves pasado. Como era nuestro deseo, para 
cambiar impresiones referente a la reconstrucción de mi querido publo, 
me tomo la libertad de dirigirme a Vd. para incluirle un memorandum del 
arquitecto Sr. Pelayo Martínez, en el que se detallan sus gestiones y 
estudios sobre dicha reconstrucción. 
 
     El Sr. Comandante de Ingenieros D. José Mª Brusés díjonos que 
había hablado con Vd. y con el Sr. Coll sobre dicho asunto. Desde luego 
es deseo unánime de esta población en que el Sr. Martínez sea el 
encargado de las obras de construcción del nuevo pueblo, dados sus 
conocimientos y cariño que nos tiene sobradamente demostrados, 
desde el momento que por Vd. le fué encargado el aludido trabajo, 
ratificado más tarde por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta 
provincia. 
 
     Confiamos, dado el interés que Vd. nos ha demostrado en todo 
momento por nuestra obra, en que llevarà a cabo una gestión cerca del 
Ilmo. Sr. Director General de Regiones Devastadas,  Sr. Moreno Torres 
para que sea un hecho el nombramiento efectivo del Sr. D. Pelayo 
Martínez Paricio como Arquitecto Director de las obras de construcción 
del nuevo Llers. 
 
     Tengo la seguridad, mi distinguido amigo, que esta obra de 
reconstrucción, de importancia vital para nosotros, sería ya una realidad 
presente a no haber surgido esta complicación que esperamos ver 
solventada rápidamente. 
 
     Con gracias anticipadas por su gestión y saludos afectuosos de todos 
los camaradas de ésta, queda de Vd. atento i afmo. Amigo. 
 
     q.      e.      s.      m.  
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II.      Alcalde de Llers a Franco 

2. La resposta 
 

 

 

 

 

 

 
3. Nomenament de D. José M. Aixelá director tècnic de 
la reconstrucció de Llers 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Su excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejérciots 
Nacionales, ha recibido su atento escrito del 22 del anterior, en el que 
le expresa la adhesión de esa Villa, con motivo de su adopción para 
ser reconstruida, y por su encargo tengo la satisfacción de hacerle 
presente su reconocimiento por esta atención, el que hace extensivo a 
esa Corporación Municipal y vecindario. 

     Dios guarde a V. muchos años. 

     Madrid, 5 de Enero de 1940. 

           EL CORONEL SECRETARIO, 

 

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de la Villa de LLERS (Gerona) 

     La Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, en 
oficio numero 9437, de 16 del próximo pasado mes de diciembre, me 
dice lo que sigue: 

     a los efectos de reconstrucción, por S.E. 
el Jefe del Estado, de acuerdo con el Decreto-Ley de 23 de 
Septiembre de 1939, el pueblo de Llers, de esa provincia, y en virtud 
de las atribuciones que me han sido concedidas vengo a disponer que 
la dirección técnica de su reconstrucción se encargue el Arquitecto de 

 

     Lo que comunico a V. para su conocimiento y efectos oportunos, 
debiéndole hacer presente lo que determina la Orden de 7 de Octubre, 
por la cual se dictan Normas para la ejecución de las obras. 

    Dios guarde a V. muchos años. 

    Gerona, 10 de enero de 1.940. 

            El Gobernador civil Presidente, 

     

Sr. Alcalde de LLERS.
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III. Antonio Pineda a Pelayo Martínez (data desconeguda) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. Joan Puig (capellà de Llers) a Pelayo Martínez 

 

 

 

 

 

 

     Gerona 10 de Abril de 1940 

Sr. D. Pelayo Martínez                                                                      
Arquitecto                                                                                              
Barcelona 

     Querido compañero. Por lo presente debo manifestarle que de común 
acuerdo con nuestro compañero José Mª Aixelà y el director general de 
Regiones Devastadas compañero Moreno Torras- el nuevo proyecto de 
reconstrucción del pueblo de Llers lo haríamos conjuntamente y en 
colaboración V. y nosotros. 

     Siguiendo también instrucciones del Excmo. Sr. Gobernador Civil D. 
Paulino Coll y a fin de confeccionar un libro información del pueblo de 

 de 47 
estados que hemos recibido de la dirección general, sería conveniente de 
que cuanto antes pudiéramos tener una entrevista haciendo una visita a 
Llers y poder empezar los trabajos a la mayor brevedad. 

     Conozco los trabajos que venía ejecutando en Llers y procuraremos 
servirnos en lo posible y en cuanto encaje a las disposiciones dadas de la 
Dirección General. 

     Mucho le agradecería que el día que fíense venir a esa me lo telefonee 
al 1605 con anticipación fuera mejor convenir el trabajo. 

