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Pròleg

Ara fa 50 anys, els pobles de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia 
de Ter van perdre la seva independència municipal i van ser annexionats 
a Girona, en un procés no volgut per les seves ciutadanies. 

El 30 de juny de 1963 es va signar la diligència d’incorporació dels 
antics municipis en els llibres d’actes dels respectius ajuntaments, en 
compliment d’un decret ministerial que així ho manava. Per rememorar 
aquest fet, una comissió conjunta de les entitats veïnals i de l’Ajuntament 
de Girona ha realitzat un programa d’activitats que té com a eix central 
que es conegui aquest procés d’annexió. 

Durant 50 anys, els palauencs, danielencs i eugeniencs han treballat 
i han lluitat per mantenir els seus costums, tradicions, festes... per fer 
visible, en definitiva, una identitat que, ben legítimament, no han volgut 
perdre.

El llibre que teniu a les mans és la història d’un segle. Però no és, 
només, un recordatori ni una rememoració ni tan sols no és una simple 
mirada nostàlgica cap a una identitat perduda. El llibre que us presentem 
és la voluntat de ser, l’esforç i la tenacitat per mantenir viva una herència 
de pares i avis que fa comunitat.

Girona té un deute d’agraïment envers aquests pobles, perquè en 
bona part la seva annexió ha configurat la ciutat que tenim avui i és un 
deure de tots plegats vetllar perquè ningú no hagi de renunciar a la seva 
identitat per ser gironí. Girona és —i vol ser— una ciutat oberta, tolerant i 
pacífica, i és des d’aquesta ferma vocació que aquests anys, que es recullen 
en aquest llibre, ens han d’ensenyar a fer d’aquesta vocació un exemple 
quotidià de convivència. 

Que tinguem unes bones Fires de Sant Narcís.

Girona, octubre de 2013

Carles Puigdemont i Casamajó
Alcalde de Girona 
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1 - Quatre apunts per a la història de quatre pobles

Jordi Vilamitjana va publicar —30 de juny de 2013— l’article “Jo sóc pe-
rifèric” al Diari Girona, el mateix dia que penjaven de la balconada de 
l’Ajuntament de Girona els domassos dels pobles històrics del Gironès 
—agregats a la capital— de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de 
Ter, “fagocitats, si us plau per força, per l’establishment gironí”, fa exacta-
ment 50 anys. Vilamitjana apunta que hauria de quedar clar que les raons 
que van conduir a les annexions de l’any 1963 dels tres municipis limítrofs 
—a favor del projecte de la Gran Girona— venien de lluny. Des del segle 
XIX, la ciutat de Girona havia volgut menjar-se el que l’envoltava, consi-
derava una anomalia a resoldre la qüestió territorial que l’ofegava. Noms 
il·lustres del món polític i intel·lectual gironí d’abans de la Guerra Civil ja 
s’havien alineat amb les tesis annexionistes. I això és tan així “que es pot 
afirmar que el franquisme fou només l’instrument” que l’elit gironina va 
usar per créixer amb terrenys i diners a costa dels seus veïns i veïnes.

Diumenge de domassos a la balconada de l’Ajuntament de Girona pels 50 anys de l’annexió 
dels municipis de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter, 30/06/2013. (E.D.)
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Població 1950-1960 dels quatre municipis

Girona
1950: 28.915 (de fet) i 26.163 (de dret) 
Fonts: ine.es i Prefectura de la Secció Provincial d’Administració Local, 1961
1955: 31.389 
Font: Josep Bonet, delegat de l’Institut Nacional d’Estadística, a Los Sitios del 16/01/1955
1960: 32.784 (fet) i 32.242 (dret) 
Fonts: ine.es i Prefectura de la Secció Provincial d’Administració Local, 1961

Palau-sacosta
1950: 1.142 (fet) i 1.156 (dret) / Font: J. Bonet, cens a certificat de l’INE del 28/06/1960
1955: 1.502 (fet) i 1.504 (dret) / Font: J. Bonet, padró a certificat de l’INE del 28/06/1960
1959: 1.519 (fet) i 1.484 (dret) / Font: J. Bonet, padró a certificat de l’INE del 28/06/1960
1960: 1.531 (fet) i 1.534 (dret) / Fonts: ine.es i Prefectura Secció Provincial d’Administració Local

Sant Daniel
1950: 1.113 (fet) i 1.066 (dret) / Font: J. Bonet, cens a certificat de l’INE del 28/06/1960
1955: 1.343 (fet) i 1.251 (dret) / Font: J. Bonet, padró a certificat de l’INE del 28/06/1960
1959: 1.645 (fet) i 1.553 (dret) / Font: J. Bonet, padró a certificat de l’INE del 28/06/1960
1960: 2.240 (fet) i 2.284 (dret) / Fonts: ine.es i Llibre d’actes del consistori

Santa Eugènia de Ter
1950: 1.603 (fet) i 1.616 (dret) / Font: J. Bonet, cens a certificat de l’INE del 28/06/1960
1955: 1.691 (fet) i 1.692 (dret) / Font: J. Bonet, padró a certificat de l’INE del 28/06/1960
1959: 1.703 (fet) i 1.776 (dret) / Font: J. Bonet, padró a certificat de l’INE del 28/06/1960
1960: 1.830 (fet) i 1.857 (dret) / Fonts: ine.es i Prefectura Secció Provincial d’Administració Local

Extensió (km2) dels quatre municipis

Girona
Fins al 30 de juny de 1963: 7,18 km2 (la capital de província amb el terme municipal més petit)
L’1 de juliol de 1963: 29,10 km2 (amb l’annexió de Palau, Sant Daniel i Santa Eugènia)

Palau-sacosta: 6 km2

Sant Daniel: 14,67 km2

Santa Eugènia de Ter: 1,25 km2

Pressupost (ptes.) dels quatre municipis
Font: Prefectura de la Secció Provincial d’Administració Local, 1961

Girona
1957-1961 (pressupost mitjà): 17.576.200 ptes.
1961: 21.236.300 ptes.

Palau-sacosta
1955-1961 (pressupost mitjà): 197.200 ptes.
1961: 251.800 ptes.

Sant Daniel
1955-1961 (pressupost mitjà): 133.570 ptes.
1961: 166.000 ptes.

Santa Eugènia de Ter
1955-1961 (pressupost mitjà): 320.000 ptes.
1961: 405.000 ptes.
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El 10 de juny de 2013, les actuals associacions veïnals representatives 
dels territoris d’aquells tres antics municipis van presentar al ple de l’Ajun-
tament de Girona una moció consensuada, que va merèixer l’aprovació 
per unanimitat de tos els grups polítics presents al consistori, que desple-
ga aquesta idea: “És evident que aquest fet [les annexions] va significar 
importants avantatges per a la ciutat de Girona: va créixer en nombre 
d’habitants; va incrementar moltíssim la superfície del terme municipal 
amb àmplies zones rústiques, forestals, agrícoles; va incorporar moltes 
indústries, comerços i negocis; va veure incrementats també els ingressos 
per tota mena de conceptes i se li van obrir possibilitats d’expansió i crei-
xement en tots sentits.”

Animats per la lectura del text de Vilamitjana fem bé de no quedar-nos 
amb la idea fàcil que la culpa va ser de la dictadura de Franco —que també, 
és clar— i, en canvi, intentem de mirar una mica més enllà i assagem un 
exercici de memòria històrica responsable, col·lectiu i ciutadà, ara, mig se-
gle més tard. “L’ànima de Girona, avesada durant segles de setges a ser una 
tortuga que es refugia en la seva closca, quan pot sortir de les muralles es 
converteix en implacable conqueridora”, rubrica Jordi Vilamitjana.

Certament, ja a finals del segle XIX, les muralles del Mercadal —de Gi-
rona— s’havien con-
vertit en un dels prin-
cipals obstacles per al 
creixement i expansió 
de la capital. Entre el 
1901 i el 1936 es van 
enderrocar gradual-
ment baluards i trams 
de muralla que con-
figurarien l’avinguda 
de la Gran Via de Jau-
me I. Una data prèvia, 

absolutament remarcable, és l’enderrocament del portal d’Álvarez el 1896. 
Construït el 1846, el portal “foradat” a la muralla permetia la comunicació 
entre l’actual carrer Nou (inicialment del Progrés, i del General Primo de 
Rivera quan Rahola escriu La ciutat de Girona, el 1929) i la zona comercial 
del barri de l’Havana petita. L’únic vestigi que restava d’aquest entorn al 
nomenclàtor popular modern era el nom d’un bar que el va recuperar a la 
plaça del Marquès de Camps. Aquest indret era, en aquest darrer tram del 

Portal d’Álvarez, 1896. Ajuntament de Girona. CRDI (Juli Vintró)
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s. XIX, punt neuràlgic 
de les mercaderies que 
arribaven amb el tren 
—des del 26 de gener de 
1862— a l’estació localit-
zada a la plaça del Poeta 
Marquina.

“Al costat de l’enderro-
cament [de les muralles] 
hi hagué l’esforç munici-
pal [de Girona] de plani-
ficar l’Eixample. Des de 
l’any 1882 es començà a 
pensar com s’hauria de 
concebre el creixement 
de la ciutat els següents 
cent anys”, explica Lluís 
Maria de Puig a Revolu-
ció, restauració i dictadu-
ra (1868-1931). 

És especialment en 
aquest context de la his-
tòria quan la “tortuga”, 
de la qual parla Vilamit-
jana, pren la decisió de 
sortir de la seva “closca”. 
Primer —carrer Nou en-
llà— en direcció al pla 
“modest, amable, fidel a 
la petja i a l’esguard [...] 
Mai no deixeu d’albirar 
els seus contorns natu-
rals: [...] els alzinars i 
roures del Perelló i Palau 
Sacosta.” (en paraules de 
Prudenci Bertrana, veí 
de la Rodona). I tot se-
guit, a tot el que l’envolta.

Plaça del Marquès de Camps, 1887-1896. 
Ajuntament de Girona. CRDI (Fotografia Unal)

Enderroc de la muralla del Mercadal, 1901-1908. 
Ajuntament de Girona. CRDI (Antonio J. García Asensio)

Plaça del Marquès de Camps, 1909-1918. 
Ajuntament de Girona. CRDI 
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Mitjan segle xix (1862-1868)

Cinc anys més tard de l’arribada del ferrocarril —el 3 de març de 1862 
va ser la data acordada per a la inauguració oficial—, l’Ajuntament de 
Girona sol·licita la primera agregació de què es té constància, acollint-se 
a la Reial ordre del 23 d’octubre de 1867 que propiciava la reducció de dis-
trictes municipals, argumentant que els principals propietaris de terres i 
indústries ubicades a Santa Eugènia eren veïns de la capital. El Butlletí 
Oficial de la Província del 7 de desembre d’aquell mateix any 1867 publica 
l’annexió a Girona del terme municipal de Sant Daniel, amb els pobles 
de Montjuïc i Vila-roja. Aquests tres districtes de Sant Daniel, Montju-
ïc-Pont Major i Vila-roja s’havien configurat com a ajuntament consti-
tucional organitzat uns anys abans, el 20 de juny de 1846, als quals es va 
afegir més tard el de Sant Miquel-Rafart, que aplega els masos dispersos 
als vessants que tanquen la vall.

La corporació gironina torna a adreçar-se al govern —tal com explica 
Jaume Fabre a Girona entre 4 rius— fent-li notar que el poble de Santa 
Eugènia era “el único que por sus particulares circunstancias le conviene 

Quatre pobles en el tren d’un segle (1862-1963)

Estació del ferrocarril de Girona, 1896-1920. Ajuntament de Girona. CRDI 
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a esta capital tenerlo agregado, pues los demás por su posición y su índole 
y por su especial naturaleza se hallan en distinto caso, sin que a ellos les 
convenga tampoco su anexión a esta capital”. Finalment, ni una agrega-
ció —la desitjada de Santa Eugènia— ni les altres —la decretada de Sant 
Daniel— van prosperar.

Consignem per a la microhistòria

1867-1868: Projecte d’agrega-
ció de Sant Daniel a Girona. 
[AHG: Diputació]. Inici de 
l’expedient: 21 de desembre 
de 1867. Resolució, després 
de l’informe de la Diputació 
Provincial de Girona, del go-
vernador civil de la província, 
Pedro Esteban Herrera: 23 de 
març de 1868. “Consideran-
do que ambas corporaciones 
[Sant Daniel i Girona] no disi-
enten en sus fundadas razones 
mas que en cuanto al punto 
en que deberán colocarse los 
pueblos de S. Daniel, Vilarroja y Montjuich, que por la diversidad de condiciones e 
intereses han de segregarse del distrito de la capital; y por cuya razón Sta. Eugenia 
tampoco puede incorporarse a esta ciudad: opino de conformidad con el Consejo que 
S. Daniel y Montjuich deben incorporarse al distrito de Celrá, Vilarroja al de Quart y 
Sta. Eugenia deberá continuar en el de Salt, según ya figura en el anteproyecto.”
1867-1868: Projecte d’agregació de Santa Eugènia i Vilablareix a Salt. [AHG: Dipu-
tació]. Inici de l’expedient: 21 de desembre de 1867. Resolució del governador civil: 
23 de març de 1868. “Opino que el pueblo de Vilablareix con su agregado el Perelló, 
sean desagregados del distrito de Salt y pasen a formar parte del de Aiguaviva; y Sta. 
Eugenia según aparece en el anteproyecto, incorporado al de Salt que es más inmedi-
ato y con el que se halla más identificado.”
1867-1868: Projecte d’agregació de Llambilles, Madremanya i Palau-sacosta a Quart. 
[AHG: Diputació]. Inici de l’expedient: 30 de desembre de 1867. Resolució del go-
vernador civil: 23 de març de 1868. “Considerando que S. Daniel y el caserío de 
Montjuich se hallan limítrofes al termino municipal de Celrá y más próximos que 
a otro distrito, así como Vilarroja lo es al de Quart; de conformidad con el Consejo 
provincial: opino se segreguen del distrito de la capital y pasen a formar parte los dos 
primeros del de Celrà; y el tercero, del de Quart, que será cabeza, constituyéndolo 
Llambillas, S. Mateo de Montnegre, La Crehueta, Castellar de la Selva, Palol de Oñar 
y Vilarroja [...] así como también ha de ser separado de Quart Palau Sacosta, que pasa 
a ser incorporado al proyecto de distrito de Fornells de la Selva.”

Camí de Sant Daniel, 1920-1936. 
Ajuntament de Girona. CRDI (Josep Jou Parés)
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Finals del segle xix (1888-1891)

El 13 de juliol de 1888, Santa Eugènia inicia un procés de fusió al terme 
municipal de Girona per acord del mateix consistori eugenienc. Però, el 
6 de juny de 1889, una reial ordre del Ministeri de la Governació, tal 
vegada per indicació de l’omnipresent marquès de Camps, fa que aquest 
petit ajuntament del pla del Ter recuperi la independència. És sota els dos 
mandats (1887-1891) de l’alcalde de Girona Emili Grahit (Partit Liberal), 
a l’època de la Restauració, que es produeix aquest procés d’agregació i 
desagregació, d’un any encara no de durada.

