
EN DIRECTE: EL JUDICI DEL PROCÉS

Desmuntant la República
Documents històrics d’Osona de la repressió franquista

  Víctor Palomar    03/06/2019 | 19:24    Torelló

    

Cartell de la festa del quart aniversari de la "liberación" de Roda | 

Per commemorar el Dia Internacional dels Arxius, que se celebra cada 9 de juny, la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació ha

presentat la mostra virtual Desmuntant la República. A partir de documents del període comprès entre l’inici de la guerra Civil,

l’any 1936, i �ns el 1952 amb la � del racionament, la Xarxa d’Arxius Municipals ha fet una mostra digital que es pot consultar en

aquest web. Es tracta de 129 documents procedents de 48 arxius d’ajuntaments de municipis de menys de 10.000 habitants,
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gestionats pels arxivers itinerants de la Diputació de barcelona. Els materials permeten resseguir l’esclat de la Guerra Civil, la

victòria del bàndol franquista amb la conseqüent supressió de les institucions republicanes i l’inici i consolidació de la dictadura

franquista.

Vida republicana

Nomenament de mestra de l’escola nacional, 1938, Folgueroles. Arxiu Municipal de Folgueroles

Símbols i propaganda
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Factura per dues plaques de carrer (c. General Garcia Valiño i Pza. Generalísimo) i per pintar una creu i una bandera per a l’altar en

la commemoració de la ”Liberación”, 1940, Roda de Ter. Arxiu Municipal de Roda de Ter



Factura de dibuixar i pintar teló amb inscripcions ”Nuestros caidos, presentes” i ”Salve y gloria al ejercito liberador”, 1941, Roda

de Ter. Arxiu Municipal de Roda de Ter



Inventari del material escolar, 1942, Calldetenes. Arxiu Municipal de Calldetenes



Factura de dos llibres del ”Movimiento”, 1943, Calldetenes. Arxiu Municipal de Calldetenes



La Editora Nacional insisteix a l’ajuntament en la ”recomanació” d’adquirir obligatòriament les obres de Franco i José Antonio,

1943, Calldetenes. Arxiu Municipal de Calldetenes



Carta de la Caixa boni�cant als nascuts el dia de la victòria, 1939, Sant Julià de Vilatorta. Arxiu Municipal de Sant Julià de

Vilatorta

Campanyes, ajuts i subsidis



Telefonema referent a la implantació del ”Dia sin postre”, 1939, Tona. Arxiu Municipal de Tona



Certi�cat de la recaptació del dia del ”Plato único”, 1940, Sora. Arxiu Municipal de Sora

Conseqüències de la guerra



Declaració jurada de l’alcalde sobre la requisa d’un vehicle als ”rojos”, 1939, Montesquiu, Arxiu Municipal de Montesquiu



Entrega de paper moneda republicà, 1939, Sant Boi de Lluçanès. Arxiu Municipal de Sant Boi de Lluçanès_01



Manifest de Falange al Tribunal de Responsabilitats Polítiques contra la Cooperativa de Consum de Manlleu, 1940, Roda de Ter.

Arxiu Municipal de Roda de Ter

Carta d’un coronel relatant la presa de Prats als ”rojos”, 1953, Prats de Lluçanès, Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès

Repressió franquista



Repressió franquista

Declaracions jurades sobre el secretari municipal a efectes de depuració, 1939, Oristà. Arxiu Municipal d’Oristà



Queixa de la Jefatura Local de Falange per la presència de rètols o�cials en català, 1939, Roda de Ter. Arxiu Municipal de Roda de

Ter





Expedient de depuració de funcionaris, 1939-1940, Sant Julià de Vilatorta, Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta

Nomenament de mestra de l’escola nacional, 1940, Folgueroles. Arxiu Municipal de Folgueroles



Petició de nomenament de guàrdia rural o municipal, c. 1941, El Brull. Arxiu Municipal del Brull

Commemoracions franquistes



Programa de la 1a Festa de la ”Liberación”, 1940, Prats de Lluçanès, Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès

Factura de El Ingenio de coets, petards i globus per la commemoració de la ”Liberación”, 1940, Roda de Ter. Arxiu Municipal de

Roda de Ter



Portada del díptic de la ”Fiesta de la Liberación”, 1943, Roda de Ter. Arxiu Municipal de Roda de Ter



Rebut de l’orquestra La Catalonia que actuà a la ”Fiesta de la Liberación”, 1945, L’Esquirol. Arxiu Municipal de l’Esquirol



Ordre de la festa de la Xa ”Liberación”, 1949, Orís, Arxiu Municipal d’Orís



Programa de la ”Fiesta de la Liberación”, 1950, Santa Eugènia de Berga. Arxiu Municipal de Santa Eugènia de Berga



Telegrames sobre la presència d’escolars al ”Des�le de la Victória” en el 32è aniversari, 1971, Roda de Ter. Arxiu Municipal de

Roda de Ter

Programa de la ”Fiesta de la Liberación”, 1955, L’Esquirol. Arxiu Municipal de l’Esquirol



Invitació a la ”Fiesta de la Liberación”, 1953, L’Esquirol. Arxiu Municipal de l’Esquirol
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