     A
 

          Ignacio Bosch 

 Llers 16 de Mayo de 1940                                                                       
 Sr. D. Pelayo Martínez 

 Apreciado Sr. mío: ayer me olvidé manifestarle mi opinión de que, 
en el informe que se ha pedido a V., se refleje la urgencia de la 
reconstrucción de esta villa, a causa de no existir local para templo ni 
esbarjo; por cuyo motivo muchos se ven privados de tomar parte en los 
actos religiosos y ninguno de los jóvenes de ambos sexos, desde los 12 
años, se abstiene de acudir a la cercana ciudad de Figueras, asaz religiosa 
para la moralidad.  

 Le saluda su afmo. Amigo y s. s. 

  g.      e.      s.      m.    

   -párroco.  
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V. Antonio Pineda a Pelayo Martínez (data desconeguda) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sr. D. Pelayo Martínez: 

 Querido compañero y amigo: Espero, recibirás, (si no las tienes ya) 
noticias de tu asunto de Llers; 

 Dio la casualidad que, en un momento muy oportuno, hablé de ello 
algo con la Dirección General; 

 Le felicita por el Resultado, y  aunque la verdad sea dicha, no quiero 
ni puedo apuntarme aunque tanto por la solución . 

 De todos modos, como les prometí en mi próximo viaje a Madrid, 
ampliar la información, dada por teléfono, te agradeceré, me des algún 
detalle, más extenso. 

 ra. 

  Adiós, un abrazo; 

      

   Antonio Pinedafualba 
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EDIFICIS TOTALMENT DESTRUÏTS 

 

Nº de 
orden 

Nombre del propietario Calle Nº Plantas del edificio 

1 José Bonet Figueras Nueva 2 Bajos y 2 pisos 
2 José Rosa Moli Id 1 Bajos, piso y pajar 
3 Demetrio Pous Bach Id 9 Bajos, piso y pajar 
4 Blanca de Manresa Vda 

Molar 
Id 10-

12 
Bajos y 2 pisos 

5 Blanca de Manresa Id 14 Bajos y 2 pisos 
6 Pedro Planas Bach Id 7 Bajos y 1 piso 
7 José Lasplanas Ametller Id 16 Bajos y 2 pisos 
8 Pedro Planas Bach Id 9 Bajos y 2 pisos 
9 Narciso Bosch Naspleda Id 18 Bajos y 2 pisos 
10 Juan Fábrega Arolas Id 13 Bajos y 2 pisos 
11 Juan Fábregas Arolas Id 17 Bajos, piso y pajar 
12 Pedro Casagran Id - Bajos y 2 pisos 
13 Julián Pi  Brugat Id 22 Bajos y 1 piso 
14 Eugenio Arolas Verges Id 24 Bajos y 2 pisos 
15 Eugenio Arolas Vergés Id 26 Bajos  
16 Gerónimo Masó Garriga Mayor 1 Bajos y 2 pisos 
17 Luis Malet Bosch Id 4 Bajos y pajar 
18 Gerónimo Masó Garriga Id 3 Bajos y 2 pisos 
19 Mercedes Ferreres Rost Id 6 Bajos y 2 pisos 
20 Melchor Camps Comas Id 8 Bajos y 2 pisos 
21 Rafael Fortiana Ros Id 5 Bajos y tres pisos 
22 José Sudriá Masó Id 7 Bajos y 2 pisos 
23 Pedro Fábrega Planas Id 10 Bajos y 2 pisos 
24 Juan Picamal Bigas Id 9 Bajos y 2 pisos 
25 Melchor Camps Comas Id 12 Bajos y 1 piso 
26 Jacinto Vila Camps Id 11 Bajos y 2 pisos 
27 Julián Pi Brugat Id 3 Bajos y 2 pisos 
28 Juan Picamal Bigas Id 13 Bajos y 2 pisos 
29 Fausto Dalmau Puig Id 16 Bajos y 2 pisos 
30 Arturo Berra Pujolar Id 15  Bajos y 2 pisos 
31 Teresa Camps Sudriá Id 18 Bajos y 2 pisos 
32 Maria Juá Dalmau Id 17 Bajos y 2 pisos 
33 Angela Caixas Abós Id 20 Bajos y 2 pisos 
34 Gerónimo Garriga 

Gadilla 
Id 19 Bajos y 2 pisos 

35 Juan Pous Ferrusola Id 22 Bajos y 2 pisos 
36 Teresa Llovet Trias Id 21 Bajos y 2 pisos 
37 Lorenzo Bosch Id 22 Bajos y 2 pisos 
38 Teresa Llovet Trias Id - Bajos y 2 pisos 
39 Carme y Matilde  Vives S. - Bajos y 2 pisos 
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Sebastian 
40 José Giralt Sagué Id 6 Bajos, piso y pajar 
41 Carme y Matilde Vives Id 3 Bajos y 2 pisos 
42 Buenaventura Girbas 