Ho llegim a la crònica de La Nueva Lucha. Diario de Gerona (Eco de 
las aspiraciones del partido Liberal-dinástico de la provincia), del 29 d’agost 
de 1888. Sota el titolet “Agregación del pueblo de Sta. Eugenia”, on després 
d’informar-nos que “el Ayuntamiento del vecino pueblo de Santa Eugenia 
acordó su supresión como municipio agregándose al de esta ciudad, y éste 
después de haber estudiado muy detenidamente el asunto acordó acceder a 
ello”, es transcriu la totalitat de les despeses municipals que han de suportar 
els veïns eugeniencs, per acabar amb aquesta opinió: “Es pues cosa clara y 
evidente que la agregación del pueblo de Santa Eugenia a Gerona no ha de 
ser una carga para ninguna de las poblaciones, antes bien ha de producir 
un beneficio si estas cosas quieren mirarse bajo el punto de vista metálico 
[...] la conveniencia de que Gerona ensanche su término municipal hacia 
el llano y la tendencia de construirse un gran núcleo de población al lado 
derecho de la corriente de la acequia Monar desde Salt a Gerona, no podrá 
menos de convenirse en que es altamente laudable la agregación que se 
proyecta, explicándose así el porqué la ha pedido unánime el pueblo de 
Santa Eugenia, la ha aceptado el Ayuntamiento de Gerona y la ha recibido 
la opinión pública con marcadas muestras de asentimiento y aplauso.”

La Diputació aprova l’agregació mitjançant una ordre del 20 de setem-
bre de 1888 i la sessió extraordinària de l’Ajuntament de Girona del 28 d’oc-
tubre, a la qual assisteixen membres del consistori gironí i antics regidors 
del de Santa Eugènia, “es limita a prendre possessió de les insígnies i distin-
tius de l’Ajuntament suprimit de Santa Eugènia per agregació al d’aquesta 
capital” i recull l’ús de la paraula de l’alcalde Grahit “per significar que els 
veïns del poble de Santa Eugènia, unit a aquest terme en virtut del mutu 
consentiment, gaudiran d’ara endavant de tots els drets i beneficis que cor-
responen als d’aquesta ciutat i després de conferir, amb el caràcter d’interí, 
el càrrec d’alcalde pedani del raval de Santa Eugènia a Narcís Burrassó”.
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Així, l’Edicte del 25 de febrer de 1889, que es publica a La Nueva 
Lucha, signat per Grahit, estableix que el terme municipal de la capital 
s’estructura per al seu govern i administració en quatre districtes; en el 
primer d’ells s’inclouen i es detallen els carrers i places netament gironins 
i finalitza amb aquesta descripció inclusiva “[...] y el suprimido término 
de Santa Eugenia. Los límites de este distrito, que comprende parte de 
las afueras, son, al Norte, el río Ter; al Este, el río Oñar; al Sur, el término 
municipal de Palau Sacosta, y al Oeste el de Salt”. Els límits del tercer 
districte es defineixen així: “en cuanto a las afueras que comprende, son: 
El río Oñar, el término municipal de San Daniel, y al Norte el límite 
natural de la montaña vulgarmente denominada las Pedreras”.

Tot queda en un no-res. El llibre d’actes del 15 de juny de 1889 de 
l’Ajuntament de Santa Eugènia informa que, presidit per “Burrassó, reu-
nint-se previ avís els tres anotats al marge [Bosch, Pèlach i Verdaguer], 
que formaven l’Ajuntament d’aquest districte abans de l’agregació a Giro-
na [...] va llegir la Reial ordre del Ministeri de data 6 [de juny de 1889] 
[...], en la qual es deixa sense efecte l’agregació referida deixant altre cop 
el municipi independent de Santa Eugènia.” Tot acaba en un acte d’ater-
menament. A la nova divisió per districtes de Girona que s’estableix el 
1890 ja no s’inclou Santa Eugènia, que havia recuperat la seva autonomia.

Malgrat el que la premsa aplaudia i debatia (a La Nueva Lucha i El 
Constitucional), Grahit explica a les seves memòries, i ho recull Joaquim 
Nadal a “De ‘Girona la morta’ a la ‘Girona nova’”, que aquella annexió 
va comportar divisió entre partidaris i detractors de la solució i el fet 
que l’agregació suposés una equiparació tributària entre les propietats de 
Girona i les de Santa Eugènia va esdevenir un argument definitiu a favor 
dels partidaris de deixar les coses com estaven.

Força anys més tard, el 23 de novembre de 1958, el fill de l’alcalde Grahit 
—Josep Grahit i Grau— relata aquest affaire al seu article “Motivos ciu-
dadanos. Por la agregación de Santa Eugenia a Gerona”, a Los Sitios; fa 
història i es lamenta que l’assumpte de les annexions de Palau, Sant Da-
niel i Santa Eugènia no s’hagi concretat en gairebé un segle de recorregut: 
“la aspiración tantas veces sentida por los gerundenses, y reflejada en los 
acuerdos que se han mencionado, a pesar de los cuales, hasta ahora, la 
cuestión está como en 1867”, finalitza el text.



1 - Quatre apunts per a la història de quatre pobles

21

La dècada dels 20 
(1923-1930)

La situació esdevé tan en-
revessada que no ens ha de 
resultar estrany que, em-
parant-se en el Reglament 
sobre poblacions i termes 
municipals, del 2 de juliol 
de 1924, la ciutat de Girona 
adrecés un escrit al Minis-
teri de la Governació amb 
el següent encapçalament: 
“Los términos munici-
pales de Gerona y Santa 
Eugenia de Ter, que anti-
guamente estaban unidos, 
ignorándose las causas 
de su separación actual...” 
per demanar explicacions 
i aclariments. D’altra ban-
da, durant el govern de 
la dictadura del general 
Miguel Primo de Rivera 
(1923-1930), s’aplica a Pa-
lau-sacosta una rectificació 
de llindes parroquials en 
benefici de les de Girona.

Malgrat tot, a l’Arxiu 
Municipal trobem pro-
postes —absolutament ac-
tuals, de 1924-1925— que 
impliquen els diferents 
municipis de “Sarriá a Salt 
y Santa Eugenia pasando 
por Gerona” com és la de 
la construcció d’un tram-
via elèctric i de vapor que 
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havia d’unir i comunicar aquests nuclis poblacionals amb els respectius 
baixadors. La infraestructura no va acabar de reeixir però a la presentació 
dels motius que impulsen el projecte trobem una bona definició de quin 
és el camí de ferro que pren la ciutat: “Gerona, esa población célebre en 
la historia de los tiempos pasados, esa invicta e inmortal Ciudad, ha roto 
las murallas que la aprisionaban y ha expansionado su radio de acción 
para dar desarrollo al comercio y a la industria, cual ilustre prócer que 
no conformándose sólo con sus blasones, busca Nuevos motivos de en-
grandecimiento en lo que más ennoblece al hombre: en el Trabajo” (de la 
memòria del projecte promogut per Ferrocarriles Económicos Españoles 
SA, línia de Girona-Flaçà-Palamós).

La perifèria s’organitza. Palau-sacosta i Santa Eugènia de Ter consti-
tueixen, l’abril de 1925, una mancomunitat de serveis entre els seus res-
pectius ajuntaments constitucionals per fer-se càrrec de les despeses de 
contractació i salari d’un veterinari o inspector d’higiene i sanitat pecuà-
ria compartit.

El breu període de temps que comprèn els mesos de setembre i octubre 
de 1928 protagonitza un nou episodi estrany en les relacions entre els res-
ponsables municipals del pla de Girona i Santa Eugènia. 

El 29 de setembre, l’alcalde de Girona, Jaume Bartrina (Unió Patriò-
tica, el partit de Primo de Rivera), s’adreça al de Santa Eugènia amb una 
proposta d’annexió. L’1 d’octubre, Santa Eugènia certifica per acord del ple 
extraordinari que accepta la creació d’una comissió de consellers presidi-
da per l’alcalde, Josep Xifra, i matisa al punt cinquè de l’acta que l’agregació 
definitiva d’aquest terme municipal al de Girona no tindria lloc fins des-
prés de ser aprovades les condicions i bases proposades per ambdues co-
missions municipals i pels respectius ajuntaments en ple. El dia 3, l’alcalde 
eugenienc signava sis punts, una mena de condicions, que Santa Eugènia 
imposava a Girona sobre la base de la fusió dels dos municipis “en uno 
solo, cuya capitalidad será Gerona” i tinència d’alcaldia radicada a Santa 
Eugènia. El dia 11, es desdiu i proposa una mancomunitat entre ambdues 
corporacions. El 12, ho comunica oficialment a Girona. El dia 15, Girona 
mostra el seu desacord i torna a plantejar l’agregació com a alternativa... 
En el document oficial que “aprova” l’acord de Santa Eugènia a la proposta 
d’annexió, i que es troba a l’Arxiu Municipal, és ben visible la guixada feta 
a mà per ratllar l’“aprueba” acordat inicialment. Comencen a dibuixar-se 
tímides propostes de mancomunitats de municipis que no tindrien cap 
aplicació pràctica.
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El futur de la ciutat de Girona que imaginen (1928-1929) 
Joaquim Pla i Cargol i Carles Rahola i Llorens

Joaquim Pla publica l’article “Girona 
futura” en el suplement literari d’El 
Autonomista d’octubre de 1928, el 
mes de les Fires i Festes de Sant Nar-
cís. En dues pàgines, l’autor dema-
na permís als lectors per deixar-se 
“portar uns moments per la nostra 
imaginació” i “evoquem el que po-
drà ésser el panorama de Girona, 
dintre vint i cinc anys més”. Aquesta 
és una de les descripcions: “Les zo-
nes naturals d’aixamplament de la 
ciutat, s’han manifestat, des d’alguns 
anys ençà, en els indrets en que més 
lliurement l’expandiment pod mani-
festar-se: ço és, en direcció a Palau 
Sacosta i en direcció a Santa Eugènia 
i Salt. Això deu respondrer, lògicament, a radicar en aquests sectors dos 
nuclis industrials relativament importants.”

Pla, amb 45 anys, acaba reclamant un “deixeu-nos encara sommiar”. 
Prèviament hi trobem aquest paràgraf: “Siguent de fet una sola població, 
ja que no hi haurà solució de continuitat entre les construccions de Girona 
i les dels pobles del voltant, serà necessari anar a l’agregació a Girona dels 
municipis vehins (Sta. Eugènia, Salt, Palau i St. Daniel). D’aquesta manera, 
la nostra ciutat assolirà una població que la ferà, de fet, una de les mes po-
puloses ciutats de Catalunya. No és aquest un factor despreciable, ja que és 
ben probat que una urbs exerceix tanta major atracció com mes populosa 
devé. No judiquem ara si això pod fonamentar-se en raons justes, conve-
nients i sempre atendibles. Ens limitem a creurer que el fet indicat és cert.”

Pocs mesos més tard, Carles Rahola, a l’edat de 48 anys, publica els dos 
volums de La ciutat de Girona el 1929. D’aquesta magnífica obra enci-
clopèdica —que ressenya àmpliament aquell article de Pla i en manlleva 
el títol per a un dels capítols de l’obra— i d’alguns dels diversos apartats 
que l’ordenen, hem ressaltat aquestes línies (pàg. 26), mentre observem la 
utilització del mot “anomalia”.

El Autonomista. Suplemento Literario, 
01/10/1928
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La ciutat de Girona (1929), de Carles Rahola

Població. [...] En el període de la post-guerra la població [de Girona] s’ha anat inten-
sificant, i actualment, segons les dades de la rectificació del cens de 1927, té 19.758 
habitants, si bé hom calcula que, de fet, en té uns 25.000, la qual xifra encara augmen-
taria si fos duta a cap la projectada agregació del terme municipal de Santa Eugènia 
de Ter, de 810 habitants. [Volum I, pàg. 21]

Els suburbis. [...] Entre la ciutat [de Girona] i el Pont Major es dóna l’anomalia de 
trobar part del terme de Sant Daniel, dins el qual està enclavada la granja dels Salesi-
ans. En el terme de la ciutat que s’estén pel pla, al SO., a més de nombroses hortes, hi 
ha algunes masies escampades, que en altre temps constituïen una mena de municipi 
forà, amb autoritat local pròpia, anomenat Pla de Girona. [Volum I, pàg. 31]

Les escoles de primera ensenyança. [...] la Inspecció, en un informe que fou aprovat 
per l’Ajuntament [de Girona], proposà, a les darreries de l’any passat, la creació de les 
següents escoles [...]: Santa Eugènia de Ter: dues escoles unitàries de nens i nenes, 
respectivament. Santa Eugènia de Ter, poble de 810 habitants, no forma part de Giro-
na, però fou acordada en principi la seva agregació al municipi de la ciutat, sense que 
hagi estat portada a cap. [Volum II, pàg. 17]

Altres indústries. [...] Cal afegir a aquestes activitats industrials una de tan essencial 
com és la producció elèctrica, que és actualment d’uns 900 cavalls per llum i més de 
4.426 cavalls per a força motriu a la ciutat i els pobles de Santa Eugènia, Salt, Sarrià, 
Sant Daniel i Palau Sacosta. [Volum II, pàg. 64]

La creixença de la ciutat. La creixença de Girona va iniciar-se un cop foren ender-
rocades les muralles. Hom diria que la ciutat s’asfixiava dins del seu recinte murat i 
que es delia per estendre’s pel pla [...] És ara quan s’inicia la nova Girona. [Volum II, 
pàg. 115]. També han estat construïdes cases barates per a treballadors en indrets 
on, per ésser més allunyats, els solars són a més bon preu. A la Carretera de Palau 
Sacosta, prolongació del Carrer de la Rutlla, hom ha edificat ja una cinquantena de 
cases d’aquesta classe i encara hi ha terrenys per a construir-ne unes duescentes més. 
[Volum II, pàg. 116]

La Girona futura. Joaquim Pla ha evocat el que podrà ésser, com a desideràtum, el 
panorama de Girona d’ací a vint-i-cinc anys. La ciutat s’haurà estès fins a la vora de 
la muntanya de Palau Sacosta i a ambdós costats de la carretera de Santa Eugènia. Hi 
haurà, a més de la Devesa, altres dos parcs esplèndids. Hom haurà per fi modificat 
l’amplada dels nous carrers. Hauran estat construïts un o dos viaductes per damunt 
de la xarxa de vies de les estacions. Hauran estat eixamplats alguns indrets de la ciutat 
vella. El riu Onyar estarà urbanitzat. Un volum d’aigua considerable haurà solucionat 
els problemes que la penúria d’aquest element tan essencial ocasiona. Hi haurà dues 
grans places mercat. Girona haurà esdevingut una ciutat força populosa amb l’agre-
gació dels municipis veïns de Santa Eugènia de Ter, Salt, Palau Sacosta i Sant Daniel. 
[Actualment aquestes poblacions, junt amb la ciutat, sumen uns 30.000 habitants.] I 
no cal dir que la vida espiritual serà intensa. [Volum II, pàg. 123-124]
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La dècada dels 30 (1931-1939)

L’Ajuntament de Girona inicia la dècada prenent l’acord —el 29 d’agost de 
1930— de crear un nou projecte d’eixample que abraci els terrenys situats 
entre el riu Onyar, la carretera de Sant Feliu de Guíxols, la carretera de Bar-
celona, Palau-sacosta i Montilivi, i l’encarrega a l’arquitecte Ricard Giralt.

