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 1930  4.192 habitants 
 1936  4.593 habitants   
 
  agregats:   Olzinelles:  261 h. el 1920 
    Montnegre:  376 h. el 1920 
    total:   637 h. el 1920 
 
Electors: - 1931:  1.136 (homes majors de 21 anys) 

   - 1932:  1.136 (homes majors de 21 anys) 

   - 1936:  2.850 (homes i dones + de 21a.) 
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Centre Popular 
.  Conservador, monàrquic i espanyolista (inicis: 

republicà) 
.  Revifalla amb la dictadura, dirigeix l’Ajuntament, 

s’alinea al Partido de Unión Patriótica, el partit 
únic del general 
 

Ateneu 
.  Conservador, monàrquic i catalanista: de la Lliga, 

regia l’Ajuntament des de 1918. 
.  Grup republicà seguidor de Lerroux, liderat per 

Manel Muntasell 



 Martí Domènech Cama i Isidre Font (Ateneu) 
 Mateu Montané (Centre Popular) 

 
 Revista literària però transpira republicanisme 
 Rebuig de la monarquia, defensa el poder 

transformador de la cultura 
 Critica el caciquisme electoral, la compra de 

vots  
 Denuncia el domini de les dues societats 

rivals sobre la gent (els obrers voten el que 
manen els seus patrons) 





 Iniciativa de Martí Domènech Cama 
 Associació jove basada en el catalanisme 
 Promouen conferències el 1930, algunes de 

caire polític: 
◦ Joan Estelrich (Lliga Regionalista) 
◦ Octavi Saltor (Lliga Regionalista) 
◦ Manuel Carrasco i Formiguera (Acció Catalana) 
◦ Jaume Bofill i Mates (Guerau de Liost) (Acció 

Catalana) 
◦ Manuel Serra i Moret (Unió Socialista de Catalunya) 
 



 
 5 abril de 1931: es constitueix el Casal Català 

Republicà 
 Situat al Cafè de can Ponç, plaça de la Vila 

 
 Candidatura d’ACR per a les eleccions 

municipals del 12 d’abril de 1931: 
 Martí Domènech Cama, Jacint Botey, Francesc 

Missé, Antoni Vilà Colomer, Tomàs Beltran, 
Josep Santamaria, Isidre Font i Iscle Fortuny 
(la Batllòria) 





 
 Eleccions plebiscitàries: monarquia o república 
 Guanyen republicans d’esquerres 
 14 abril: Macià proclama la República Catalana i 

s’instaura la II República 
 

 Sant Celoni:  
◦ Guanya la Lliga (Ateneu): 8 regidors 
◦ Acció Catalana Republicana: 3 regidors 
 
14 abril: des d’ACR s’ordena al comitè del partit prendre 

possessió Ajuntament, dintre de l’ordre. Jacint Botey 
hissa la bandera tricolor i proclama de República. 



 15 abril es forma comissió gestora  
 Martí Domènech: credencial signada per Francesc 

Macià, convoca regidors i forma nou Ajuntament 
amb els candidats electes i no electes del Casal  

 Martí Domènech elegit alcalde 
 

 Malestar a l’Ateneu: candidats havien guanyat 
eleccions 

 Visites d’uns i altres a les seus dels partits (Lliga i 
ACR). 

 Comissió gestora només dura 11 dies 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martí Domènech Cama 



 
 Vicenç Mur, caporal de la caserna de la Guàrdia 

Civil, convoca la sessió, per ordre telefònica del 
governador civil 
 

 Jacint Botey s’hi nega. No té ordre escrita Macià 
 

 Després de les discussions, Mur, com a delegat del 
governador, dóna possessió als regidors electes 
 

 S’escull Josep Coll Casamiquela com a alcalde 



Regidors Ateneu (9) 

• Josep Coll  
• Esteve Grau 
• Joan Sibina Ragué 
• Joan Brugués 
• Pere Sibina Iglesias 
• Joan Prat 
• Salvador Caldas 
• Antoni Matas 
• Lluís Agell 