Marques 
Id 8 Bajos, piso y pajar 

43 José Pous Ribas Id 2 Bajos y 2 pisos  
44 Francisca Rosa Vives Id 7 Bajos y 2 pisos 
45 Carmen y Matilde  Vives Id 5 Bajos y 2 pisos 
46 José Oliver Llopart Id 11 Bajos y 2 pisos 
47 José Mª Llach Cambó Id - Bajos y 1 piso 
48 José Mª Llach Cambó Id  12  Bajos y 2 pisos 
49 Maria Bonaterra Baldoira Id 23 Bajos y 1 piso 
50 Maria Bosch Major Id 14 Bajos 
51 Maria Bonaterra Baldoira Id 9 Bajos y 2 pisos 
52 Pedro Giralt Bosch Id 16 Bajos y 2 pisos 
53 Jaime Jué Cros Id 18 Bajos y 2 pisos 
54 Pedro y Carmen Batela 

Sudriá 
Id 15 Bajos y 2 pisos 

55 Maria Font Cordomí Id 20 Bajos y 1 piso  
56 José Olivet Llopart Id 17 Bajos y 2 pisos 
57 Sebastian Baye Martí Id 22  Bajos y 1 piso 
58 Ana Bosch Xaudiera Id 19 Bajos, piso y pajar 
59 Magdalena Xaudiera 

Gironella 
Id 21 Bajos y 2 pisos 

60 Sebastián Beya Martí Id 26 Bajos y 2 pisos 
61 Ramón Ricart Llovet Id - Bajos 
62 Pedro y Carmen Estela 

Sudriá 
Id 25 Bajos y 2 pisos 

63 Dolores Vilá espigol Id 28 Bajos y 2 pisos 
64 Francisco Cortada 

Caixás 
Id 30 Bajos y 2 pisos 

65 Esteban Mir Lasplazas Id 31 Bajos y 2 pisos 
66 Jaime Jué Cros Id 32 Bajos y 2 pisos 
67 Pedro Jué Blassi Id 34 Bajos y 2 pisos 
68 Francisco Cortada 

Caixás 
Id 36 Bajos y 2 pisos 

69 Francisco Cortada 
Caixás  

Id - Bajos y pajar 

70 José Ferrusola Pau Id 38 Bajos y 2 pisos 
71 Simón Dalmau Simón Id 40 Bajos y 2 pisos 
72 Rogelia Brugas Lavall Id 42 Bajos y 2 pisos 
73 Pedro Caragol Tarres Id 44 Bajos y 2 pisos 
74 José Llovet Aymar Id 48 Bajos y 2 pisos 
75 Maria Rigau Blassi Id  50 Bajos y 2 pisos 
76 Agustina Rigau Vda. 

Noguer 
Id 52 Bajos y 2 pisos 

77 Julián Batlle Miró Id 54 Bajos, piso y pajar 
78 Eduardo Trias Pagés Id 56 Bajos y 2 pisos 
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79 Alejandro de Traver Id 58 Bajos y 2 pisos 
80 Alejandro de Traver Id - Bajos, piso y pajar 
81 Carmen y Matilde  Vives Id 1 Bajos y 2 pisos 
82 Sebastian Beya Martí Id 24 Bajos y 2 pisos 
83 José de Traver Id 4 Bajos y 2 pisos 
84 Maria Jué Dalmau Plaza 3 Bajos, piso y pajar 
85 Florencio Llopart 

Subirats 
Id 15 Bajos y 2 pisos  

86 Margarita Casadevall 
Horts 

Id 6 Bajos y 1 piso 

87 Alberta Llorens Montaña Id 7 Bajos y 2 pisos 
88 Francisco Montaña 

Pujolar 
Id 7 Bajos y 1 piso 

89 Hermenegildo Rotllens 
Vives 

Id 13 Bajos y 3 pisos 

90 Francisco Comas Masó Id 14 Bajos, 2 pisos y pajar 
91 Victor Teixidor Vives Id 8 Bajos y 2 pisos 
92 Ana Arnautó Ponset Id 10 Bajos y 2 pisos 
93 Dolores Picamal Beya Id 12 Bajos y 3 pisos 
94 Gerónimo Masó Garriga Plaza - Bajos, 2 pisos y pajar 
95 Julia Comas Albert Id 11 Bajos y 2 pisos 
96 José Fabrega Arolas Las 

Llissas 
10 Bajos y 1 piso 

97 Maria Sagué Puli Id 16 Bajos, 1 piso y pajar 
98 Pedro Durán Id 11  Bajos y 1 piso 
99 Joan Paiteví Guillaumes Id 22 Cuadras 
100 Rosa Bonal Bertran Fuerza 1 Bajos, piso y pajar 
101 Andrés Vives Cortada Id 7 Bajos y 2 pisos 
102 Agustina Kaudiera 