El període republicà també és prolífic en nous intents agregacionistes 
i/o associativistes (fallits) que afecten els pobles circumveïns de la capital. 
El 27 de gener de 1932 es torna a reproduir que Girona reclama “l’agre-
gació dels respectius termes municipals” limítrofs; el 13 de maig, Santa 
Eugènia tramet un escrit a Girona en què nega oficialment la possibilitat 
“en merits del plebiscit de tots els veïns de aquet terme municipal amb el 
de Girona, fet en data 8 del corrent mes, el que per unanimitat, ha resultat 
ser contrari à dita agregació, aquet Ajuntament per unanimitat acorda, 
comunicà à l’Ajuntament de Girona, que essent el plebiscit fet, un fall 
definitiu contra la agregació, aqueta Corporaçió compenetrada amb el 
sentit unànim del poble, deixa sense efecte l’acord de cinc de Febrer ultim 
[...]”; paral·lelament, el 5 de juliol de 1932, els veïns eugeniencs envien a 
Madrid fulls de signatures —dipositats a l’Arxiu Municipal— en contra 
de l’agregació adreçats al ministre de la Governació del Govern central 
“y ante el Ecxmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros de la Nación 
[...] por los Trabajos que el Ayuntamiento de Gerona está realizando para 
anexionarse y agregarse este Municipio con el suyo, sin causa fundada y 
sólo por capricho”.

Continuem a la Segona República, al ple de l’Ajuntament de Girona del 
17 de març de 1932, presidit per Miquel de Palol en absència de l’alcalde 
i geògraf Miquel Santaló (ERC), queda constància del següent prec: “El 
Sr. [Darius] Rahola demanà que s’iniciés el més abans possible l’expedient 
d’agregació de termes veïns”. Però no és fins al 4 d’abril de 1934 que ens 
tornem a trobar un nou acord que concreta, per unanimitat, la designació 
dels membres de “la Comissió especial d’estudi per a l’agregació de termes 
municipals veïns”.

Entre els anys 1932-1935 pren protagonisme el seguit d’informacions, 
resolucions, acords municipals i dictàmens de l’Ajuntament de Sant Da-
niel contra l’expropiació del Cementiri de Vila-roja per part de l’Ajunta-
ment de Girona; la capital no disposava de cementiri propi ja que els dos 
que existien (al carrer Major i el del Pont Major) estaven dins el terme 
municipal del poble de Sant Daniel.
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El 18 de febrer de 1932, un periodista del Diari de Girona pregunta 
al governador civil Claudi Ametlla si, amb motiu de la “incautació” del 
cementiri, s’havia produït una qüestió de competència entre l’Ajuntament 
de Girona i el de Sant Daniel; Ametlla respon que si bé el cementiri de la 
ciutat pertany al terme municipal de Sant Daniel, “l’Ajuntament de Girona 
té documents que demostren el domini sobre el mateix i per tant a aquest 
és a qui pertany”. A la mateixa edició del mateix rotatiu, a la mateixa pà-
gina, l’alcalde de Sant Daniel, Josep Pericot, publica la relació dels fets i 
reprodueix el telegrama de protesta que Sant Daniel ha enviat al president 
del Consell de Ministres de la República i als ministres de la Governació 
i de Justícia: “Alcalde Gerona, excediéndose sus atribuciones, sin previo 
acuerdo Ayuntamiento base incautado Cementerio que presta servicio ge-
neral radicante en término municipal San Daniel, colindante con término 
Gerona, pretextando enterramientos vecinos Gerona. Ayuntamiento San 
Daniel tiene acordada incautación mismo Cementerio, en virtud artículo 
primero Ley. Ruego ordena Alcalde Gerona suspensión actos posesorios 
Cementerio incautado, hasta tanto resuélvase por jurisdicción competen-
te a que Municipio correspondente derecho incautación.”

No obstant això, per indicació del governador civil, Sant Daniel ac-
cepta negociar amb Girona per legalitzar la situació. Manuel Carrasco i 
Formiguera, diputat a les Corts constituents espanyoles per la circums-

Vista parcial de Sant Daniel, 1911-1936. Ajuntament de Girona. CRDI (Valentí Fargnoli Iannetta)
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cripció de Girona, n’és informat de primera mà pel consistori danielenc. 
En el litigi hi intervenen a favor dels arguments de Sant Daniel els estu-
dis i dictàmens elaborats per Josep M. Pi i Sunyer, que a la dècada dels 
seixanta serà l’expert municipalista que defensarà Santa Eugènia de Ter 
davant de Girona.

El 30 de maig de 1936, l’alcalde de Girona —amb la cobertura que 
dóna la Llei municipal de la Catalunya republicana— convoca a una reu-
nió els alcaldes de Palau-sacosta, Salt, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter 
per tal de tenir un canvi d’impressions sobre un projecte d’associació o 
agregació dels municipis afectats.

Es promou el projecte de caràcter administratiu i tècnic d’una associa-
ció de municipis del pla de Girona —a l’esborrany mecanografiat en català, 
dipositat a l’Arxiu Municipal, no es fa constar cap data— que inclou els 
territoris de Girona, Palau, Salt, Sant Daniel i Santa Eugènia. Els objectius, 
a l’empara de la Llei municipal catalana, queden a bastament detallats en 
el document citat que els desenvolupa: les línies de transport, els espais 
lliures, els serveis d’autoòmnibus i troleibús, clavegueram, recollida de 
deixalles, abastament d’aigua potable, regatge i escombrada, bombers, uti-
lització dels serveis d’arquitectura i enginyeria de l’Ajuntament de Girona, 
assistència a escoles públiques, mainaderes, cantines, etc. i —per damunt 
de tots aquests— la “formació d’un pla urbanístic de conjunt que harmo-
nitzi en un tot orgànic totes les poblacions del pla de Girona”.

L’aportació econòmica, “en metàl·lic”, de cada municipi al projecte 
d’associació també queda recollida en el projecte: Girona, 1 pesseta per 
habitant i any; Salt, 2 ptes., i els altres tres petits municipis de Palau-sacos-
ta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter, 4 ptes./habitant/any. Si bé és cert 
que la capital aportaria “a més la Direcció tècnica de tots els serveis” 
(l’utillatge de l’Oficina d’Obres, els serveis de l’Escorxador, els serveis de 
Cultura). Eren projectes interessants en temps convulsos. Els plecs de sig-
natures recollits el 1932 contra l’annexió d’un d’aquests petits municipis 
de la perifèria gironina encara eren sobre la taula.

El 16 de febrer de 1936 se celebren eleccions generals a Espanya. El 18 de 
juliol es produeix el cop d’estat d’una part de l’exèrcit espanyol contra la de-
mocràcia de la Segona República. El 19 de juliol esclata la revolució a Cata-
lunya. Ens submergim en la Guerra Civil que s’allargaria tres infinits anys.

Pel que fa al relat que ens ocupa, la línia de treball que es va imposar des 
de la capital va ser l’aprovada a la Comissió de Govern de l’Ajuntament de 
Girona del 2 de desembre de 1937: “Modificar el terme de la immortal ciu-



Quatre pobles en un segle (1862-1963)

30

tat per agregació 
total del municipi 
de Pla de Ter [nom 
laic de Santa Eugè-
nia de Ter] i agre-
gació total o parci-
al dels de Vall del 
Gallegans [Sant 
Daniel] i Palau 
Sacosta donada la 
continuïtat d’edifi-
cacions i formació 
d’un sol conjunt 
urbà amb Girona”, 
en aplicació de la 
Llei municipal de Catalunya. És en aquest expedient (“Agregació al terme 
de Girona dels territoris de Pla de Ter, Vall del Gallegans i Palau Sacosta”) 
on —a la memòria justificativa— trobem més actualitzat l’argumentari 
que servirà, acabada la Guerra Civil, per reblar el clau de la correcció de 
l’“anomalia i anacronisme del territori municipal gironí”: l’argument de la 
“continuïtat d’edificacions i formació d’un sol conjunt urbà” el trobarem 
amb aquestes mateixes paraules redactat a l’expedient que l’Ajuntament 
de Girona formalitza el 5 de desembre de 1960 i a la resolució definitiva 
d’aquesta mateixa secretaria municipal del juny de 1962 que dóna com a 
resultat les tres annexions efectives del 30 de juny de 1963 i les que es pro-
duirien més endavant, amb altres nuclis poblacionals de l’entorn.

El conseller de la Governació de la Generalitat rep, el 30 de desembre de 
1937, la “súplica” de l’alcalde de Girona Pere Cerezo (ERC) perquè admeti 
l’“escrit, memòria i croquis i certificació que s’acompanyen” per “ordenar 
s’instrueixi expedient d’agregació al terme municipal de Girona de la tota-
litat dels municipis de Pla de Ter, Palau Sacosta i Vall del Gallegans per for-
mar un sol conjunt urbà”. Els arguments de la memòria presentada es poden 
resumir en aquest parell de frases: “Girona no demana es concedeixin els 
mitjans legals per engrandir-se; reclama que es reconegui el fet notori d’ésser 
ja engrandida, i això perquè la conveniència i justícia de la petició es deriva 
del fet que la unió dels pobles i la confusió dels límits s’ha realitzat abans 
d’ésser autoritzades”; “careixen de condicions morals i legals de defensa els 
que s’oposin a l’evidència” de “la proximitat i confusió d’edificacions”.

Vista panoràmica del pla de Girona des de la muntanya de les Pedreres, 
1926-1935. Al fons, la plaça de toros de Santa Eugènia de Ter. 

Ajuntament de Girona. CRDI (V. Fargnoli)
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Els primers i durs 40 (1939-1944)

L’1 d’abril de 1939 “la guerra ha terminado” oficialment. El 4 de febrer, 
la ciutat de Girona i el pla són ocupats per les tropes de la IV Divisió de 
Navarra, comandades pel general Camilo Alonso Vega. L’historiador Jo-
sep Clara en fa la foto, comença una nova etapa de la història municipal 
contemporània: “l’era franquista, sistema polític concebut com un Nuevo 
Estado Totalitario, que evolucionà pels camins de la democràcia orgàni-
ca, sense perdre mai el caràcter de dictadura, perquè es va fonamentar en 
la figura del cap de l’Estat, la força de l’exèrcit, el predomini de les classes 
dominants i el suport de l’Església catòlica, influent i afavorida. Un règim 
amb partit únic, sindicat únic, censura fins al 1967 i una administració 
regida per una normativa jeràrquica i autoritària. En aquest context, la 
tasca encomanada als ajuntaments fou, bàsicament, administrativa, però 
també de subordinació i reforç de la política general que marcava el go-
vern de Madrid i que vigilava i controlava, més de prop, el governador 
civil. Havien de demanar permís a Madrid per aprovar un pla d’obres, la 
denominació d’un carrer o la concessió d’una medalla”.

Una desfilada per oblidar a Palau-sacosta, anys 40. 
Agrupació Cultural i Recreativa de Palau-sacosta (Arxiu exposició 2002)
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Dos dies més tard —el 6 de febrer de 1939— de l’ocupació militar del 
pla de Girona s’imposa la primera —de tres— gestora de la nova adminis-
tració local gironina, sota la supervisió del capità Severino Lamas; la fun-
ció d’alcalde recau en la persona de Joan Tarrús i hi participa, entre altres, 
Albert de Quintana. El 14 de setembre es renova aquesta gestora, amb el 
vistiplau de Madrid, i la presidència l’ostenta De Quintana a partir del 23 
d’octubre “del año de la victoria” fins al 2 de desembre de 1946. Més que 
d’unes gestores falangistes, “els components de la corporació gironina 
responien a un perfil de gent conservadora, de la dreta tradicional, repre-
sentativa del vell ordre social i vinculada als sectors de negocis comercials 
i industrials més que a les professions liberals”, descriu Josep Clara.

El 12 de maig de 1944, l’ajuntament de l’alcalde De Quintana aprova 
un nou expedient que recupera l’esperit del redactat d’aquell que s’havia 
promogut el 1937 per tal que Girona s’annexionés els municipis limítrofs 
de Palau, Sant Daniel i Santa Eugènia. Aquests tres ajuntaments aconse-
gueixen, un cop més, evitar la temptativa d’agregació i les annexions no 
prosperarien. L’expedient es tanca el 1945 sense resolució.

Anys més tard, el primer de maig de 1983, entrevistat a Presència per 
Jaume Fabre, a la pregunta concreta “La proposta d’agregació de Santa 
Eugènia, Sant Daniel i Palau també és de la seva època”, Albert de Quin-
tana respon concisament: “Fou una iniciativa nostra, encara que no va 
ser definitiva l’annexió fins molt més tard. Però si ens poséssim a parlar 
de totes les iniciatives d’aquells sis anys (1939-1946), no acabaríem mai. 
Recordi que vam haver de fer-nos càrrec dels danys causats per la terrible 
inundació de 1940, que, sobretot a la Devesa, van ser molt forts. Vam 
haver de pavimentar molts carrers danyats per la guerra i d’altres que no 
ho havien estat mai, convertir en permanent el servei de bombers, que 
no ho havia estat mai, traslladar el mercat de bestiar, que abans era al 
carrer de la Rutlla, tocant a l’actual plaça del Mercat. Vam gestionar amb 
Belles Arts restaurar l’església de Sant Nicolau, que era una serreria d’en 
Farreras, avi matern de l’actual batlle... En fi, que seria llarg d’explicar tot. 
Una cosa que sí que voldria que constés, perquè s’ha dit molt poc, és que 
el nostre Ajuntament va promoure una recaptació entre tots els ajunta-
ments de la província per costejar la compra del solar on s’aixeca l’edifici 
actual del Govern Civil.”
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Consignem per a la microhistòria

El 9 d’abril de 1946, 
el bisbe de Girona 
aprova la constitu-
ció de la Confra-
ria de Sant Isidre 
Llaurador i Sant 
Galderic, promo-
guda per pagesos 
de Palau-sacosta i 
Santa Eugènia de 
Ter, que participa-
rà a la processó de 
Setmana Santa de 
Girona amb el pas 
de L’Oració a l’Hort 
de les Oliveres, de 
l’escultor barceloní Arquimbau, amb un projecte del gironí Joan Carrera.

La dècada dels 50 (1953-1958)

Però no va ser fins a començaments dels cinquanta quan de nou es va en-
degar el procés —que malgrat la lentitud intrínseca de la burocràcia, es-
devindria, ara sí, imparable— perquè els termes municipals confrontats 
a Girona de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter quedessin 
annexionats a la capital. Concretament en el ple municipal de l’Ajunta-
ment de Girona del 6 de febrer de 1953, l’alcalde Antoni Franquet plan-
teja “la cuestión de agregar o incorporar a Gerona los términos munici-
pales de Santa Eugenia, Palau y S. Daniel”. Malgrat tot, el Pla General de 
l’Ordenació Urbana de Girona de 1955 ja regula la zona d’influència de 
la capital, i queden afectats els termes municipals de Palau, Sant Daniel, 
Santa Eugènia, Salt i Sarrià.