Regidors Casal 
Català Republicà (3) 

• Jacint Botey 
• Josep Santamaria 
• Iscle Fortuny 



 
 Manuel Serra i Moret (USC) , conseller de la 

Generalitat, assessora als del Casal per impugnar 
les eleccions 
 

 Governador civil:  
◦ Destitueix l’Ajuntament el 22 maig  
◦ Convoca noves eleccions municipals: 31 de maig de 1931 
◦ Nomena una comissió gestora per dirigir l’Ajuntament, 

presidida per Jacint Botey 



Regidors Casal 
Català Republicà 

• Jacint Botey 
• Josep 

Santamaria 
• Iscle Fortuny 

Regidors Ateneu 

• Josep Sibina 
Monrabà 

• Joan Sibina 
Ragué 

• Antoni Matas 



 Incidents a les eleccions, queixes del republicans 
  Visites al governador civil 

 
 24 juny: Jutge municipal Pere Nolasc Barri + Guàrdia 

Civil dóna possessió als regidors electes  
 Barri actua com a delegat del governador civil 

 
 Resultats:  
◦ 10 regidors Ateneu (Lliga i Partit Radical) 
◦ 2 regidors Casal (ERC i USC) 

 
◦ Ateneu: 2.353 vots (total de vots dels regidors electes. Llistes obertes) 
◦ Casal Català Republicà: 303 vots (total de vots dels regidors electes. 

Llistes obertes) 
 
 
 



Regidors Ateneu (10) 

•Josep Coll (alcalde) 
•Esteve Grau 
•Joan Sibina Ragué 
•Joan Brugués 
•Antoni Matas 
•Joan Prat 
•Lluís Agell 
•Vicenç Ripoll 
• Josep M. Riera Alfaras 
•Josep Ninou 

Regidors Casal (2) 

•Martí Domènech Cama 
•Jacint Botey 



 Casal Català Republicà: s’adhereix a ERC i al 
partit aliat, Unió Socialista de Catalunya 

 Triomf d’ERC a les eleccions a Catalunya  
 Derrota d’Acció Catalana Republicana 
 Prohoms i simpatitzants ACR passen a ERC 

 
 Ateneu: per adaptar-se a la República intenta 

acollir-se a ACR.  
 Després sol·licita ingrés a ERC: no l’admeten 
 Finalment prohoms Ateneu acosten posicions 

amb el Partit Radical de Lerroux 
 



 2 setembre 1931 canvi nom: Ateneu Republicà i 
reforma estatuts 

 18 octubre 1931: banquet a l’Ateneu d’homenatge 
polítics Partit Radical (Jaume Polo i Francesc Aldaz) 

 Josep Coll, l’alcalde, ja era del Partit Radical 



 Sant Celoni: actes electorals de lerrouxistes i esquerra 
 Fort enfrontament entre els del Casal (ERC) i els de l’Ateneu 

(Lliga i radicals) 
 
Eleccions: greus incidents acaben amb dues urnes trencades 
 Migdia: van a votar un grup important de gent d’esquerra 
 Alguns no poden fer-ho perquè no estan al cens electoral 
 Gran aldarull i es trenca una urna 
 Segon districte: interventor Pepito Muntasell també trenca 

l’urna i s’enfronta amb Esteve Alsina i Antoni Vilà Colomer 
 Muntasell fuig per la finestra i grup del Casal el persegueix 
 Al final es calmen els ànims 
 12 juliol es repeteixen eleccions a les dues seccions 







 Casal organitza míting d’afirmació  
   republicana per la Festa Major 
 amb Francesc Macià 
 Envelat a la plaça de la Llibertat 
 Macià acompanyat pels consellers: 
◦ Manuel Serra i Moret (USC) 
◦ Casimir Giralt (Radical) 

 
 Èxit dels discursos 
 Dinar a l’Hotel Suís: visita de les autoritats 

celonines a l’Hotel. Consideren que Macià 
venia per fer el míting, no com a president 



