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L’Ajuntament de Vilada ha re-
tornat als familiars de José Puertas
la documentació que estava di-
positada al consistori des del seu
assassinat, l’any 1949. L’acte, que va
tenir lloc ahir a la tarda al Local Pi-
rinenc, va ser definit  com  «la cul-
minació d’aquest procés de justí-
cia història» per Albert Rumbo,
arxiver itinerant de l’Oficina de Pa-
trimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona.  L’alcaldessa de Vilada,
Montserrat Badia, va presidir l’ac-
te, al qual van assistir la filla del mi-
naire, Dolors Puertas, i la seva
néta, Dolors Solà Puertas. Aques-
ta darrera va ser l’encarregada de
signar el document que formalit-
za el retorn. 

El d’ahir va ser un acte breu que
va tenir la presència d’una vinte-
na d’assistents i que va comportar
una important càrrega emotiva
per als familiars de José Puertas,
que 66 anys després han pogut re-
cuperar les pertinences.

José Puertas Puertas  (Durca,
Granada, 1902-Vilada, 1949) va
ser treballador de les mines de Fí-
gols i militant anarcosindicalista.
Va ser detingut per la Guàrdia Ci-

vil la matinada de l’11 de novem-
bre de l’any 1949 per suposada
col·laboració amb el maquis. Des-
prés de tres dies de tortures a la ca-
serna de la Guàrdia Civil de Berga,
fou assassinat, juntament amb Jo-
sep Bertobillo i Joan Vilella, apli-
cant-li la Llei de Fugues, a prop del
pont del Molí de la Sala. 

El fons documental que s’ha
tornat a la família consta de mig
centenar de documents i imatges
així com la seva cartera de pell. L’ar-
xiver Albert Rumbo va explicar
que feia vint anys que s’havia lo-
calitzat aquesta documentació,
quan es va dur a terme  «la primera
ordenació, classificació i inven-
tari» de l’arxiu municipal de Vila-
da, entre els anys 1996 i 1998. Va ser
aleshores que «aquesta docu-
mentació fou identificada i es va
conservar com a fons personal
José Puertas».

Enguany, els familiars van re-
clamar-ne el retorn. A partir d’aquí
s’ha fet un inventari «paper per pa-
per» i s’ha digitalitzat tot el mate-
rial (escanejat i fotografiat)  per tal
de conservar-ne una còpia a l’Ar-
xiu Municipal de Vilada, «còpia
que continuarà estant a l’abast

dels investigadors» i per tant serà
consultable, va exposar Rumbo.

L’arxiver es va congratular que
es pugui  retornar als familiars  de
José Puertas  la seva documenta-
ció. «En les circumstàncies en les
quals va morir el més normal és
que hagués desaparegut».  Tan-
mateix, «algú va dipositar aques-
ta documentació a l’ajuntament».
Albert Rumbo també va destacar
«l’excepcionalitat» que s’hagi con-
servat intacta fins a l’actualitat i va

destacar el paper dels arxivers.
Fonts municipals han explicat

que  «entre la documentació con-
servada cal destacar el certificat de
bona conducta per part de les
empreses on havia treballat, cartes
de recomanació, salconduits seu i
de la seva filla, targetes d’identitat
com a obrer de diferents empreses,
una llibreta de caixa de la mina,
una cèdula personal, una targeta
provisional d’identitat, números de
loteria i de l’ONCE, diversos papers

amb anotacions i esborranys i deu
fotografies de caràcter familiar». A
més,  «també inclou un docu-
ment amb anotacions dels seus
captors que són un breu inventa-
ri de les seves pertinences: ‘José Pu-
ertas. Una cartera cuero vieja de
bolsillo que contiene varios pape-
les, el pase y algunas fotos’».

En nom de la família, la néta de
José Puertas, Dolors Solà Puertas,
va agrair les facilitats donades per
l’Ajuntament de Vilada per recu-
perar aquesta documentació. Un
cop van haver signat el conveni de
cessió, ella i Dolors Puertas, la fi-
lla del malaurat minaire, van fer
una ràpida observació de la do-
cumentació que els va entregar l’al-
caldessa Montserrat Badia dins
d’un petit arxivador de cartró dur
de color negre . També se’ls va lliu-
rar una còpia de tot el material  di-
gitalitzat. A dins de la vella carte-
ra encara hi havia monedes de
cèntims de l’època.

Ignasi Hierro, president del Me-
morial Democràtic del Berguedà,
va coincidir amb Albert Rumbo
que el d’ahir va ser un acte de re-
paració històrica que anima l’en-
titat a continuar la seva tasca.
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Vilada torna el fons Puertas a la família 
Dolors Puertas i Dolors Solà, filla i néta del minaire assassinat, en recuperen les pertinences personals 66 anys després�

Per l’esquerra, Dolors Puertas, filla de José Puertas, i la seva néta,
Dolors Solà, consultant documentació retornada pel consistori, ahir
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