“Si se agregaran los pueblos del cinturón, nuestra capital tendría 
43.049 habitantes”, ho diu el 16 de gener de 1955, en una entrevista de 
Juan de Heredia, a Los Sitios, Josep Bonet, delegat provincial de l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE) que esdevindrà l’alcalde de Girona el 1967, 
després de l’etapa del desarrollista Pere Ordis i de les annexions de 1963. 
No podem estar-nos de reproduir la darrera pregunta del periodista He-
redia i la resposta del funcionari Bonet publicades:

Palau-sacosta, 1920. 
Ajuntament de Girona. CRDI (V. Fargnoli)
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“— Para terminar, 
si un día u otro se 
llevase a efecto la 
agregación al mu-
nicipio de Gerona 
de las localidades 
que forman lo que 
podríamos llamar 
su cinturón urbano 
¿qué censo de po-
blación alcanzaría 
nuestra ciudad?
“— Si tenemos en 
cuenta que Salt ti-
ene 6.054 habitan-
tes; Santa Eugenia 
de Ter 1.659; Sarriá 
de Ter 1.332; Palau 
Sacosta 1.245; San 
Daniel 1.124 y Do-
meny 246, sumán-
dolos con los 31.389 
que tiene Gerona, 
saldrían 43.049 ha-
bitantes, de hacerse 
la agregación en la 
actualidad. ¿Qué le parece?
“— Que así están de llenos los cines todos los domingos.”

Pere Ordis, que ja havia ocupat la cadira de regidor pel terç corporatiu 
(1949-1955), és nomenat nou alcalde de Girona el setembre de 1957, era un 
dels que havien entrat a Girona amb l’exèrcit del que ja és ministre de la Go-
vernació, Alonso Vega (l’alliberador del pla de Girona); deu anys més tard, 
Ordis és transvasat, amb el càrrec de president, a la Diputació de Girona, 
fins al 1972. Acumula, així, una dilatada carrera de servidor públic.

La secretaria municipal de l’Ajuntament gironí difon “una luminosa 
memoria”, aquest és el titular de Los Sitios del 9 de novembre de 1958, en 
què s’afirma —en el subtítol de la informació— que “han desaparecido los 
obstáculos legales para la anexión a Gerona de los municipios colindan-

Los Sitios de Gerona, 16/01/1955
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tes”. L’article tam-
bé el signa Juan de 
Heredia. No és la 
primera de les pe-
ces informatives 
que treballa el pe-
riodista al voltant 
de les agregacions, 
ni serà l’última. 
“Gerona, ciudad 
sin espacio. Más de 
30.000 habitantes 
en menos de siete 
Km. La anexión de 
términos ha de caer 
por su propio peso” 
és el llarg titular de 
la informació que 
publica el 30 de novembre d’aquell any.

Interessant és la polèmica que mantenen Heredia i mossèn Carles de 
Bolós, bibliotecari del seminari i cronista de la ciutat, que escriu una co-
lumna d’opinió al diari (l’únic) Los Sitios (“Ángulo de la ciudad”), signada 
amb el pseudònim de Gerión i crític, aquest, sobre les vel·leïtats expan-
sionistes de la ciutat de Girona. El regidor Enric Massaguer, igualment, 
publica una extensa “Carta abierta a ‘Gerión’”, el 17 de desembre de 1958, 
al diari del Movimiento, per “disipar los negros augurios vaticinados por 
nuestro erudito y admirado ‘Gerión’”.

Los Sitios de Gerona, 09/11/1958

Los Sitios de Gerona, 30/11/1958
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Los Sitios de Gerona, 10/12/1958



1 - Quatre apunts per a la història de quatre pobles

37

Los Sitios de Gerona, 11/12/1958
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Los Sitios de Gerona, 12/12/1958
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Los Sitios de Gerona, 17/12/1958
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De fet, la lluminosa memòria havia estat redactada per la secretaria 
de la corporació de la Immortal Ciutat el 16 de febrer de 1944; aprovada 
per la unanimitat del ple municipal el 12 de maig del mateix any: justi-
fica l’annexió a Girona dels territoris municipals de Palau-sacosta, Sant 
Daniel i Santa Eugènia de Ter; incorpora els plànols dels quatre pobles 
afectats, Girona i els tres esmentats; faculta l’alcalde per a totes les gesti-
ons que calguin encaminades a obtenir les annexions “a fin de establecer 
urbanización adecuada en el conjunto de edificios que se confunden y 
que puntualizan la existencia de una innegable comunidad de servicios 
que otorgan plena justificación de interés general”.

La memòria reconeix que des de Girona s’ha instat el govern de Madrid 
que actuï de manera similar al que va ser “preceptuado” per la Llei muni-
cipal del 31 d’octubre de 1935 (1935!) que havia acordat la incorporació 

Plànol dels termes municipals de Girona i adjacents, 1960-1962. Expedient d’agregació dels 
termes municipals de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter al de Girona. (AMGi)
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al municipi dels territoris de Palau, Sant Daniel i Santa Eugènia. El fil de 
la història no es trenca. La Direcció General d’Administració Local havia 
resolt el 13 de desembre de 1944 que accepta “en principi” la fusió però que 
l’expedient i la documentació han de cenyir-se a l’actual Reglament de Po-
blació i Termes Municipals. Així es va fer el 17 de maig de 1945.

La sessió plenària de l’Ajuntament de Girona, del 6 de febrer de 1953, 
acorda una altra incoació d’un nou expedient que ja esdevé definitiu. Per 
la qual cosa s’afirma que ja “puede darse a los hechos realidad legal y 
conseguir la aspiración, tantas veces sentida por el vecindario gerunden-
se de integrar con los que hoy son municipios colindantes una grande y 
hermosa ciudad a tenor de su importancia social, económica e histórica”.

Els primers i definitius 60 (1960-1963)

Dels projectes municipals annexionistes existents a Catalunya a l’empara 
de la circular de la Direcció General d’Administració Local, del 20 de 
gener de 1960, adreçada als governadors civils, el de Girona és el que 
“tenia més en compte les dades financeres, tot recordant el llindar mínim 
de 100.000 ptes. de pressupost [...] Particularment en el cas de Girona les 
agregacions obeïen a motius d’ordre urbanístic i socioeconòmic, i no pas 
al llindar poblacional dels 500 habitants, perquè tots els municipis que es 
pretenia incorporar superaven els 1.500 habitants”, ni pressupostaris, es 
pot afegir un cop sabut el volum d’aquests municipis. [El text entre come-
tes correspon a Història del mapa municipal de Catalunya, ed. Generali-
tat, Dep. Governació, Dir. Gral. Administració Local, 2002]

Tal com anunciàvem, en aquesta ocasió, amb el context polític de cara 
i la conjuntura favorable, la sol·licitud a Madrid d’“agregar o incorporar” 
pren forma amb l’Ordre del Ministeri de la Governació del 26 d’abril de 
1960 que dicta iniciar els tràmits per annexionar-se aquestes tres localitats.

La reacció dels tres ajuntaments afectats pren forma

El 22 de febrer de 1961, la sessió de l’Ajuntament de Sant Daniel que presi-
deix Nicolau Regàs Claparols acorda al·legar “que és del tot improcedent 
la incorporació del terme municipal de Sant Daniel al de Girona, i ho és 
també una segregació o agregació parcial; i ofereix aquest ajuntament la 
correcció de llindes en forma i amb la seguretat que quedarien satisfetes 
ambdues municipalitats”; no obstant això, el 4 de maig de 1962, la cor-
poració de la vall expressa en aquest nou ple ”formular l’oposició més 
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decidida i enèrgica a la pretensió de Girona, i en canvi, acorda mantenir 
l’oferiment de modificació de comú acord” dels límits, “sempre que amb 
tal correcció no es privi Sant Daniel de poder subsistir com a municipi”.

El 8 de maig de 1961, el consistori, reunit en sessió extraordinària, 
presidit per l’alcalde Francesc Estival Cisa, a l’Ajuntament de Santa Eu-
gènia de Ter, decideix que “aquest ajuntament, després d’una  minuciosa 
discussió, per unanimitat acorda: formular total oposició a l’expedient 
instruït per l’Ajuntament de Girona, amb què es pretén incorporar aquest 
terme municipal, per ser això improcedent i innecessari”; l’acord és rati-
ficat el 14 de maig de 1962.

El 30 juliol de 1961 —el 4 de juny ja s’havia manifestat en contra per 
“perjudicial”—, el ple de l’Ajuntament de Palau-sacosta, amb l’alcalde Ra-
mon Busó Corney, es reuneix en sessió extraordinària i acorda per una-
nimitat “oposar-se totalment a l’expedient incoat per l’ajuntament de la 
capital de la província, amb el qual es pretén agregar o incorporar aquest 
municipi de Palau Sacosta, per considerar-lo improcedent i innecessari” 
i —a l’informe de la secretaria— “perjudicial per als veïns d’ambdues po-
blacions”; oposició que ratifica l’1 de juliol de 1962 en un nou acord del 
consistori.

Els tres ajuntaments es disposen a lliurar la batalla legal per impedir 
les agregacions. Encarreguen a tres prestigiosos juristes, municipalistes, 
persones de l’àmbit del dret i de contrastada vàlua, la defensa de la seva 
independència i autonomia municipal. Les anàlisis redactades el 1961 pel 
degà del Col·legi d’Advocats de Girona Ramon Congost i Horta, per a 
Palau-sacosta; pel doctor en Dret Lluís Marquès i Carbó, per a Sant Da-
niel, i pel doctor en Dret Administratiu Josep M. Pi i Sunyer, per a Santa 
Eugènia de Ter, formen l’eix —amb la documentació de les secretaries 
i arquitectes municipals, mapes i fotos, respectius— de les al·legacions 
presentades i queden recollides en aquestes pàgines, i són prèvies als dar-
rers informes de la Secció d’Administració Local de la Província, de la 
Diputació de Girona i —el definitiu— de l’Ajuntament de Girona del mes 
de juny de 1962.

El 20 de desembre de 1962, el Ministeri de la Governació dicta el De-
cret (publicat al BOE del 22 de desembre) 3363/1962 que disposa l’agre-
gació. El 23 de juny de 1963, l’Ajuntament de Palau-sacosta celebra el seu 
darrer ple. El 26 de juny, ho fa el de Santa Eugènia de Ter. I el dia 28 de 
juny, es reuneix per darrera vegada la corporació del poble de Sant Daniel.
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Los Sitios de Gerona, 08/12/1962
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El 30 de juny de 1963, a les 11 del matí, l’alcalde de la plaça d’Espanya  
(l’actual plaça del Vi) de Girona, Pere Ordis —al seu despatx—, i el secre-
tari de la corporació gironina, Josep Torrent, signen les tres diligències 
d’“ocupación” o d’“incorporación” definitiva, a cada respectiu llibre d’ac-
tes, dels tres antics municipis. És la darrera anotació.

Los Sitios de Gerona, 06/07/1963
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Tornen els aiguats

El 12 de setembre de 1963 cau un fort 
aiguat que fa reviure amb angoixa les 
inundacions de l’any anterior; els rius 
Onyar, Ter i Güell es desborden. El 14 de 
desembre torna a nevar amb intensitat al 
pla de Girona.

Quatre apunts posteriors

“Amb aquestes annexions” —apunta Joan Vicente i Rufí— “Girona crei-
xerà territorialment i demogràficament, tal com proposava la política ex-
pansionista de la Gran Girona. Igualment s’acabarà amb el factor que, se-
gons les veus oficials, havia limitat el desenvolupament de la ciutat durant 
anys: la manca d’espai. Gràcies a les annexions, Girona disposava de l’opor-

tunitat de bastir 
una nova ciutat 
que superés els 
dèficits socials, 
culturals, econò-
mics, etc. I que 
fos capaç de ca-
nalitzar l’arribada 
de forts contin-
guts de població 
durant la dècada 
dels 60 i dels 70.” 
[El procés de cons-
trucció de l’àrea 
urbana de Giro-

na. Plans, discursos i realitat. Tesi doctoral, mimeografia, Sant Feliu de 
Guíxols, 1998. Citat per Joan Oliver i Alonso a De la Gran Gerona a l’àrea 
urbana de Girona, 2000]

“Una tortuga que es refugia en la seva closca” —com definia Jordi 
Vilamitjana aquella Girona—, que “quan pot sortir de les muralles es 
converteix en implacable conqueridora”, no pararà d’avançar, tant és així 

El pont del carrilet d'Olot sobre el riu Güell, 
Sant Narcís/Santa Eugènia de Ter, 13/09/1963. 

Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans Prats)

Acte oficial a la plaça del Vi, amb els quatre domassos, 04/11/1973. 
Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans)
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que el mateix 1963 (datat el 4 de juny) ja té preparat l’expedient sobre la 
incorporació de Salt i Sarrià, i l’agregació parcial de Celrà i Sant Gregori: 
el projecte de ciutat —finalment fallit— de la Gran Girona, que havia 
d’assolir els 400.000 habitants l’any 2000, va comportar, però, la definitiva 
annexió dels tres antics municipis de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa 
Eugènia de Ter, ara fa 50 anys.

“Per engrandir Girona, l’Ajuntament va recórrer a l’annexió forçada i 
successiva dels municipis més propers” —escriu Narcís-Jordi Aragó—, 
“com que s’havia decidit que Girona havia de créixer, tot semblava supe-
ditar-se a aquest designi. Pel que fa al nou aspecte físic de la ciutat, l’Ajun-
tament va menysprear un projecte que preveia la reconversió de l’antic 
convent —després caserna— de Sant Francesc de Paula, fundat l’any 
1611, i va aprovar, l’any 1964, el Plan Parcial del Centro Comercial, cone-
gut com el Pla Perpiñà, pel nom del seu autor, l’arquitecte gironí Antoni 
Perpiñà Sabrià. En el lloc privilegiat que ocupaven el convent i la caserna 
del general Mendoza, s’hi volia construir una mastodòntica edificació de 
dues plantes com a base de diversos blocs de pisos distribuïts en vàries 
torres de setze plantes i una de vint. Amb aquesta operació pretenien 
«rehacer el prestigio de la zona urbana moderna»”, en paraules literals 
de l’alcalde desarrollista Pere Ordis, a Los Sitios del 29 d’octubre de 1964. 
[Revista de Girona, núm. 259, 2010]

“En un lapse de temps tan llarg (1939-1979)” —diu Josep Clara— la 
ciutat de Girona “va augmentar el nombre d’habitants: dels 29.632, que 
anota l’inflat cens de 1940, arribà als gairebé 80.000 de l’any 1979, inclo-
ses les annexions dels municipis veïns, fetes sense consens: Palau-sacosta, 
Sant Daniel, Santa Eugènia de Ter, Salt i Sarrià, a més d’una part de Sant 
Gregori i de Celrà. Una gran Girona que ranejava els 50 km2 quan havia 
partit dels 7 km2. [...] la gestió política i administrativa [de l’Ajuntament de 
Girona] —feta sempre amb les normes d’un sistema no democràtic, amb 
la subordinació a l’autoritat superior, amb uns plans d’urbanisme que le-
galitzaren situacions irregulars, les quals afavoririen els promotors privats 
i menystingueren els interessos generals—, fou molt desigual i comportà, 
també en l’aspecte físic, danys irreparables en la imatge urbana de la nostra 
Girona, una ciutat mitjana de Catalunya. Eliseo Bayo, l’any 1974, va escriu-
re, a Sábado Gráfico, que “en Gerona no ha habido un Porcioles [alcalde, 
1957-1973, de la Gran Barcelona, nascut a Amer] —que siendo funesto, 
fue al menos ambicioso—, sinó pequeños sátrapas, que han hecho el caldo 
gordo con la especulación proporcionada a sus medios”.
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Los Sitios de Gerona, 29/10/1964



Quatre pobles en un segle (1862-1963)

48

Los Sitios de Gerona, 29/10/1964
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2 - Els més petits de tots quatre

Cronologia vital bàsica fins al 1963 i una mica més:
Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter

En relació amb les cronologies, cal fer notar —primer— la desigual bibli-
ografia trobada sobre els tres antics municipis; una segona qüestió, el pro-
blema de la delimitació dels termes territorials (se solapen com a mínim 
tres divisions: l’administrativa, la religiosa i la fàctica o cultural, i la bibli-
ografia publicada des de la perspectiva de la història central, des de Giro-
na), això planteja dubtes a l’hora de localitzar un fet, sobretot quan afecta 
tota l’àrea o el pla de Girona; i —finalment— la voluntat de redactar una 
cronologia viva i —podríem dir— més informal, amb detalls i citacions 
per poder recrear la història social dels tres pobles i complementar així 
les cronologies oficials dels fets importants ens porta a prevenir que pot-
ser tant el contingut com la forma són poc convencionals, però intenten 
ser coherents amb una mirada diferent.