 Plets municipals: destitució del secretari Josep M. Pareja 
i altres funcionaris que van entrar època dictadura per 
posar-hi gent afí 

 Plets: comporten gran despeses i són causes perdudes 
per a l’Ajuntament 

 També accions judicials contra Miquel Grivé, editor del 
setmanari Montseny (articles contraris a l’Ajuntament) 

 Novembre 1931: s’edita i reparteix casa per casa fulletó 
denunciant despeses i factures dels ajuntaments de la 
dictadura, que es consideren irregulars 

 Maig 1932: es denuncia diversos alcaldes i regidors de 
la dictadura 



 15 novembre 1931 es constitueix Patronat de 
Cultura del Casal 
◦ Festa inaugural al Cinema Recreo 
◦ Organitzen cursos per a adults del Casal 
◦ Hi participen 50 persones 
◦ Professors: 
 Josep Pallerola (gramàtica catalana, història i geografia 

Catalunya) 
 Martí Domènech Cama: (filosofia) 
 Miquel Grivé: la comarca del Baix Montseny 

 
 Activitats acaben abril 1932 



 23 març 1932: es forma la secció local de la USC 
 Ubicada a la casa del matrimoni Francesc Missé i Maria Calls 

(Estació, núm. 60) 
 Impuls del socialisme a Sant Celoni: 
◦ El mestre Josep Pallerola era socialista 
◦ Martí Domènech i Mateu Montané també hi simpatitzaven 
◦ Martí Domènech: amistat amb Serra i Moret (relació epistolar 1931-1936) 

 
Abril 1932 secció USC Sant Celoni participa I Congrés partit 
 . Sant Celoni, la Garriga i Mollet eren les primeres seccions que es van 

formar al Vallès Oriental 
28 maig 1932: expansió. Míting de la secció celonina al Centre Obrer de 

Palau. Parlaments de Francesc Missé, Josep Pallerola i un orador de fora 
Abril 1933: secció celonina participa al II Congrés del partit 
 . Aleshores tenia entre 11 i 35 afiliats 





 Setembre de 1932: es forma al Centre Popular un 
comitè d’ACR 

 Grup que recorda el passat republicà del Centre 
 1933: col·labora amb els del Casal a recollir 

signatures de persones excloses del cens electoral i 
ho entreguen als diputats del parlament català i 
espanyol. 



 Sant Celoni:  
◦ ERC: 25,9 % 
◦ Concòrdia Ciutadana (Lliga + Unió Democràtica): 33,1 % 
◦ Partit Radical: 30,2 
◦ Dreta de Catalunya: 10,6 % 

  



 Joan Selves, conseller de Governació, suspèn 
Ajuntament Sant Celoni 
◦ Després de dues inspeccions a l’Ajuntament 
◦ Retard aprovació pressupostos 
◦ Retard presentació estats de comptes 
◦ Afavorir entitats religioses amb subvencions 
◦ Participar corporativament en actes religiosos 

 
Ajuntament i centres d’esquerra del Vallès Oriental 

feliciten Generalitat per la suspensió 



 Parlament de Catalunya: rebuig per part de 
la Lliga 

 Congrés de Madrid: crítica per part del Partit 
Radical 

 Sant Celoni esdevé símbol del “càstig” d’ERC 
als ajuntaments no afins per col·locar-hi 
comissions gestores d’esquerra 

 Suspensió passa al Jutjat d’Arenys de Mar 
◦ Novembre tribunal resol a favor Ajuntament suspès 
◦ No es reposa Ajuntament suspès: eleccions 

municipals molt pròximes (14 gener 1934) 



 Ordre destitució es fa efectiva 8 juny 1933 
 7 juny: Ajuntament havia de passar els poders a 

la comissió gestora 
◦ Ateneu organitza gran manifestació a la plaça 
◦ La gent de l’Ateneu s’apodera de l’Ajuntament 
◦ Pancarta al balcó: “No volem la comissió gestora, volem 

l’Ajuntament nomenat pel poble” 
◦ Reforços Guàrdia Civil: no ho poden evitar 
◦ Delegat Generalitat i comissió gestora marxen 