Carreras 
Id 5 Bajos, piso y pajar 

103 Abdón Hortal Ribas Id 9 Bajos y 2 pisos 
104 Teresa Bonal Carreras Id 8 Bajos y 1 piso 
105 Juan Vives Giralt Id - Bajos y 2 pisos 
106 Maria Jué Dalmau Id 10 Bajos y 1 piso 
107 Maria Pau Vidal Id 21 Bajos, 2 pisos y pajar 
108 Miguel Puig Sudriá Id 23 Bajos y pajar 
109 José Burset Nicart Id 18 Bajos y 2 pisos 
110 Juan Trias Burjó Id 25 Bajos y 2 pisos 
111 Casimiro Montaña Pi Id 22 Bajos y 2 pisos 
112 Rosa Bonal Bertran Id 31 Bajos y 2 pisos 
113 Leonor Oliver Surroca Id 33 Bajos, piso y pajar 
114 Luis Ribera Moy Id 35 Bajos, piso y pajar 
115 Amadeo Pous Rigau Id  39 Bajos y 2 pisos 
116 Francisca Carreras 

Planell 
Id 34 Bajos, piso y pajar 

117 Martin Masdevall Martí Id 32 Bajos y 1 piso 
118 Francisco Comas Masó Id 45 Bajos y 1 piso 
119 Juan Mallart Id 36 Bajos, piso y pajar 
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EDIFICIS PARCIALMENT DESTRUÏTS 

Nº de 
orden 

Nombre del propietario Calle Nº Plantas del edificio 

1 Aniceto Bagó Vergés Nueva 4 Bajos y 2 pisos 
2 Jacinto Moncanut Vila Id 3 Bajos y 1 piso 

120 Jaime Vehí Fortiana Id 38 Bajos y 2 pisos 
121 Dolores Puig Marqués Id 14 Bajos y 2 pisos 
122 Antonio Giralt Benaset Id 40 Bajos, 2 pisos y pajar 
123 Francisco Comas Simón Id 42 Bajos, 2 pisos y pajar 
124 Martin Masdevall Martín Id 44 Bajos, piso y pajar 
125 Jaime Serra Ferrusola Id 37 Bajos y 2 pisos 
126 Jaime Martí Verges Id 41 Bajos, piso y pajar 
127 Gerónimo Garriga 

Gadilla 
San 
Quirico 

2 Bajos y 1 piso 

128 Salvador Pujolar 
Llandrich 

Id 25 Pajar 

129 Francisco Comas Simón Id - Bajos y pajar 
130 Abdón Hortal Ribas Mas Vidal  10 Bajos y 2 pisos 
131 Dolores Martí Vergés Llagostera 4 Bajos, piso y pajar 
132 Francisco Sudriá Simón Id 7 Bajos y 1 piso 
133 Pedro Roura Martí Id 6 Bajos y 2 pisos 
134 José Salvatella de Riera Id 8 Bajos y 2 pisos 
135 Isabel Guardiola 

Lasplazas 
Id 10 Bajos y 1 piso 

136 Luis Malet Bosch y 
consorte 

Id 12 Bajos y 2 pisos 

137 Joaquín Cusí Fortunet Id 13 Bajos y 2 pisos 
138 Carlos Pau Vidal Id 14 Bajos y 1 piso 
139 Laura Milieri Vda. Estela Id 15 Bajos, piso y pajar 
140 José Xaudiera Rotllens Id 16 Bajos y 2 pisos 
141 José Xaudiera Rotllens  Id - Bajos y molino 
142 Jaime Perpiñá Borraset Llagostera 14 Bajos, piso y pajar 
143 Buenaventura Sagué 

Rost 
Id 19 Bajos, piso y pajar 

144 Buenaventura Sagué 
Rost 

Id - Bajos y pajar 

145 Cosme Bonal Casadevall Id 21 Bajos y 2 pisos 
146 Vicente Camps Sibecas  Id 22 Bajos y 1 piso 
147 Narcisa Vergés Pi Id 24 Bajos y 1 piso 
148 Narcisa Vergés pi Id 26 Bajos, piso y pajar 
149 Juan Ripoll Id 45 Bajos y 1 piso 
150 Jaime Juan Badruna Id 56 Bajos y 1 piso 
151 Rafael Baliá Estela  Id 58 Bajos, piso y pajar 
152 Rosario Bosch Daidé Id 62 Bajos 
153 Agustin Homs Id 64 Bajos y 1 piso 
154 Ignacia Pujolar Fortunet La Vall 54 Bajos y 2 pisos 
155 Miguel Lavall Arnautó Carretera - Bajos 
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3 Pedro Caragol Tarrés Id 6 Bajos, piso y pajar 
4 Nuria Mir Jofre Id 5 Bajos y 3 pisos 
5 Pedro Fábrega Planas Id - Bajos y 2 pisos 
6 Miguel Lavall Arnautó Plaza 1 Bajos y 2 pisos 
7 Irene Bassagañas Id 2 Bajos y 1 piso 
8 Narcisa Pujolar Sabater  Id 5 Bajos, 2 pisos y 