És en aquest sentit, que proposem un exercici de participació veïnal per 
tal de fer créixer aquestes tres cronologies a partir de les aportacions que 
els lectors vulguin trametre a l’Arxiu Municipal de Girona, via correu-e, a 
l’adreça electrònica anticsmunicipis@ajgirona.cat i que, un cop revisades 
i contrastades, seran incorporades a la cronologia corresponent, que 
es mantindran actualitzades a la pàgina web www.girona.cat/sgdap 
del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de 
l’Ajuntament de Girona.

Les tres fotos aèries d’aquests tres antics municipis que acompanyen 
l’inici de cadascuna de les cronologies de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa 
Eugènia de Ter provenen de l’arxiu d’imatges del Centre de Recerca i Difu-
sió de la Imatge (CRDI); són algunes de les fotos que esmenta a l’entrevista 
que va concedir a Jordi Vilamitjana, per a la Revista de Girona (núm. 234, 
2006), el que va ser tinent d’alcalde, de 1961 a 1967, Joaquim Pla i Dalmau, 
en el consistori presidit per l’alcalde de les annexions, Pere Ordis.
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A la pregunta de Vilamitjana de quins eren els seus records d’aque-
lla època de regidor, el fill de Joaquim Pla i Cargol i Catalina Dalmau i 
Casademont, respon: “Recordo el bon tracte amb els companys. En Pere 
Ordis era un home que tenia molta gràcia a demanar ajudes a Madrid. 
Vam aconseguir que ens fessin la restauració del passeig Arqueològic 
sense que ens costés res; la plaça de Catalunya sense que ens costés res... 
I, posteriorment, el pas elevat del tren. L’elevació del tren va venir d’una 
genialitat de l’enginyer Alfons Thió a qui un dia se li va ocórrer esten-
dre uns plànols que havíem pagat i que s’havien fet des d’avions. Em va 
trobar a la Rambla i em va dir: ‘Es pot fer un elevat del tren sense grans 
pendents’. Es va posar en solfa, es va enviar a Madrid i de seguida va venir 
aprovat”. El 7 de juliol de 1973 s’inaugurava la nova estació de la RENFE 
a Girona i el viaducte.

El 24 de setembre de 1964, l’Instituto Geográfico y Catastral, 
Comisión geográfica del Estado Mayor, del N.E. de España, realitza els 
treballs topogràfics per aixecar les actes addicionals —a la de 1926— 
corresponents a l’anul·lació “de la operación practicada para reconocer 
la línia de término y señalar los mojones comunes a los términos 
municipales de Gerona” i dels respectius, ja desapareguts, municipis de 
Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter, “por haberse fusionado 
los términos municipales [...] constituyendo un solo término municipal, 
con capitalidad en Gerona, dejando de existir por tanto, a todos los efectos 
la línea límite de término descrita en la referida acta.” En representació de 
l’Ajuntament de Girona i dels ajuntaments “extinguidos” trobem —entre 
altres— la signatura del primer tinent d’alcalde, en funcions d’alcalde, 
Joaquim Pla i Dalmau.



Palau-sacosta

Domàs de Palau-sacosta a la balconada de l’Ajuntament de Girona, 30/06/2013. (Joan Sabater)



“Palau Sacosta. Poble de 726 habs. El terme s’estén pels dos vessants de la 
serra que tanca pel sud el pla de Girona. Camí veïnal a Girona i a Fornells 

de la Selva. El poble deu el seu nom al palau 
dels Sarriera o dels comtes de Solterra, el 
qual s’aixeca prop de l’església, flanquejat 
per dues superbes torres —les conegudes 
“torres de Palau”— i convertit en una masia. 
Fa anys que varen ésser descobertes a Palau 
Sacosta unes làpides sepulcrals hebraiques 
que havien estat emprades com a materials 
de construcció d’aquella casa senyorial. 
També hi havia una torre anomenada 
“dels jueus”. Des del mateix poble dirigí el 
mariscal Duhesme l’assalt contra Girona 
l’any 1808. Temps enrera hi foren trobats 
uns mil·liaris romans que es guarden al 
Museu de Girona. Hi ha bellíssims indrets 

i panorames esplèndids.” [Carles Rahola, “La comarca del Gironès”, 
publicat l’octubre de 1933, al suplement literari de L’Autonomista]

Vista aèria de Palau-sacosta i la carretera de Barcelona, 1960. 
Ajuntament de Girona. CRDI

L’Autonomista. Suplement Literari, 
01/10/1933
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Cronologia històrica vital de Palau-sacosta

s. III-IV: A l’inici de la pujada a la Creu de Palau es troben, l’any 1931, dues 
bornes mil·liàries (columnes a la vora de les calçades romanes per mesurar 
les distàncies) reutilitzades de l’antiga Via Augusta.

1019: Se cita Palau en una donació de la comtessa de Barcelona i Girona, 
Ermessenda, a la Catedral de Girona en concepte de marmessora (persona 
encarregada de fer complir i d’executar la darrera voluntat d’un testador) 
d’una dama opulenta de nom Guisla, vídua de Guifred, que tenia senyories 
a Palau, Vilablareix i Salt.

s. XI: Es repeteix el topònim Palau, “el terme de Palau es trobava davant la 
ciutat de Girona”.

1182: L’església de Sant Miquel s’esmenta al Llibre Verd del Capítol de la 
Catedral de Girona.

1182: Els Palau, un dels llinatges del terme municipal, venen unes terres a Ra-
mon d’Escala, i una de les descendents, Guillema d’Escala, —finals s. XIII— 
es casa amb Berenguer Sarriera; des de llavors la dinastia dels Sarriera ha 
estat vinculada a Palau-sacosta.

1217 (5 de desembre): Es troba documentada la Torre de Can Barril (Mas 
Barril), avui una masoveria gairebé sense terres.

1269: Apareix documentada una masia coneguda com la Torre Sampsona 
per ser propietat del llinatge Sampsó; el 1842 fou confiscada per Hisenda per 
raó de les lleis de la desamortització.

1333-1334: Entre els clients citats als llibres de crèdits de l’inventari post 
mortem del mercader gironí Pere Vilar n’hi ha un de “Palau sa Costa”.

1350: A l’Arxiu de la Catedral de Girona es conserven pergamins que citen 
el Mas Feliu o Torre Feliu, avui l’Avellaneda; antigament havia estat un lloc 
de parada i alberg, i durant la Guerra Civil espanyola fou lloc d’avitualla-
ment per a les forces republicanes.

1348: La Gran Pesta causa estralls importants entre la població.

1359: Població, en el fogatge (recompte de focs o llars), Palau tenia 17 focs 
—12 d’església i 5 aloers (propietaris)— que representen uns 70-80 habitants.

1493: Documentat el Mas Amat o la Coma, al cim de la carena que culmina 
la serra de Palau; la teulada està a la mateixa alçada que el campanar de la 
Catedral de Girona.

1493: Se cita el Mas Aragai, situat al turó que domina l’actual estadi del 
Girona FC.
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1495: Joan de Sarriera, batlle general de Catalunya, reconstrueix i restaura 
el castell les Torres de Palau.

1495 (9 de setembre): Joan de Sarriera sufraga la construcció d’una nova 
església d’estil gòtic que va substituir la de Sant Miquel, fins a la seva des-
trucció el 1936; el conveni establert el 1495, entre el cavaller Joan de Sarrie-
ra i el mestre d’obres Joan Parés, per bastir la nova església, es protocol·litza 
davant el notari de Girona Nicolau Roca. Joan de Sarriera actua en nom 
propi i en el dels veïns i parroquians de la dita església. Sarriera habitava a 
Girona, al carrer dels Ciutadans però tenia una estreta relació amb el poble 
de Palau, on posseïa extensos dominis i el notable edifici conegut avui pel 
nom de les Torres de Palau; les làpides sepulcrals hebrees que es trobaren 
en aquella zona poden relacionar-se amb la donació que els jueus adminis-
tradors de l’aljama gironina feren dels terrenys de Montjuïc, que ocupava 
el seu cementiri, al senyor de Sarriera, a qui consideraven un gran amic i 
protector.

1496: Els Jurats de Girona reben el rei Ferran el Catòlic a l’Avellaneda i 
l’acompanyen fins a la casa del batlle general de Catalunya, Joan de Sarriera, 
al carrer dels Ciutadans.

1505: Es troba datat el mas anomenat de Can Prunell d’aspecte força monu-
mental, que encara es conserva.

1506: El municipi es designa així: “Costa de Palau, de la Parròquia de Sant 
Feliu de Girona”; costa és un apel·latiu freqüent a les terres gironines i sacos-
ta, que acompanya després el nom de Palau, equival a “la costa”, sa és una 
reminiscència del pronom llatí ipsa.

s. XVI (finals): Documentada la Pabordia, la masia coneguda també amb 
els noms de Can Punet i Can Massa; inicialment fou un convent i durant la 
Guerra del Francès hi hagué aquarterat un comandament militar.

1640: Els terços reials participants en la revolta catalana contra Felip IV 
s’allotgen a Salt i a Palau-sacosta.

1650-1670: Es construeix la masia Torre Vedruna, avui coneguda amb el 
nom de Can Devesa; durant la Guerra del Francès fou cremada, i recons-
truïda posteriorment el 1899. A la Guerra Civil espanyola la va fer servir de 
quarter una companyia republicana.

1652: Finalitza la Guerra dels Segadors; Girona se sotmet al rei Felip IV; les 
Capitulacions se signen al Mas Barril de Palau-sacosta.

1698: Població, uns 100 habitants.

1787: Població, 136 habitants (censats).
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1808 (juny/agost): Impacte de la Guerra del Francès. El general francès Philippe 
Duhesme dirigeix des del Mas Barril el setge a la ciutat de Girona i fracassa.

s. XIX (mitjan): Població, uns 300 habitants.

1867-1868: Projecte d’agregació de Llambilles, Madremaya i Palau-sacosta 
a Quart. [Arxiu Històric de Girona - AHG: Diputació]

1918: Rafael Masó, juntament amb Pere Vallmajor i Joan Llimona, restaura 
la capella Sarriera, antiga església parroquial, avui desapareguda; es conser-
ven deu dibuixos i esbossos de l’obra.

1918: Inicia les seves activitats la fàbrica Indústrias Químicas y Tartáricas 
(Els Químics).

1920: Botet i Sisó en la seva Geografia general de Catalunya. La província de 
Girona diu sobre Palau-sacosta que “té 264 habitants dels quals 118 saben 
llegir i escriure”; no hi ha cap referència a les escoles.

1927-1928: Es conserven vint-i-sis dibuixos i bocets de Rafael Masó de 
les cases econòmiques de la Urbanització Ensesa de la carretera de Pa-
lau-sacosta.

1929: Es forma la colla sardanista Joventut Dansaire Palauenca, impulsada 
per Martí Planas.

1930: Inicia les seves activitats el Col·legi de Santa Clotilde, dirigit per les 

Escolars de Palau-sacosta amb la seva mestra, 1917. Ajuntament de Girona. CRDI (V. Fargnoli)
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religioses del Bon Pastor, dedicat a l’acollida de nenes pobres; es va reorga-
nitzar l’any 1945.

1930 (29 d’agost): L’Ajuntament de Girona va acordar crear un nou projecte 
d’eixample que inclogués els terrenys situats entre el riu Onyar, la carretera 
de Sant Feliu de Guíxols, la carretera de Barcelona, Palau-sacosta i Montili-
vi, i l’encarrega a l’arquitecte Ricard Giralt i Casadesús.

1934: Població, 808 habitants (de fet) i 656 (de dret). Certificat de l’INE de 
28 de juny de 1960.

1936-1939: Funciona a ple rendiment una fàbrica de cartutxos per a màuser 
a l’antiga fàbrica de “tap corona ràpid” de la carretera de Barcelona (més 
tard, la metal·lúrgica Batlle i Solés). Va ser la fàbrica número 12 de la Comis-
sió de la Indústria de Guerra de Catalunya.

1936: Durant la Guerra Civil, l’església de Sant Miquel de Palau-sacosta és 
destruïda.

1936 (30 de maig): L’alcalde de Girona convoca a una reunió els alcaldes de 
Salt, Santa Eugènia de Ter, Palau-sacosta i Sant Daniel per tal de tenir un 
canvi d’impressions sobre un projecte d’associació o agregació dels muni-
cipis.

1937: Fa de mestre Víctor Borgoñóns.

1937: El Consell Municipal de Palau-sacosta emet 3.000 bitllets d’1 pesseta.

1937 (24 d’abril): S’inauguren les Escoles Municipals amb presència del 
conseller Antoni M. Sbert, de Miquel Santaló i de Josep Mascort. L’any 1957 
hi arriba, procedent de l’Escola de Cruïlles, el mestre Josep Clara Parera; s’hi 
jubilarà a final del curs 1971-1972, als 70 anys.

1939: Refugiats catalans, com l’escriptor Xavier Benguerel i el pintor Carles 
Fontseré, s’aturen a Palau-sacosta camí de l’exili.

1939 (13 d’agost): Es col·loca la primera pedra de l’actual església parro-
quial de Sant Miquel, projecte d’estil neoromànic de l’arquitecte Isidre Bosch 
Bataller (1875-1960), pare del també arquitecte Ignasi Bosch Reitg (1910-
1985), projectista de conjunts d’habitatges socials, com el del barri de Sant 
Narcís de Girona.