 
8 juny: delegat Generalitat, + gran guarnició 

Guàrdia Civil vinguda de Moià, dóna possessió de 
l’Ajuntament a la comissió gestora 
 



 Comissió formada per Francesc Missé Cervera (president), 
vocals: Martí Domènech (ERC) i Vicenç Ripoll (radical) 

 Tasca difícil, molts pals a les rodes per part de l’Ateneu 
 Falsa renúncia de Missé enviada al president Generalitat 
 Comissió: dura pràcticament 8 mesos, fins l’1 febrer 1934 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fotografies:  
Miquel Bellvehí Guerris 



 Es comença a editar l’octubre de 1933  
 Quinzenal, es publiquen quatre números 
 Confeccionat per Martí Domènech Cama i Melcior Besa 
 Defensa ideologia d’esquerra i catalanista 
 Enfrontament contra el caciquisme, característic de l’Ateneu 
◦ Obrers que han de votar i fer el que els diuen els patrons 
◦ Coacció sobre els obrers: boicot, atur i pacte de la fam 

 Protecció del proletariat 
 Demana el vot electoral per ERC: recorda els guanys que la 

República ha donat a les obreres i obrers 
 

 Setembre 1933: Casal Català Republicà es trasllada a can 
Terrades 





 Continua la polèmica per la desaparició de persones del cens 
electoral 

 Eleccions de 1933: primeres que poden votar les dones 
◦ Juliol: míting a Sant Celoni sobre el vot femení 

 Vigília eleccions: Jaume Polo, candidat del Partit Radical 
 . Fa un discurs polèmic a la plaça de la Vila 
 . Denuncia “la conducta infidel” de l’exalcalde Josep Coll, que abandona el 

 Partit Radical per tornar a la Lliga 
 . Diu que l’Ateneu li havia ofert 400 si no feia el discurs (compra de vots) 
 . Qualifica Coll de traïdor, després del suport que li havien donat en els plets 
  
Dia eleccions: novament enfrontament i problemes 
 . Es tiren paperetes i l’urna en una secció 
 . Es va haver de repetir la votació en aquesta secció 
 



 Resultats:  
◦ Lliga Catalana: 858    
◦ Partit Radical: 135    
◦ ERC: 296     
◦ Coalició Esquerres (ACR): 28 

 
Ateneu (Lliga + radicals): 993 
Casal + ACR (Centre Popular): 324 
Gran victòria, altra vegada, de la Lliga i dels de 

l’Ateneu 
 



 Desembre 1933 grup de simpatitzants de Falange 
felicita José Antonio Primo de Rivera pels èxits amb 
un telefonema (diputat + fundació Falange) 
◦ Signen: Cremades, Costas, Portillo, Esclusa i Recolons 
 
Desembre 1933: constitució d’un comitè de dretes 

al Centre 
 
Centre: hi destaquen els carlins (tradicionalistes) 
 . Presenten candidatura a les municipals de gener 1934 
 . No obtenen cap regidor 



 S’hi presenten tres candidatures, a grans trets: 
◦ Ateneu: Lliga Catalana 
◦ Casal Català Republicà: Unió d’Esquerres 
◦ Centre Popular: Unió Tradicionalista 
 
Guanya la Lliga amb majoria àmplia: 8 regidors i 4 del Casal  
1 febrer 1934 es forma Ajuntament:  
 . Alcalde: Josep M. Riera Alfaras 

Regidors Ateneu 

•Josep M. Riera Alfaras 
•Esteve Grau 
•Llorenç Terrats 
•Martí Monrabà 
•Joan Ros 
•Joan Pujadas 
•Joan Monclús 
•Joan Massuet 