pajar 
9 Vicente Martí Blassi Id - Bajos y 2 pisos 
10 Catalina Salvatella 

Puigferrer 
Id 4 Bajos y 2 pisos 

11 Luis Malet Bosch Id 9 Bajos y 2 pisos 
12 Rafael Pumarola Arnautó P. Las 

Llisas 
1 Bajos y 2 pisos 

13 Catalina Quer Freixanet Id 2 Bajos y 2 pisos 
14 José Comamala Pujolar Id 3 Bajos y 2 pisos 
15 Concepción Montaña 

Giralt 
Las Llisas 2 Bajos y 2 pisos 

16 Gertrudis Oliveras Sudriá  Id 4 Bajos y 1 piso 
17 Abdón Hortal Ribas Id 6 Bajos y 2 pisos 
18 Enrique Ribera Martí  Id 8 Bajos, piso y pajar 
19 Leoncio Bosch Ripoll Id 12 Bajos y 1 piso 
20 Victor Teixidor Vives Id 1 Bajos y 2 pisos 
21 Pedro Ricart Busquete Id 14 Bajos y 1 piso 
22 Esteban Giralt Martí Id 3 Bajos y 2 pisos 
23 Catalina Calciner Pi Id 18 Bajos y 2 pisos 
24 Miguel Vives Miró Las Llisas 20 Bajos y 2 pisos 
25 Martín Ricart Frigola Id 7 Bajos, piso y pajar 
26 Demetrio Pous Miró Id 9 Bajos, piso y pajar 
27 Juan Paitevi Guillaumes Id 24 Bajos, piso y pajar 
28 Jaime Serra Ferrusola Id 25 Bajos y 2 pisos 
29 Isabel Guardiola 

Lasplazas 
Id 28 Bajos y 1 piso 

30 Sociedad La Inmortal Fuerza 8 Bajos y salón baile 
31 Sociedad La Inmortal Id 4 Bajos y salón baile 
32 Vicente Martí Blassi Id 6 Bajos y 1 piso 
33 Rafael Pumarola Id 3 Bajos y 2 pisos 
34 Pilar Jubiñá Bosch Id 13 Bajos y 2 pisos 
35 Narciso Pujolar 

Lasplazas 
Id 11 Bajos y 1 piso 

36 Juan Vives Giralt Id 17 Bajos y 1 piso 
37 Juan Camps Pi Id 15 Bajos y 1 piso 
38 Juan vives Giralt Id 19 Bajos y 2  pisos 
39 Mercedes Martí Baldoira Id - Bajos 
40 Dolores Grau Pastors Id 16 Bajos y 1 piso 
41 Narcisa Vila Bosch Id 20 Bajos, piso y pajar 
42 Carmen Bosch Mención Id 27 Bajos y 2 pisos 
43 Casimiro Montaña Pi Id - Bajos 
44 Francisco Ripoll Rost Id 29 Bajos y 1 piso 
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45 Herederos de Narciso 
Pujolar Batlle 

Id 2 Bajos y 1 piso 

46 Alberto Mercader 
Lasplazas 

Fuerza 26 Bajos y 1 piso 

47 Francisca Giralt Carreras Id 28 Bajos y 2 pisos 
48 Ignacio Bonal Sala Id 34 Bajos y 1 piso 
49 Tomás Pous Batlle Id 30 Bajos y 1 piso 
50 Bartolomé Pous Robira Id - Bajos y 1 piso 
51 José Puig Bosch Id 12 Bajos y 1 piso 
52 Casimiro Montaña Pi Id - Patio 
53 José Pous Ribas S. Quirico 1 Bajos y 1 piso 
54 Mercedes Comas Albert Id 4 Bajos y 2 pisos 
55 José Pous Ribas Id 2 Bajos y 1 piso 
56 Francisca Pous Dalmau Id 6 Bajos y 2 pisos 
57 Baudilio Fortiana Anglada  Id 3 Bajos y 1 piso 
58 Aniceto Arolas Rost Id 8-10 Bajos y 2 pisos 
59 Maria Vergés Fortiana Id 5 Bajos y 1 piso 
60 Narciso Martí Viusá Id 7 Bajos, piso y pajar 
61 Mariano Pujolar Bosch Id 14 Bajos y 2 pisos 
62 Juan Trias Burjó Id 9 Bajos, piso y 

buhardilla 
63 Francisco Pujolar Estela id 16 Bajos, piso y 

cubierto 
64 Juan Fortiana Gironell Id 11 Bajos y 2 pisos 
65 Inés Vives Rigau Id 15 Bajos y 1 piso 
66 Buenaventura Pau Sagué Id 17 Bajos y 2 pisos 
67 Paulino Martí Pujol Id 19 Bajos y 2 pisos 
68 Dolores Vehí Rotllens Id 21 Bajos, 2 pisos y 