1940: Població, 906 habitants (de fet) i 936 (de dret). Certificat de l’INE de 
28 de juny de 1960.

1940-1949: Va haver-hi els següents mestres: M. Dolors Barceló (1942), Ra-
mon Bover Vila (1942-1945), Rosa Estartús (1944-1949) i Enric Pumarola 
(1946-1949).

1943: A la Festa Major, una comissió presidida per Martí Planas va organit-
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zar el primer concurs de colles sardanistes regulat per unes bases; tots els 
concursos posteriors s’han acollit a aquestes normes.

1945: Població, 1.008 habitants (de fet) i 966 (de dret). Certificat de l’INE de 
28 de juny de 1960.

1944-1945: Temptativa d’agregació de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa 
Eugènia de Ter a Girona, sense resolució. [AGA/Archivo General de la Ad-
ministración]

1946 (9 d’abril): El bisbe de Girona aprova la constitució de la Confraria 
de Sant Isidre Llaurador i Sant Galderic, promoguda per pagesos de Pa-
lau-sacosta i Santa Eugènia. Participaran a la processó de Setmana Santa 
de Girona amb el pas de l’Oració a l’Hort de les Oliveres, de l’escultor G. 
Arquimbau, projecte de Joan Carrera.

1950: Població, 1.142 habitants (de fet) i 1.156 (de dret). Certificat de l’INE 
de 28 de juny de 1960.

1953 (6 de febrer): Nou intent annexionista de Girona, que el Govern de 
Madrid pren en consideració.

1955: Població, 1.502 habitants (de fet) i 1.504 (de dret). Certificat de l’INE 
de 28 de juny de 1960.

1955: El Pla General de l’Ordenació Urbana de Girona ja regula la zona 
d’influència de la capital, hi queden afectats els termes municipals de Palau, 
Sant Daniel, Santa Eugènia, Salt i Sarrià.

1960: Població, 1.534 habitants (de dret), segons l’informe de la Secció Pro-
vincial d’Administració Local, “que fruïen d’una renda anual mitjana per 
càpita de 4.121 ptes. i pertanyia a la rodalia de Girona, al partit judicial i a 
la província de Girona, i acudia al mercat de la mateixa ciutat” (Girona i els 
seus barris).

1960 (26 d’abril): Ordre del Ministeri de la Governació per començar els 
tràmits sobre una possible incorporació dels municipis de Palau-sacosta, 
Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter.

1961 (30 de juliol): El ple de l’Ajuntament de Palau-sacosta es reuneix i acor-
da per unanimitat “oposar-se totalment a l’expedient incoat per l’ajuntament 
de la capital de la província, amb el qual pretén agregar o incorporar aquest 
municipi de Palau Sacosta, per considerar-lo improcedent i innecessari” [...] “i 
perjudicial per als veïns d’ambdues poblacions”; oposició que ratifica l’1 de ju-
liol de 1962 en un escrit que adreça directament al Ministeri de la Governació.

1962 (7 de desembre): L’acord del Consell de Ministres espanyol diu que “los 
términos municipales que se proyecta incorporar a Gerona [Palau-sacosta, 
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Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter] no tienen importancia alguna y su vita-
lidad se debe exclusivamente a la proximidad con la capital”.

1962 (22 de desembre): Pel Decret 3363/1962, de 20 de desembre, del Mi-
nisteri de la Governació, signat pel ministre Camilo Alonso Vega, s’aprova 
l’annexió a Girona dels municipis de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eu-
gènia de Ter.

1963 (23 de juny): Darrer ple de l’Ajuntament de Palau-sacosta, presidit per 
l’alcalde Ramon Busó Corney; tancament dels llibres municipals.

1963 (30 de juny): L’alcalde de Girona, Pere Ordis, signa la diligència d’inte-
gració del municipi de Palau-sacosta al de Girona.

1963 (29 de setembre): Inauguració de la Creu Missional de pedra natural i 
5 m d’alçada, amb la inscripció “Santa Maria. Missió 1944”, obra de l’escultor 
Domènec Fita, l’arquitecte Masramon i el picapedrer Soler; situada molt a 
prop de l’església, a la cruïlla amb la pujada a la Creu de Palau. Va ser finan-
çada per l’Ajuntament de Palau-sacosta. La decisió de fer-la es pren en una 
de les últimes sessions municipals —la del 4 de gener de 1963— abans de ser 
agregat a Girona; substitueix la vella creu de fusta que delimitava l’entrada 
a l’antic municipi.

1963 (28 d’octubre): Al BOE núm. 264, de 4 de novembre de 1963, es pot 
llegir: “Orden por la que se acuerda la supresión de los Juzgados de Paz de 
San Daniel, Santa Eugenia de Ter y Palau Sacosta - Gerona incorporándolos 
al Juzgado Municipal de Gerona, el que se hará cargo de su documentación y 
archivo. Madrid, 28 de octubre de 1963. Ilmo. Sr. Director General de Justicia.”



Creu de terme de Palau-sacosta, 1902-1944. Ajuntament de Girona. CRDI (V. Fargnoli)

Obres de desplaçament de la Creu de Palau-sacosta, 05/03/1988. 
Ajuntament de Girona. CRDI (Joan Castro)
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Vista aèria de Palau-sacosta i la carretera de Barcelona, 08/2009. Fotosaeries.com (Santi Font)



Sant Daniel

Domàs de Sant Daniel a la balconada de l’Ajuntament de Girona, 30/06/2013. (Joan Sabater)



Quatre pobles en un segle (1862-1963)

64

“Sant Daniel. Poble de 912 habs., situat 
a dos quilòmetres de Girona, a l’antiga 
Vall Umbrosa. És notable el monestir de 
monges benedictines. Una porta gòtica, 
del segle XV, dóna entrada a l’església, 
que és de tres àbsides, coronada per un 
cimbori vuitavat. La nau és petita i senzi-
lla. Sota l’altar major hi ha una cripta en 
la qual es venera el cos de Sant Daniel. Hi 
ha un claustre romànic, construït a co-
mençaments del segle XIII, i un claustre 
superior, gòtic, de mitjans del segle XV. 
El monestir va ésser fundat a principis 
del segle XI pel comte de Barcelona Ra-
mon Borrell i la seva muller Ermesendis. 
La vall de Sant Daniel és un dels llocs 

mes plàcids de Girona.” [Carles Rahola, “La comarca del Gironès”, publi-
cat l’octubre de 1933, al suplement literari de L’Autonomista]

Vista aèria de Sant Daniel i Girona, 1960. Ajuntament de Girona. CRDI

L’Autonomista. Suplement Literari, 
01/10/1933
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Cronologia històrica vital de Sant Daniel

Època romana: Probable existència d’una vil·la.

Alta edat mitjana: Existència de la capella preromànica de Sant Salvador.

888 (1 de setembre): Trasllat a la vall del cos de sant Daniel, se sap que resta 
amagat en una cova prop d’una font.

929: Apareix documentat el topònim Bascona, que probablement és ante-
rior al de Sant Daniel.

1015-1018: Fundació del monestir benedictí per desig de la comtessa Er-
messenda, al voltant del qual es va anar concentrant la població; els límits 
del territori serien la serra de Preses (Gavarres), la muntanya d’Aguilar (de 
la O) i la serra Miralles (de Campdorà i Montjuïc).

1018 (15 de març): La comtessa Ermessenda fa donació de tots els alous que 
posseïa al comtat de Girona a la comunitat de monges del monestir de Sant 
Daniel. Des de llavors, s’hi ha viscut la vida monàstica segons la regla de Sant 
Benet. Actualment és l’única comunitat benedictina femenina de Catalunya 
que, fora de períodes excepcionals com la Guerra dels Segadors (1640), set-
ge de 1674, Gran Guerra (1793-1795), Guerra del Francès (1808-1814) o la 
Guerra Civil (1936-1939), resideix en el mateix lloc on es va fundar.

1020: S’establí la comunitat del monestir, presidida per una abadessa amb 
clergues al seu servei, i fou dotada per la mateixa comtessa i el seu fill Beren-
guer Ramon amb béns a Montfullà, Vilablareix, Vilademuls i altres indrets. 
Inicialment constava d’unes sis monges, que al s. XIII ja eren dotze i arriba-
ren més tard (1342) a una vintena, totes elles filles de la noblesa o de cases 
benestants.

1065: Primeres notícies de l’existència d’un estany al fons de la vall, sota la 
muntanya de la O (175 m).

1178: Es fa un establiment de forn de calç a Berenguer de Montagut; poste-
riorment hi havia 4 forns, 3 a prop del Galligants, propietat de la família Mi-
ralles, que funcionen durant el s. XX, i l’altre, al sector de Pont Major, dins 
l’antic terme municipal. Això prova l’existència d’una petita però continuada 
activitat industrial que utilitzava la pedra calcària per produir calç. L’any 
1929 se’n van produir 30.000 quintars mètrics.

s. XII: L’església romànica del monestir és sobrealçada i modificada, amb 
cimbori i absis central; el claustre romànic es construirà el s. XIII i té un pis 
superior del s. XV. La resta de l’edifici monacal ha estat ampliada i renovada 
durant els s. XVIII i XIX.
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1333-1334: Entre els clients esmentats als llibres de crèdits de l’inventari 
post mortem del mercader gironí Pere Vilar hi consten cinc clergues —cleri-
ci— residents al monestir de Sant Pere de Galligants, burg de Sant Pere de 
Galligants.

1343: Es retroba el cos de sant Daniel a la capella de Sant Salvador; el bisbe 
Arnal de Montrodon, promotor de sants i episodis miraculosos, va concedir 
indulgències a qui donés almoines per tal de construir una capella i un se-
pulcre del sant. Una vegada construït i fins al 1936 era costum anar a cercar 
terra rogenca extreta de la cripta, comercialitzada per les monges benedic-
tines dins d’unes bossetes amb instruccions per aplicar-la i guarir tot tipus 
de malalties.

1345: Construcció del sepulcre de sant Daniel, a càrrec del mestre d’obres Aloi.

1348: La Gran Pesta causa estralls importants entre la població.

1378: Població, primeres dades demogràfiques: 16 focs, 7 a Sant Daniel, 4 a 
Montjuïc i 5 a Vila-roja.

1445: La crescuda del Galligants va inundar l’església i el monestir de Sant 
Pere de Galligants.

1451: Edificació de la capella de Sant Miquel al Puig Castellar.

1451: L’annexió de Sant Daniel a Girona es va intentar fer des dels inicis de 
la formació del municipi de Girona, que va fixar el seu terme municipal l’any 
1451, malgrat que no va ser fins al 1512 que es van definir els privilegis de 
la ciutat, entre els quals hi havia la intenció d’agafar una part de Sant Daniel 
per incloure-la dins del municipi de Girona. La negativa a integrar-s’hi va 
ser sonada i hi va haver d’intervenir el síndic de Sant Daniel, que va aconse-
guir rectificar els privilegis de la ciutat de Girona.

1451: Documentació sobre antics límits de Girona d’acord amb el Llibre 
Vermell, segons el qual hi pertanyien les parròquies de Sant Daniel, Sant 
Ponç de Fontajau i Santa Eugènia. [AMGi/Arxiu Municipal de Girona]

1486: En el conflicte remença del segle XV es destacà com a síndic dels pa-
gesos el veí de Sant Daniel Pere Pi, que signa amb altres representants de la 
pagesia i dels senyors la sentència arbitral de Guadalupe.

s. XIII-XVI: Formació dels principals masos de la vall i d’alguns edificis 
a l’entorn del monestir. Entre aquests i els posteriors destaquen Mas Pi o 
Can Garcia (1621), Mas Preses (1578), Mas Miralles (1710, sobre un edifici 
més antic), Torre Simona, posteriorment d’en Rosés i avui Mas de la Torre 
(1595), Can Lliures (1759), Can Gepeta (1719), Mas Vives (1650), Can Lli-
nàs, Can Coll, etc.

1527-1528: Construcció de la mina d’aigua del Calvari per tal d’abastir els mon-
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jos de Sant Domènec de Girona. Al final de la Guerra Civil, coincidint amb 
l’entrada de les tropes franquistes al pla de Girona, la mina va servir de refugi.

1553: Població, el fogatge d’aquest any registra 28 focs, 15 a Sant Daniel, 9 a 
Montjuïc i 4 a Vila-roja.

1640-1652: Impacte de la Guerra dels Segadors sobre el monestir; les mon-
ges abandonen el recinte.

1652: Després de tres mesos d’assetjament del mariscal Hocquincourt, el 
virrei de Catalunya, Joan d’Àustria, derrota els francesos, que es retiren a 
Vila-roja.

1653: Després de finalitzar la Guerra dels Segadors, Felip IV va fer construir 
el castell de Montjuïc, baluard contra l’exèrcit francès; va defensar Girona 
dels setges de la Guerra del Francès. El 1930, l’Ajuntament de Girona va 
comprar part de la muntanya per ubicar-hi una escola pública que s’inau-
gura amb el nom d’Ignasi Iglésias el 3 de setembre de 1933. A finals dels 
anys 50, la zona del castell es va omplir de barraques adossades als murs i 
muralles, on residia la població immigrada de l’interior de l’Estat. El 1966 el 
Ministeri de l’Exèrcit va treure a subhasta els terrenys de la muntanya, que 
van passar a mans de Ferran de Vilallonga.

s. XVIII: Consta documentada la “plassa Balladora”, posteriorment plaça de 
les Sardanes.

1710: Es construeix un dels masos de més història de la vall, el Mas Miralles, 
reconstruït sobre un edifici més antic.

1727: Es restaura la font del Bisbe, feta de nou el 1807.

1727: Es col·loca la pedra de la “mitja lleuga”, que delimita el territori per als 
beneficis de Girona.

1730: Francesc Vives va vendre al monestir els terrenys de la font Romana o 
d’en Pericot i el 1738 es construïren quatre cases en les respectives cantona-
des de l’edifici monacal.

1738: Es construeix a prop de la font Romana la casa ocupada a principis del 
s. XIX per la família Pericot, d’on prové el nom actual de la font.

1738: Segons consta en documents conservats a l’arxiu del monestir, sabem 
que l’1 de setembre era la Festa Major de Sant Daniel, patró del cenobi i la 
parròquia.

1751: Inici de la tradició dels Manaies, originaris de Sant Daniel, per a la 
processó de Setmana Santa a Girona.

1767: El propietari rural Tomàs Miralles ven tres vessanes de terra, horta 
dels Caputxins, als monjos de clausura que tenien el convent dins la ciutat 
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de Girona i no disposaven de terra de conreu; aquest espai va tornar a ser 
civil amb la desamortització de 1835.

1779: Construcció de la carretera entre el monestir i el forn de calç per po-
der arribar fins al portal de Sant Pere.

1808-1814: Impacte de la Guerra del Francès. La vall, via d’entrada a la ciu-
tat de Girona des de les posicions de les Gavarres i Montjuïc, s’arruïna. Mol-
tes famílies fugen i el monestir esdevé caserna i hospital militar.

1829: Es va inaugurar el cementiri municipal a Vila-roja, en terrenys del 
municipi de Sant Daniel, perquè no n’hi havia d’adequats dintre del terme 
municipal de Girona.