Regidors Casal 

•Francesc Missé 
•Josep Esclusa 
•Jaume Illa 
•Joan Lladó 





 180 socis 
 Corresponsals als diaris d’ERC: Martí Domènech Cama i 

Melcior Besa 
 Té condicions de propaganda oral: Francesc Missé 
 Consell directiu: president: Josep Santamaria 
◦ També hi ha: Josep Hortal, Eduard Barneda, Joan Lladó, Lluís Ferrés, 

Tomàs Beltran, Antoni Recasens, Esteve Arenas i Joan Bonsoms 
Consell polític: president: Josep Santamaria 
 . També hi ha: Francesc Missé, Martí Domènech, Antoni Vilà, Jaume Illa i   

 Josep Esclusa 
Vots: . 250 vots eleccions Parlament 1932  
   . 300 vots eleccions Corts 1933 
   . 600 vots eleccions municipals 1934 
 
Martí Domènech abandona política activa per dedicar-se al 

seu negoci de carbó. Desenganyat de la política 



 Diumenge 17 juny president 
Lluís Companys va a Santa Fe 

 Després de sopar torna a 
Barcelona 

 A Sant Celoni, a la plaça de la 
Llibertat, l’espera una 
multitud 

 Companys para una estona al 
poble 

 Visita el Casal Català 
Republicà i fa un petit discurs 



 Novembre 1933: dretes i centre guanyen eleccions estatals 
 Majoria CEDA i Partit Radical. President: Lerroux 
 Comença Bienni Negre (1933-1935) República: mans dretes 
 Política de centredreta provoca agitació social 

 
 4 octubre 1934: entren tres ministres de la CEDA al govern 

(antirepublicans) 
 Partits d’esquerra convoquen vaga general pel dia 5 
 Govern Generalitat enfrontat al de Madrid: suspensió Llei 

Contractes Conreu 
 Companys s’afegeix al moviment i 6 octubre proclama l’Estat 

català independent 
 Intervenció militar general Batet: empresonament del govern 

Generalitat l’endemà 



 Dissabte 6 
◦ Sometent d’esquerra patrulla per la vila 
◦ 4 matí: escorcoll al col·legi dels germans de La Salle 
◦ 5 matí: es prohibeix al campaner obrir l’església i tocar 

campanes 
◦ S’atura el trànsit 
◦ Caporal sometent esquerra Sant Celoni (Antoni Vilà 

Colomer, Pasos Largos) organitza aturada fàbriques per la 
vaga 

◦ Control de la central telefònica 
◦ 7 tarda: Francesc Missé, caporal sometent districte 

d’Arenys de Mar, pren possessió Ajuntament i el confia als 
regidors d’esquerres 

◦ Hissa la bandera estelada, proclama l’Estat català i llança el 
retrat president República pel balcó 



 Diumenge 7 
◦ Regidors Ateneu tornen a prendre possessió Ajuntament 
◦ 10 matí: alcalde fa un ban ordenant l’entrega de les armes 

al sometent d’esquerra 
 

Conseqüències fets d’Octubre: 
. Ajuntament no compta amb els regidors d’esquerra 
. Clausura temporal del Casal Català Republicà: 
  - ball i activitats: fins al febrer 1935 
  - comissió política: fins al gener 1936 
. Carrabiners revisen i censuren setmanaris i publicacions 
. Reunions: hi ha d’assistir un delegat municipal 
  



 Francesc Missé, caporal districte d’Arenys de Mar, fuig França 
◦ Encara hi és el 2 desembre 1934 
◦ Novembre 1935 és a Sant Celoni, en llibertat condicional, esperant judici 
◦ S’aprofita de l’amnistia per la victòria de les esquerres el febrer 1936 
 
Antoni Vilà Colomer, caporal del sometent de Sant Celoni, + 

5 sometenistes més (Eduard Barneda, Francesc Cot, Fèlix 
Joan, Antoni Recasens i Josep Tost) 

 . Empresonats a Granollers 
 
7 març 1935: Consell de guerra contra els 6 sometenistes de 

Sant Celoni 
 . Antoni Vilà diu que va seguir les ordres del conseller de Governació 