cubierto 
69 María Masó Pumarola Id 12 Bajos y 1 piso 
70 Amadeo Pujolar Estela Id 13 Bajos y 1 piso 
71 Enrique Bosch Vehí Id 23 Bajos y 2 pisos 
72 Ramón Estela Moy Id 6 Bajos y 2 pisos 
73 Pedro Casagran Id 18 Bajos y 2 pisos 
74 Ramón Salellas Estela Mas Vidal 1 Bajos y 2 pisos 
75 Andrés Rigau Perpiñan Id 2 Bajos, piso y pajar 
76 Francisco Comas Simón Id 3 Bajos y 2 pisos 
77 Dolores Estela Pujolar Id 4 Bajos y 1 piso 
78 Andrés Cortada Fábrega Id 5 Bajos, piso y pajar 
79 María Punset Viernes Id 6 Bajos, piso y pajar 
80 Inés Llopart Vives Id 7 Bajos, piso y pajar 
81 José Fabregas Arolas Id 8 Bajos y 1 piso 
82 Juan Testar Aymar Id 9 Bajos y 1 piso 
83 Juan Puli Batllo Id 11 Bajos, piso y pajar 
84 Ana Pau Vidal Id 12 Bajos, piso y pajar 
85 Ana Pau Vidal Id - Pajar  
86 Consuelo Dalmau Simón Id 13 Bajos y 2 pisos 
87 Ana Pau Vidal Id - Bajos y 1 piso 
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88 Gerónimo Blassi Pujolar Id 15 Bajos, 2 pisos y 
pajar 

89 Gerónimo Blassi Pujolar Mas Vidal 14 Bajos y pajar 
90 Manuel Martí Pi Id 16 Bajos y 1 piso 
91 José Lasplazas Canet Id 17 Bajos y 2 pisos 
92 Magdalena Lasplazas 

Canet 
Id 24 Bajos y 1 piso 

93 Jaime Estela Barceló Id 18 Bajos y 2 pisos 
94 Dolores Estela Pujolar Id 19 Bajor y 1 piso 
95 Manuel Martí Pi  Id 20 Bajos, 1 piso y pajar 
96 Concepción Barceló 

Montaña 
Id 21 Bajos y 2 pisos 

97 Concepción Barceló 
Montaña 

Id 25 Bajos y pajar 

98 Teresa Ferrer Parvorell Id 26 Bajos y 1 piso 
99 Maria Giralt Vives  Id 22 Bajos y 1 piso 
100 Catalina Coll Camps Id 23 Bajos 
101 Pedro Casagran Alomar  Id 25 Bajos y 1 piso 
102 Juan Poch Lladó  Id 8 Bajos 
103 Antonio Giralt Benaset Llagostera 1 Bajos, piso y pajar 
104 Catalina Sudriá Ferrusola Id 2 Bajos y 1 piso 
105 Narciso Vila Bosch Id 3 Bajos, piso y pajar 
106 José Bonal Lavall Id 5 Bajos y 2 pisos 
107 José Gironella Ricart Id 11 Bajos, piso y pajar 
108 Hdos. de Martin 

Moncanut Miró 
Id 9 Bajos y 1 piso 

109 Pedro Sudriá Masó  Id 18 Bajos, piso y pajar 
110 José Vergés Murrolla Id 20 Bajos y 2 pisos 
111 Jaime Giralt Oliveras Id 23 Bajos y 1 piso 
112 Dolores Cortada Id 65 Bajos y 1 piso 
113 Hermenegildo Rotllens 

Vives 
Id 27 Bajos, piso y pajar 

114 Hermenegildo Rotllens 
Vives 

Id 28 Bajos y 1 piso 

115 Agustín Goñi Mendizabal Id 29 Bajos, piso y pajar 
116 Catalina Ponset Pous Id 30 Bajos y 1 piso 
117 Pedro Ramis Jacomet Id 31 Bajos y 1 piso 
118 Baudilio Moncanut 

Bertran 
Id 32 Bajos, piso y pajar 

119 Juan Ferrer Rigau Id 33 Bajos, piso y pajar 
120 Jorge Ferrusola Ragué Id  34 Bajos, piso y pajar 
121 Francisco Beya Pous Id 38 Bajos y 2 pisos 
122 Andres Vives Cortada Id 37 Bajos y 1 piso 
123 Pedro Espigolé Lleona Id 35 Bajos y 1 piso 
124 Alejo Vehí Rotllens Id 67 Bajos, piso y pajar 
125 Lorenzo Pujolar Poch Id 36 Bajos y 1 piso 
126 Teresa Manera Costa Id 68 Bajos 
127 Esteban Xaudiera Tubert Id 66 Bajos y 1 piso 
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128 Francisco Bosch Vives Id 39 Bajos y 1 piso 
129 Ana Ribas Batlle Llagostera 40 Bajos 
130 Miguel Riera Pi Id 41 Bajos y 1 piso 
131 Emilia Bosch Pla Id 42 Bajos y 1 piso 
132 Pedro Bosch Vehí Id 43  Bajos y 1 piso 
133 Hermenegildo Xaudiera 