1830: Població, estan censats 61 habitants —438 l’any 1787—, fet que de-
mostra els efectes negatius de la Guerra del Francès: gran mortaldat i des-
trucció o abandonament de masies i conreus.

1843 (nit del 18 al 19 de setembre): Una pluja torrencial i continuada va 
acumular aigua a l’alçada de les Sarraïnes, i es formà un pantà que arribava 
fins a la Barraqueta. La força del cabal va rebentar els murs de contenció i 
va portar la ruïna i la desgràcia al veí barri de Sant Pere. Un primer balanç 
registra 120 morts, desenes de desapareguts, més d’un centenar de cases 
destruïdes i la caiguda d’un pont. La inundació va arrossegar la imatge de la 
Mare de Déu del Remei fins al corrent del Ter i va ser recuperada més enllà 
del Congost, cap a Sant Jordi Desvalls, dos mesos després.

1852: Es trasllada a la plaça central del cementeri municipal gironí de Sant 
Daniel una creu en record de tots els morts de Girona amb la inscripció 
“Hoc signum crucis erit in coelo, cum dominus ad iudicandum venerit” 
(‘Aquest signe de la creu era en el cel quan Déu va venir a jutjar-nos’) “Sancta 
Maria ora pro nobis”. Coneguda com la Creu Bonica o la Creu dels Gitanos, 
era una creu de terme aprofitada que havia estat, des del 1753, al comença-
ment del carrer de la Rutlla, on el camí antic de Salt se separava de l’antic 
camí de Barcelona.

1861: Arran de la inundació, l’Ajuntament de Girona va reemplaçar la pa-
lanca de fusta del carrer de la Barca/plaça Sant Pere per un pont amb bara-
nes de ferro.

1862: Es té constància de la primitiva font originària de l’actual font del 
Ferro.

1863: Segons l’anàlisi qualitativa efectuada pel doctor Munner, les aigües de 
la font del Ferro eren les més ferruginoses de les conegudes a tot Catalunya, 
i fins i tot més que les de “tot Vichy”.

1867-1868: Projecte d’agregació de Sant Daniel a Girona. [AHG: Diputació]
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1869: Es redacta el projecte del pont del carrer del Llop, un dels cinc ponts 
que va arribar a tenir el Galligants. El 1874 s’enderroca per necessitats de 
defensa i fortificació de la ciutat de Girona amb motiu de la guerra carlina.

1869: Construcció de la plaça de la Constitució, avui de la Sardana, amb 
funcions també de centre social de trobada i de ball; avui encara conserva 
una estructura esglaonada on s’allotjava la cobla.

s. XIX (mitjan): Es constitueix oficialment i administrativament el municipi.

1874: Neix al Mas Preses la mestra Carme Auguet, iniciadora de l’Escola 
Eiximenis (1933).

1878: Està datada l’església del Calvari al camí de les Creus o ruta del Calva-
ri, camí de capelletes amb imatgeria religiosa del Viacrucis que uneix Sant 
Daniel amb la Torre Gironella.

1883: Construcció del panteó dels Bosch-Barrau-Figuerola al cementiri 
municipal de Girona; d’estil neogòtic, és obra de l’arquitecte Josep Oriol 
Mestres (autor, entre altres obres, de la façana de la Catedral de Barcelona). 
Recull les restes del que va ser ministre Laureà Figuerola.

1889: Construcció al sector de ponent del cementiri municipal gironí de 
Sant Daniel d’un monument funerari (dues urnes i una columna truncada 
amb una corona de llorer) als dos oficials afusellats a Girona, el 28 de juny 
de 1884, per haver-se revoltat a Santa Coloma de Farners a favor de la repú-
blica aquell mateix any. Durant molts anys va ser lloc de visita obligada dels 
republicans de les terres gironines cada 28 de juny.

s. XX (inicis): Comença a ser objecte d’explotació industrial l’aigua de la 
Vall de Sant Daniel, a partir de la producció d’àcids carbònics obtinguts dels 
brolladors de la font de la Pólvora i de la font d’en Miralles. Segons Carles 
Rahola, la indústria, promoguda pel notari de Girona Emili Saguer, arribà 
a ser “primer centre productor de la Península”. Però, el 28 de desembre de 
1912, cinc veïns de Sant Daniel encapçalats pel regidor Josep Pericot van 
adreçar un escrit a l’alcalde per denunciar la privatització de l’aigua i l’al-
teració de les seves propietats mineromedicinals. En referir-se al gust de 
les aigües diuen que “al catarlas, se siente un sabor tan repugnante que las 
hace despreciativas”. Tot i reconèixer la raó dels veïns, l’Ajuntament de Sant 
Daniel va permetre que el projecte tirés endavant argumentant que no dis-
posava de recursos econòmics per posar fre al promotor.

s. XX (començaments): Existia una agrupació anomenada Sociedad Sanda-
nielense, creada per a la protecció i millora dels llocs més característics de 
la vall.

1901: L’ajuntament estrena els llibres d’actes dels acords presos.



Quatre pobles en un segle (1862-1963)

70

1901: Es traslladen al veïnat de Carme Auguet els dos edificis més itinerants 
que ha tingut la vall: l’ajuntament i les escoles. Situats anteriorment en una 
petita construcció, la Barraqueta, a la confluència de les rieres que baixen 
pels vessants de la vall, són traslladats novament per la Mancomunitat de 
Catalunya.

1902: S’arranja la plaça de les Sardanes amb grades per als músics de la cobla.

1902-1951: Va haver-hi els següents mestres: Dolors Baliarda (1903-1921), 
M. Assumpció Cos Dillet (1925-1932), Concepció Busquets (1934-1942), 
Consol Lladó (1946), Concepció Barceló (1946), Josefa Lobo (1947-1949), 
Dolors Jordà (1949) i Teresa Dalmau (1951).

1903 (3 de març): Enterrament al cementiri municipal gironí de Sant Da-
niel de Laureà Figuerola i Ballester, més conegut per la creació de la unitat 
monetària de la pesseta. Fou el primer doctor en Dret sortit d’una universi-
tat espanyola, catedràtic d’Economia de les Universitats de Barcelona i Ma-
drid, fundador de l’Escola Normal de Mestres de Barcelona (1846), ministre 
d’Hisenda, primer director de la Institución Libre de Enseñanza i president 
de la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques, regidor de l’Ajunta-
ment de Madrid i president del Senat d’Espanya, des d’on es va oposar a la 
restauració borbònica d’Alfons XII i s’adherí al Partit Republicà.

1904: Conflicte entre l’ajuntament i les monges per raó del trasllat de la pla-
ça de la Constitució des de la zona de la Barraqueta a la plaça de davant del 
monestir. La mare abadessa va al·legar que s’havien “lesionat” els drets cívics 
del monestir i demanava que es tragués la placa amb el nom nou. L’ajunta-
ment s’hi va negar, però uns mesos més tard les monges “supliquen” que no 
s’apliqui la resolució i, finalment, l’ajuntament ho accepta i treu la placa.

1904-1908: Construcció del cementiri que va substituir l’antic, existent al 
monestir, i costejat pel municipi.

1906: S’obren pous a la zona de la Barraqueta per raó de l’extrema sequera.

1907: Rafael Masó construeix, a la font de la Pólvora, la planta embotella-
dora Fidel Martínez, avui enderrocada, tot i que se n’han conservat alguns 
elements, com les reixes i l’escut de pedra.

1909 (8 de novembre): Construcció a la plaça central del cementiri mu-
nicipal gironí de Sant Daniel d’un mausoleu als morts dels setges amb la 
inscripció “A los defensores de Gerona en los sitios de 1808 y 1909. La junta 
del cementerio en 1909”. La junta del cementiri va lliurar el mausoleu al so-
matent, en un acte solemne al qual va assistir el marquès de Camps.

1912: Protesta ciutadana per la privatització i la comercialització de l’aigua 
de la font d’en Miralles.
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1917: Construcció de les escoles i de la seu de l’ajuntament i el jutjat munici-
pal; uns anys després (1922) es van construir les llars dels mestres.

1917: Es va conformar la plaça del Monestir o dels Àngels, després d’ender-
rocar l’antic cementiri afegit al monestir.

1918: Primera proposta de l’ajuntament d’arreglar i fer transitable el camí que 
comunicava la vall amb la ciutat de Girona. No es tira endavant per l’oposició 
dels veïns ja que passava per camps de conreu i les expropiacions encarien 
massa el cost l’obra. El 1959 va fracassar un segon intent dins la partida de 
la Diputació destinada a “Pueblos incomunicados de más de 75 habitantes”.

1918: Obres de millora de la font d’en Fita.

1918-1919: Rafael Masó aixeca la nova façana del cementiri de Girona i ens 
deixa l’obra escultòrica més interessant del recinte: les serps i la reproducció 
d’un relleu del s. XII conservat al Museu d’Art de Girona que representa una 
nena devorada per un llop.

1920: Botet i Sisó en la seva Geografia general de Catalunya. La província 
de Girona diu sobre Sant Daniel que té “622 habitants dels quals 141 saben 
llegir i escriure”; i més avall que “té dues escoles públiques elementals com-
pletes, una de nois i una de noies”.

1923: Es contracta un inspector municipal encarregat de la sanitat i la higi-
ene de la vall amb un sou anual de 165 pessetes.

Passeig arqueològic i vista de Sant Daniel, 1960. Ajuntament de Girona. CRDI (Marcel Prat Prat)
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1924: Obres de millora de la font d’en Pericot.

1929: Construcció d’un pont sobre la riera de Sant Miquel en el camí que 
porta al castell.

1929: Carles Rahola, a La ciutat de Girona, escriu: “En el terme de Sant 
Daniel, prop de l’indret anomenat El Polvorí, hem d’esmentar la Font de 
la Pólvora, d’aigües bicarbonades, càlciques, ferruginoses, que brollen en la 
intersecció del terreny cretàcic amb el silurià”.

1930: Un anunci a la premsa gironina assegura que la unió del manganès 
amb el ferro dóna a les aigües de la vall el caràcter d’un reconstituent, i que 
la presència del liti i de l’arsènic suposa una varietat estimadíssima.

Segona República: Després de l’expropiació del monestir i l’enderrocament 
de la part que limitava amb el riu, es va fer servir l’edifici com a residència de 
refugiats i escoles amb el nom de Grup Escolar Pi i Margall.

1932-1935: Dictàmens del consistori danielenc sobre l’expropiació del ce-
mentiri de Vila-roja per part de l’ajuntament gironí. Girona no disposava 
de cementiri propi ja que els dos que existien (al carrer Major i el del Pont 
Major) estaven dins el terme municipal de Sant Daniel.

1934: Població, 1.007 habitants (de fet) i 859 (de dret). Certificat de l’INE de 
28 de juny de 1960.

1936: Arribada de l’enllumenat públic al carrer de Sant Daniel.

1936-1939: Impacte de la Guerra Civil; l’ajuntament adopta el nom de Vall 
del Gallegans.

1936-1939: A Sant Daniel es van acollir 71 refugiats.

1936 (30 de maig): L’alcalde de Girona convoca a una reunió els alcaldes de 
Salt, Santa Eugènia de Ter, Palau-sacosta i Sant Daniel per tal de tenir un canvi 
d’impressions sobre un projecte d’associació o agregació dels municipis.

1936 (20 de juliol): Uns grups que venien de Sant Daniel van destruir la 
Central Lletera instal·lada a l’avinguda de Ramon Folch, al costat de l’escor-
xador municipal i el parc de bombers de Girona. Era una mena de coope-
rativa municipal creada i administrada per l’ajuntament. Els productors de 
llet havien dur-la a la central per tal de pasteuritzar-la i embotellar-la per 
vendre-la a les botigues. La creació d’aquesta central havia generat oposi-
ció, principalment dels lleters, ja que la seva producció havia de passar un 
control sanitari, cosa que no es feia abans, quan venien la llet a granel a 
domicili. Les instal·lacions foren completament destruïdes i saquejades pels 
qui defensaven uns interessos privats fora de temps. S’hi van afegir grups 
d’exaltats i van destrossar després els locals de la Lliga, a les voltes d’en Rosés, 



73

2 - Els més petits de tots quatre

el Club de la Rambla i la botiga d’instruments musicals de Sobrequés, que 
foren llançats al riu Onyar.

1938-1939: Treballs d’arranjament de la carretera al costat del monestir i el 
pont nou sobre el Galligants, després de la confiscació del monestir i l’ender-
rocament de la part que limitava amb el riu.

1939 (4 de febrer): Cap a la tarda, una companyia de soldats italians de les 
tropes franquistes entra a Sant Daniel; es crea una junta gestora supervisada 
per l’exèrcit d’ocupació i presidida per Mateo Bordas, regidor de l’Ajuntament 
de Sant Daniel des de 1918, que havia estat alcalde durant la dictadura del 
general Primo de Rivera.

1940: Població, 1.010 habitants (de fet) i 1.018 (de dret). Certificat de l’INE 
de 28 de juny de 1960.

1944-1945: Temptativa d’agregació de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugè-
nia de Ter a Girona, sense resolució. [Archivo General de la Administración]

1945: Població, 1.020 habitants (de fet) i 1.033 (de dret). Certificat de l’INE 
de 28 de juny de 1960.

1946: En el marc de la campanya “Navidad del pobre” impulsada des del 
consistori per recollir diners o aliments per obsequiar les famílies més po-
bres del municipi, l’alcalde Bor-
das hi va contribuir amb “15 li-
tros de vino superior de Llansá”, 
els veïns més adinerats, com el 
notari Emili Saguer, propietari 
de la planta embotelladora Agua 
del Valle de San Daniel, hi van 
aportar 25 pessetes i altres re-
sidents al poble van donar en-
tre tres i cinc pessetes. Aquesta 
iniciativa es va mantenir fins al 
1961.

1950: Població, 1.113 habitants 
(de fet) i 1.066 (de dret). Certi-
ficat de l’INE de 28 de juny de 
1960.

s. XX (2a meitat): Canvis a la vall amb motiu de la immigració procedent de 
l’interior de l’Estat espanyol. Primer s’instal·la en el vessant de Montjuïc amb 
la formació de dos nous sectors amb habitatges d’autoconstrucció: la Torras-
sa, al cantó de la torre Suchet, i el Montorró, a sobre el torrent de Santa Mar-

Sant Daniel, 20/03/1921. Ajuntament de Girona. 
CRDI (Carles Batlle Ensesa)
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garida. De cinc o sis barraques l’any 1947, es passa, deu anys més tard, a unes 
160, on vivien més de 900 persones, moltes d’elles dins les restes de l’antic cas-
tell, el pati interior, el fossat o els cossos de guàrdia que encara es conservaven.

1950: Barraquisme a les Pedreres.

1951 (maig): La visita de la Verge de Fàtima va mobilitzar gairebé tot el po-
ble en una processó i diferents actes religiosos; la solemnitat del moment va 
motivar que l’alcalde, Mateo Bordas, sol·licités la presència d’una parella de 
la Guàrdia Civil per custodiar l’acte.

1953 (6 de febrer): Nou intent annexionista de Girona, que el Govern de 
Madrid pren en consideració.