 Dencàs 
 . Resta sometenistes: van seguir ordres caporal sometent districte F. Missé 
 . Fiscal: els considera “autores de un delito de rebelión militar en grado de 

 tentativa” 



 Sentència: 
◦ Antoni vilà: 6 mesos d’arrest 

major 
◦ Eduard Barneda: sis mesos per 

intentar anar a Barcelona amb un 
cotxe requisat 

◦ Resta: absolts (Missé: refugiat a 
França) 



 Acció Popular Catalana (Ateneu) 
◦ Arran conflictes amb rabassaires, alguns dirigents Institut 

Català Sant Isidre (propietaris) deixen la Lliga i formen l’APC, 
més dretana i adherida a la CEDA 

◦ Novembre 1935: grup propietaris havia format delegació 
d’APC a l’Ateneu 

◦ Gener 1936: gent de l’Ateneu va a Barcelona a sentir discursos 
de Gil Robles (CEDA) 
 

Dreta de Catalunya (Centre Popular) 
. Després dels fets d’Octubre, govern central pren caire més 

repressiu i dretà 
. Centre Popular neix una agrupació local de Dreta de Catalunya 

(partit conservador i espanyolista) 
 Al capdavant: antics dirigents d’Unión Monárquica (Josep M. 

Milà i Camps, comte del Montseny...) 
 
 



 Diumenge 28 abril 1935 
◦ Acte extraordinari de la Lliga, compta amb el seu líder: 

Francesc Cambó 
◦ Sant Celoni: convertit en símbol de les escomeses d’ERC 

contra municipis de la Lliga. 
◦ Sant Celoni: un dels pocs pobles de mida mitjana on la 

Lliga guanya totes les eleccions 
◦ Acte multitudinari, amb gran ressò mediàtic 
◦ Altaveus al carrer: l’Ateneu no té prou capacitat 
◦ Hi participa plana major de la Lliga 
◦ Diversos discursos, també de Miquel Coll Casamiquela 
◦ Crítica a l’actuació d’ERC governant de la Generalitat, 

especialment pels fets d’Octubre 



 Missatge de Cambó: “no hi ha 
d’haver incompatibilitat entre 
Catalunya i Espanya” 



 Abril 1935: Mateu Montané, president, 
carta de solidaritat a Lluís Companys, 
pres a Madrid 

 Febrer 1936: Montané escriu als 
consellers Generalitat tancats penal 
Cartagena. 
◦ Resposta: tenen esperances en les properes 

eleccions febrer 1936 
Desembre 1935: conferència Jaume Serra Húnter, 

d’ERC, exrector Universitat Barcelona 



 Secció política del Casal: suspesa pels fets d’Octubre 1934. 
Es reuneix per primera vegada 12 gener 
 

 Candidatures, a grans trets: 
◦ Ateneu: Lliga i CEDA (Acció Popular Catalana) 
◦ Casal Català: ERC i Unió Socialista de Catalunya 
◦ Centre Popular: Dreta de Catalunya i carlins 

 
 Es formen aliances electorals a nivell de Catalunya: 
◦ Front Català d’Ordre: dretes (Lliga, CEDA, Partit Radical, carlins i Dreta 

Catalunya) 
A Sant Celoni: els de l’Ateneu i majoria del Centre Popular 

◦ Front d’Esquerres: ERC, USC i Acció Catalana Republicana 
 A Sant Celoni: els del casal i uns pocs del Centre Popular 
 

 Eleccions es fan amb tranquil·litat i ordre 



 Victòria aclaparadora de 
les dretes a Sant Celoni 
◦ Front Català d’Ordre: 

1.486 vots 
◦ Front d’Esquerres: 623 

vots 
◦ Total electors: 2.850 
◦ Total votants reals: 

2.019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fàbrica d’espardenyes de can Montané, 1936.  
     Cartells electorals del Front d’Esquerres al fons 





 14 abril 1931: Proclamació II República 
 15-25 abril 1931(11 dies): Comissió gestora 
◦ Alcalde: Martí Domènech Cama 