Oliva 
Id 44 Bajos 

134 Rafael Estela 
Bassagañas 

Id 52 Bajos y 1 piso 

135 Salvador Pujolar 
Llandrich 

Id  47 Bajos y 2 pisos 

136 Agustin Bonal Sala Id 48 Bajos, piso y pajar 
137 Sebastian Arnautó 

Punset 
Id 49 Bajos, piso 

138 José Masdevall Llovet Id 50 Bajos y 1 piso 
139 Sebastián Arnautó 

Punset 
Id 51 Bajos y 1 piso 

140 Lucia Quer Xaudiera Id 59 Bajos y 1 piso 
141 Gregorio Prat Bech Id 63 Bajos y 1 piso 
142 Joaquin Bach Ricart Id 54 Bajos y 1 piso 
143 Hdros. de Miguel Homs Id 55 Bajos y 1 piso 
144 Lucia Quer Xaudiera Id 57 Bajos y pajar 
145 Julian Carreras Planells Id 69 Bajos y 1 piso 
146 Catalina Masdevall Llovet  Id 70 Bajos y 1 piso 
147 Narciso Bonal Blach Id 60 Bajos y 1 piso 
148 Narcisa Xaudiera Oliva Id 61 Bajos y 1 piso 
149 José Pujol Llovet Id 63 Bajos y pajar 
150 Arsenio Vergés Fortiana Id 65 Bajos, piso y pajar 
151 José Pi Moncanut Id 66 Bajos, piso y pajar 
152 Jaime Pujol Camps La Vall 1 Bajos, piso y pajar 
153 Jaime Pujol Camps Id 2 Bajos, piso y pajar 
154 José Fortunet Salellas Id 3 Bajos, piso y pajar 
155 José Fortunet Salellas Id - Bajos y 1 piso 
156 Juan Martí Xaudiera Id 4 Bajos y 1 piso 
157 José Martí Forunet Id - Bajos y 1 piso 
158 Luis Camps Rigau Id 5 Bajos y 1 piso 
159 Luis Camps Rigau Id - Bajos y pajar 
160 Juan Martí Xaudiera Id 6 Bajos y 2 pisos 
161 Joaquina Gadilla Color Id 7 Bajos y 2 pisos 
162 Delfin Batlle Garriga Id 8 Bajos, piso y pajar 
163 José Batlle Vila Id 9 Bajos, piso y pajar 
164 Juan Quintana Camps Id 11 Bajos y 1 piso 
165 Juan Quintana y Marina 

Colomer 
Id 12 Bajos 

166 Luis Pujolar Martí Id 13 Bajos y 1 piso 
167 Francisco Martí Gadilla Id 14 Bajos, piso y pajar 
168 José Fortunet Dalí Id 17 Bajos, piso y pajar 
169 Jaime Fortunet Bonal Id 20 Bajos y 1 piso 
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170 Teresa Gener Ramada Id 18 Bajos y 1 piso 
171 Teresa Gener Ramada La Vall - Bajos y pajar 
172 Francisco Martí Gadilla Id 19 Bajos y 1 piso 
173 Catalina Martí Pumarola Id 10 Bajos, piso y pajar 
174 Francisco Martí Cortada Id 21 Bajos, piso y pajar 
175 Jacinta Vila Camps Id 24 Bajos y 1 piso 
176 Pedro Guitart Batlle Id 22 Bajos y 2 pisos 
177 Jerónimo Miró Anglada Id 25 Bajos y 1 piso 
178 Jerónimo Miró Anglada Id 26 Bajos, piso y pajar 
179 Maria Vergés Baldoira Id 27 Bajos y 2 pisos 
180 Maria Vergés Baldoira Id - Bajos y 2 pisos 
181 Aniceto Arolas Rost Id 28 Bajos y 1 piso 
182 Aniceto Arolas Rost Id - Bajos 
183 José Cortada Fábregas Id 29 Bajos y 1 piso 
184 Gemma Bonal 

Casadevall 
Id 40 Bajos y 1 piso 

185 Bartolome Marça Jolis Id 31 Bajos, piso y pajar 
186 Bartolomé Marça Jolis Id 35 Bajos y pajar 
187 Gemma Bonal 

Casadevall 
Id - Bajos, piso y pajar 

188 Jaime Bonaterra Pi Id  34 Bajos y 1 piso 
189 José Claparols Id 30 Bajos, piso y pajar 
190 Jaime Bonaterra Pi Id 36 Bajos y 1 piso 
191 Rafael Martí Bech Id 37 Bajos, piso y pajar 
192 Julio Claparols Camps Id 36 Bajos y 2  pisos 
193 Ana Estela Bosch Id 46 Bajos y 1 piso 
194 Sebastian Beya Pous Id - Bajos y 1 piso 
195 Julián Bonal Aymar Id 48 Bajos y 1 piso 
196 Francisco Jubiñá Sebat Id 42 Bajos y 2 pisos 
197 Suc. de Juan Pous Lavall Id 43 Bajos y 1 piso 
198 Gracia Camps 