 25 abril-22 maig 1931 (1 mes): Ajuntament electe  
◦ Alcalde: Josep Coll Casamiquela 

 23 maig-24 juny (1 mes): Comissió gestora 
◦ Alcalde:  Jacint Botey Domènech 

 24 juny 1931-8 juny 1933 (2 anys): Ajuntament electe 
◦ Alcalde: Josep Coll Casamiquela 

 8 juny 1933-1 febrer 1934 (8 mesos): Comissió gestora 
◦ Alcalde: Francesc Missé Cervera 

 1 febrer 1934-18 juliol 1936 (2 anys i mig): Ajuntament electe 
◦ Alcalde: Josep M. Riera Alfaras 


	La II República a Sant Celoni �entre 1931 i 1936
	Població i electors
	Els partits polítics
	Els partits per entitats
	Dictadura Primo de Rivera (1923-1930)
	Grup de la revista “Germinal” (1928-1931)
	Número de diapositiva 7
	Amics de la Cultura de l’Ateneu
	Naixement del �Casal Català Republicà
	Carnet del Casal Català Republicà de Sant Celoni
	Eleccions municipals 12 abril 1931�Instauració II República 
	Comissió gestora (15-25 abril 1931)
	Número de diapositiva 13
	Constitució de l’Ajuntament electe 25 abril 1931
	Ajuntament constituït el 25 abril 1931
	Impugnació de les eleccions�Nomenament d’una nova comissió gestora
	Nova comissió gestora �(23 maig -24 juny 1931)
	Noves eleccions municipals �31 maig 1931
	Ajuntament (nomenat 24 juny 1931)
	Canvis polítics a les entitats
	Ateneu Republicà
	Trencada d’urnes�eleccions legislatives 28 juny 1931
	Ressò de la trencada d’urnes als diaris
	Les esquerres a les eleccions legislatives 28 de juny de 1931
	Visita del president Macià�8 setembre 1931
	Vida municipal 1931-1932
	Activitats Casal Català Republicà �1931-1932
	Secció local d’Unió Socialista de Catalunya�març de 1932
	Carnet de la Unió Socialista de Catalunya
	Comitè d’Acció Catalana Republicana �al Centre Popular, 1932
	Les esquerres: eleccions al Parlament de Catalunya �20 novembre 1932
	Suspensió Ajuntament (10 maig 1933)
	Ressò de la suspensió al Parlament de Catalunya i al Congrés de Madrid
	Comissió gestora de 1933 a 1934
	Entrada comissió gestora 8 juny 1933
	Periòdic Lluitador�portaveu polític del Casal Català Republicà
	Número de diapositiva 37
	Eleccions a Corts�19 novembre 1933
	Eleccions a Corts�19 novembre 1933
	Falange i carlins al Centre Popular
	Eleccions municipals.14 gener 1934
	Josep Coll i Josep M. Riera Alfaras en un acte públic�Visita pastoral del bisbe Manuel Irurita al Col·legi Verge del Puig, octubre 1932
	Casal Català Republicà�Enquesta d’ERC de maig de 1934
	Pas de Lluís Companys per Sant Celoni 17 juny 1934
	Fets d’Octubre de 1934
	Fets d’Octubre de 1934 a Sant Celoni
	Fets d’Octubre de 1934 a Sant Celoni
	Fets d’Octubre de 1934 a Sant Celoni�Repressió posterior
	Consell de guerra contra el sometent de Sant Celoni pels fets d’Octubre
	Acció Popular Catalana (CEDA) a l’Ateneu�Dreta de Catalunya i carlins al Centre Popular
	Diada d’afirmació catalanista �Francesc Cambó a l’Ateneu
	Diada d’afirmació catalanista �Francesc Cambó a l’Ateneu
	Casal Català Republicà
	Eleccions legislatives �16 febrer 1936
	Eleccions legislatives �16 febrer 1936
	Eleccions legislatives �16 febrer 1936
	La Lliga a les eleccions de la II República
	Ajuntaments de Sant Celoni �durant la II República (1931-1936)