Granolleras 
Id 44 Bajos y 1 piso 

199 Friso Bosch Camps Id 45 Bajos y 1 piso 
200 Juan Dalmau Castañer Id 46 Bajos y 1 piso 
201 Hrdos, José Garriga 

Granolleras 
Id 47 Bajos y 1 piso 

202 Ignacio Bonal Giralt Id - Bajos y 1 piso 
203 Teresa Aymar Bonal Id 49 Bajos y 1 piso 
204 Ignacio Bonal Giralt Id 50 Bajos y 1 piso 
205 Rosa Rigau Martí Id 52 Bajos y 1 piso 
206 Pablo Camps Martí  Id 71 Bajos y 1 piso 
207 Dolores Guitart Batlle Id 53 Bajos y 1 piso 
208 Dolores Bech Soler Hostalets 21 Bajos y 1 piso 
209 Isabel Ferrer Trias  Id 17 Bajos y 1 piso 
210 Blanca de Manresa Vda. 

Molar 
Manac 
Bosch 

2 Bajos y 2 pisos 

211 Ramón Pares Pujolar Manac - Bajos, 2 pisos  
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212 Francisco Batlle Metge 

Pu  
- Bajos, piso  y 

buhardilla 
213 Pedro Carreras Vicens Carretera - Bajos  
214 Pedro Murrella Sudriá Id - Bajos y 1 piso 

EDIFICIS QUE NO VAN REBRE DANYS 

Nº de 
orden 

Nombre del propietario Calle Nº Plantas del 
edificio 

1 José Comamala Pujolar Plaza - Bajos y 1 piso 

2 Alfonso Casadevall 
Simón 

La Vall 33 Bajos, piso y pajar 

3 Baldomero Llensa Rosell Hostalets 2 Bajos 
4 Bartolomé Juanola Blassi Id 3 Bajos y 2 pisos 
5 Concepción Romañach 

Llorens 
Id 1 Bajos y 1 piso 

6 Maria Fábrega Pous Id 4 Bajos y 1 piso 
7 Juan Vila Bosch Id 6 Bajos y 1 piso 
8 José Muriscot Carreras  Id 8 Bajos y 2 pisos 
9 Francisco Tutau Rovira Id 5 Bajos y 1 piso 
10 Luis de Gomis de Portolá Id 7 Bajos 
11 Juan Casademont Batllori Id 10 Bajos 
12 Enrica Pagés Ferrusola Id 12 Bajos y 1 piso 
13 Enrica Pagés Ferrusola Id 14 Bajos 
14 José Guillamet 

Casadevall 
Id 11 Bajos y 2 pisos 

15 José Barris Vergés Id 15 Bajos y 1 piso 
16 Bernardo Traité 

Llistosella 
Id 16 Bajos y 1 piso 

17 Pedro Teixidor Ripoll Id 32 Bajos y 1 piso 
18 José de Fis Fortunet Id 18  
19 Pedro Guillamet 

Casadevall 
Id 19 Bajos y 2 pisos 

20 Juan Cabañó Baudins Id 20 Bajos, piso y pajar 
21 Juana Prim Sirvent Id 22 Bajos y buhardilla 
22 Maria Fábregas Pous Id 23 Bajos y 1 piso 
23 Juan Gratacós Pagés Id 24 Bajos y 1 piso 
24 Margarita Teixidor Carbó Id 25 Bajos y 2 pisos 
25 Bartolomé Juanola Blassi Id 26 Bajos y 1 piso 
26 Leoncio Cervera Bosch Id 27 Bajos y 2 pisos 
27 Dolores Puig Marqués Id 28 Bajos 
28 José de Fis Fotunet Id 29 Bajos y 2 pisos 
29 Pedro Cañellas José Id 30 Bajos y 2 pisos 
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Nº de 
orden 

Nombre del Propietario Calle Nº 

1 Buenaventura Girbas 
Marqués 

S. 
Sebastián 

10 

2 Esteban Giralt Martí Las Llisas 25 
3 José Burcet Nicart La Fuerza 46 
4 Martín Masdevall Martí Id - 
5 José Pous Ribas S. Quirico 5 
6 José Lasplazas Canet Mas Vidal - 
7 José Batlle Vila La Vall 7 
8 Hrdos. De Miguel Borrás 

Borrás 
Id - 

9 Consuelo Dalmau Simón  Id 16 
10 Restituto Jubiñá Bosch Id 41 
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