1955: Població, 1.343 habitants (de fet) i 1.251 (de dret). Certificat de l’INE 
de 28 de juny de 1960.

1955: El Pla General de l’Ordenació Urbana de Girona ja regula la zona 
d’influència de la capital, hi queden afectats els termes municipals de Palau, 
Sant Daniel, Santa Eugènia, Salt i Sarrià.

1957: Es trasllada la majoria de la població que vivia a les barraques de 
Montjuïc als habitacles de l’Obra Sindical del Hogar aixecats pel franquisme 
a Germans Sàbat (227 cases) i Vila-roja (150 cases).

1959: Població, 1.645 habitants (de fet) i 1.553 (de dret). Certificat de l’INE 
de 28 de juny de 1960.

Dècada dels 50 (finals): Es comencen a construir els blocs d’habitacles de 
Vila-roja i Font de la Pólvora. El 1954, l’alcalde Mateo Bordas lamentava que 
l’emplaçament fos tan distant de Sant Daniel “puesto que de estar más cerca 
contribuiría a embellecerlos y a tener más próxima la mano de obra indis-
pensable para el progreso del pueblo”.

1960-1969: Es duplica la població de Vila-roja per raó de la migració pro-
cedent de l’Estat espanyol.

1960: Població, 2.284 habitants (de dret). Informe de la Secció Provincial 
d’Administració Local.

1960 (26 d’abril): Ordre del Ministeri de la Governació per començar els 
tràmits sobre una possible incorporació dels municipis de Palau-sacosta, 
Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter.

1961 (22 de febrer): Sessió de l’Ajuntament de Sant Daniel que acorda al·le-
gar “que és del tot improcedent la incorporació del terme municipal de Sant 
Daniel al de Girona, i ho és també una segregació o agregació parcial, aquest 
ajuntament ofereix la correcció de llindes en forma amb la seguretat que 
quedarien satisfetes ambdues municipalitats”.
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1962 (4 de maig): Nou acord de l’Ajuntament de Sant Daniel on es formu-
la “l’oposició més decidida i enèrgica a la pretensió de Girona” i es manté 
“l’oferiment de modificació de comú acord” dels límits, “sempre que amb 
aquesta correcció no es privi Sant Daniel de poder subsistir com a municipi”.

1962: Barraquisme a la muntanya de Montjuïc i al costat del riu Ter; una 
riuada obliga a evacuar les barraques del Ter i traslladar la població barra-
quista als anomenats Albergues Provisonales, provisionalitat que dura fins al 
1978, que és quan s’acaben els pisos de Font de la Pólvora.

1962: S’inaugura a Vila-roja l’Obra Social de la Sagrada Família de les Ger-
manes de Sant Josep: centre d’ensenyament primari, guarderia infantil, dis-
pensari i centre de promoció de la dona.

1962 (7 de desembre): L’acord del Consell de Ministres espanyol diu que “los 
términos municipales que se proyecta incorporar a Gerona [Palau-sacosta, 
Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter] no tienen importancia alguna y su vita-
lidad se debe exclusivamente a la proximidad con la capital”.

1962 (22 desembre): Pel Decret 3363/1962, de 20 de desembre, del Ministeri 
de la Governació, signat pel ministre Camilo Alonso Vega, s’aprova l’anne-
xió a Girona dels municipis de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia 
de Ter.

Pont de la font del Bisbe, de Sant Daniel, 1950. Ajuntament de Girona. CRDI
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1963 (28 juny): Darrer ple de l’Ajuntament de Sant Daniel, presidit per l’al-
calde Nicolau Regàs Claparols; tancament dels llibres municipals.

1963 (30 de juny): L’alcalde de Girona, Pere Ordis, signa la diligència d’inte-
gració del municipi de Sant Daniel al de Girona.

1963 (28 d’octubre): Al BOE núm. 264, de 4 de novembre de 1963, es pot 
llegir: “Orden por la que se acuerda la supresión de los Juzgados de Paz de 
San Daniel, Santa Eugenia de Ter y Palau Sacosta - Gerona incorporándolos 
al Juzgado Municipal de Gerona, el que se hará cargo de su documentación 
y archivo. Madrid, 28 de octubre de 1963. Ilmo. Sr. Director General de 
Justicia.”

1969: L’Ajuntament de Girona gasta els primers diners al barri de Font de la 
Pólvora; vuit milions de pessetes per pagar els terrenys on es construiran els 
blocs de pisos.

1974: L’Ajuntament de Girona enderroca el portal de Santa Llúcia, a Sant 
Pere de Galligants, per facilitar el pas dels camions de la terrera; aquesta 
activitat d’extracció de terres va ser clausurada sis anys més tard.



Sant Pere de Galligants i el portal de Sant Daniel, 1950-1960. Ajuntament de Girona. CRDI (J. Cebollero)

Enderrocament del portal de Sant Pere, 24/03/1974. Ajuntament de Girona. CRDI (Sebastià Martí)
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Vista aèria de la vall de Sant Daniel, 04/2008. Fotosaeries.com (Santi Font)
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Santa Eugènia de Ter

Domàs de Santa Eugènia a la balconada de l’Ajuntament de Girona, 30/06/2013. (Joan Sabater)
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“Santa Eugènia de Ter. Poble de 1.200 habs., 
situat a la riba dreta del Ter, al pla de Giro-
na. Travessa el poble la cèquia Monar, de la 
qual se serveix per a regar bona part dels 
seus conreus i per a força motriu d’una fà-
brica de filats de cotó. Carretera de Girona 
a Manresa, Santa Eugènia, amb el seu barri 
de La Rodona, està destinat a ésser agregat 
a Girona, de la qual dista uns dos quilòme-
tres.” [Carles Rahola, “La comarca del Giro-
nès”, publicat l’octubre de 1933, al suplement 
literari de L’Autonomista]

Vista aèria de Salt, Santa Eugènia de Ter i part del barri de Sant Narcís, 1960. 
Ajuntament de Girona. CRDI

L’Autonomista, 01/10/1933
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Cronologia històrica vital de Santa Eugènia de Ter

988 (3 de novembre): Ermengardis llega al monestir de Sant Pere de Galli-
gants el domus (l’església) de Santa Eugènia, juntament amb el seu “soler”, 
cases, corts, horts, arbres, vinyes, la condamina (tros de terra dependent 
d’una gran finca) del difunt abat Guigó i la del comte Borrell.

1019 (1 de desembre): Un segon testament executat, entre d’altres per la 
comtessa Ermessenda, fa a mans del capítol de la seu uns alous i terres situ-
ats al pla de Girona, probablement a Santa Eugènia.

1160 (27 d’octubre): Bernat, arquebisbe de Tarragona i sagristà de Girona, 
dóna a Berenguer de Cigar la condamina de la sagristia, que es troba al pla 
de Girona sobre Santa Eugènia.

s. IX-X: Es troben documents que citen la sèquia Monar. El traçat primi-
tiu, construït probablement pels comtes de Girona, va ser ampliat el 1346 i 
amb poques variacions, ha arribat fins als nostres dies. Capta aigua del Ter 
a la resclosa de la Pilastra a Montfullà i arriba fins a Girona, passant per les 
deveses i hortes de Salt i Santa Eugènia fins a vessar les seves aigües al riu 
Onyar, darrere del carrer de Santa Clara; aprofitada per a l’agricultura i per 
a la indústria, ha tingut un paper important en la industrialització de Salt, 
Santa Eugènia i el barri del Mercadal de Girona, on al s. XIX s’instal·laren les 
empreses fabrils més importants.

s. XI: En escriptures es parla del rec Monar, que rega les hortes de Santa Eugè-
nia, com d’un regum comitale, cosa que fa pensar que és una obra impulsada 
pels antics comtes de Girona-Barcelona. El primer destí sembla que és hortolà 
però la seva vocació és industrial. Molnar és un topònim del llatí molinare, 
molí d’aigua. Molt aviat es parlarà de molins drapers instal·lats a la vora.

s. XIII-XIV: A l’indret conegut com a Santa Eugènia del Pla i Santa Eugènia 
en el Pla, s’hi podia trobar una parròquia, documentada des de 1207. El 
1362 apareixia citada al Llibre Verd del capítol de la catedral de Santa Maria 
amb una denominació que s’ajustava a la seva circumstància física “sobre 
l’Horta de Girona” (Sancta Eugenia de supra Hortam Gerunde).

1346: La sèquia Monar actua com una artèria vital, que mou diferents mo-
lins paperers, drapers i fariners.

1347-1348: Un draper de Santa Eugènia té arrendat un molí propietat de 
la Pia Almoina, institució de caritat gironina, per la quantitat de 200 sous a 
l’any; als comptes de la Pia Almoina de 1376-1377 ja no hi consta.

1351-1360: La Gran Pesta causa estralls importants entre la població.
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1357: Contracte amb el mestre d’obres Guillem Granollers de Montfullà per 
construir el pont del Dimoni sobre el riu Güell.

1362 (4 de gener): Àpoca atorgada per Pere de Rovira, sabater de Girona, fill 
del difunt Pere de Rovira, de Santa Eugènia, a favor de Brunissenda, vídua 
de Miquel de Rovira, germà de l’atorgant, en la qual reconeix que ha rebut 
62 sous de moneda barcelonesa de tern que li devia (50 d’una banda i 12 
en concepte de despeses, de l’altra) d’un total de 232 sous que Brunissenda 
havia estat condemnada a pagar per Pere Moles i Bernat Cebrià, jurisperits 
de Girona, el 15 de desembre de 1361.

1380: Població, el fogatjament recollia que hi havia 5 focs, 4 d’església i 1 
aloer, la qual cosa es podia traduir en 25 veïns.

1385-1391: Ciutadans originaris de Santa Eugènia consten com a “ciutadans 
forans” contribuents a la talla (impost municipal de l’època) de Girona.

s. XV: Per efecte dels terratrèmols d’Olot es desfigura la fesomia i s’atura el 
creixement gradual anterior de població de la vila romana i la torre de Bell-lloc.

1440: El notari gironí Bartomeu Geroni autoritza els propietaris dels molins 
del Monar reial de Girona i la parròquia de Santa Eugènia a endegar la cons-
trucció de la resclosa reial per tal de revalorar diversos molins del terme.

1445: Aiguats i destrosses importants produïdes pel riu Güell.

s. XVI-XIX: Evolució del nom del poble i la parròquia: Santa Eugenia, Santa 
Eugenia sobre Orta de Gerona.

1451: Documentació sobre antics límits de Girona d’acord amb el Llibre 
Vermell, segons el qual hi pertanyien les parròquies de Sant Daniel, Sant 
Ponç de Fontajau i Santa Eugènia. [AMGi/Arxiu Municipal de Girona]

1553: Població, es recompten 12 focs, amb uns 60 habitants.

1571: Data tallada a la finestra del primer pis de l’edificació coneguda popu-
larment com a Can Ninetes que aporta pistes sobre l’època de la seva cons-
trucció.

1584: Data de la primera inscripció del Llibre parroquial d’inscripcions de 
matrimonis, el més antic que es conserva de la parròquia de Santa Eugènia, 
quan n’era rector Baldiri Carreres.

s. XVI (2a meitat) - s. XVII (principis): Immigració procedent d’Occitània; el 
1585 es registra el primer matrimoni mixt entre un occità i una eugenienca.

s. XVI (finals): Documentada una talla a la façana de Can Ninetes, amb la 
inscripció “Säta Eugèia” d’autor desconegut.

1600: Primera constància documental d’un testament escrit en català.
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1614: A Santa Eugènia hi ha alguns molins que Jeroni Ferrer i Moragues vol 
vendre: un de farina, un altre de paper i el tercer de draps. Foren destruïts 
en el setge de 1653.

1640: Les tropes de Felip IV, instal·lades a Salt i Palau-sacosta, travessen 
constantment les hortes de Santa Eugènia per entrar i sortir de Girona.

1653: Segons Emili Grahit, els francesos, en l’intent de recuperar la ciutat de 
Girona, establiren un front d’atac que anava des de Santa Eugènia fins a la 
torre de Bell-lloc.

1654-1659: El setge de les forces borbòniques de Felip IV deixa un trist ras-
tre a Santa Eugènia, en setze anys (1675) només se celebren tres matrimonis.

s. XVI (finals): Quatre famílies eugenienques ja es dedicaven a la producció 
tèxtil de la llana.

1585-1684: En aquest període hi havia, als termes de la parròquia de Santa 
Eugènia, com a mínim 14 masos i cases: el Mas Roca, el Mas Cortada (que 
devia ser la millor casa del poble i la família més benestant), el Mas Ferrer, 
el Mas Agulló, Can Pagès, Cal Carreter, el Molí Fariner, Can Turon, el Molí 
Paperer, la Torre o Castell de Sarriera, Can Verdaguer, el Mas Font, el Mas 
Balló i la rectoria. A finals d’aquest període es funda el Mas Sureda, que si 

La masia de Santa Eugènia de Ter on vivien tres famílies: les de Can Ninetes, 
Can Dositeo i Can Net Fassola. La foto, feta des de l’era, mostra el lateral de l’actual cen-

tre cívic i l’antiga entrada dels de Can Ninetes, 1973. (Arxiu Francesc Ros Perpinyà)



Quatre pobles en un segle (1862-1963)

84

bé des del s. XIX pertany a la parròquia de Santa Eugènia, durant el s. XVII 
i XVIII era de la de Sant Fèlix de Girona.

1698: Santa Eugènia apareix com a lloc reial que forma part de la batllia de 
Girona.

1710: Les forces borbòniques que assetgen la ciutat de Girona acampen al 
voltant de la ciutat i de Santa Eugènia.

1718: Població, 73 habitants (censats).

1769 (2 de setembre): El rector Esteve Cavaller prepara un informe sobre 
l’estat de la parròquia per presentar al Bisbat i afirma que “la parròquia té 
18 veïns” i que la rectoria no disposa de béns per a la sustentació del clergue 
(probablement el mot veïns significa ‘cases’).

1787: Població, en el cens de Floridablanca, el primer d’una certa fiabilitat, 
es registren 80 habitants i un fabricant.

1789-1791 (primavera): Es registra una forta immigració de francesos, 
molts d’ells eclesiàstics, provocada per la Revolució Francesa, que porten 
unes llànties que estalvien molt d’oli.

s. XVIII (finals): La sèquia Monar, tal com esmenta el cens de Floridablan-
ca, dóna energia a les manufactures d’un fabricant de teles.

1798 (17 de juny): En el llibre de comptes de l’obra de la parròquia hi ha una 
nota que diu que s’ha hagut d’adobar el campanar de l’església, perquè hi va 
caure un llamp mentre s’acabava la missa major, que va matar l’escolà.

1808-1809: Impacte de la Guerra del Francès. En els setges, les tropes obtu-
ren o desvien l’aigua de la sèquia, destrueixen molins i bona part de l’edifici 
de la parròquia. En el primer setge, el 20 de juny de 1808, la gent del poble 
va fugir cap a la muntanya, vall del Ter amunt. En el segon, del 22 de juliol 
al 16 d’agost, es van refugiar dintre les muralles de la ciutat de Girona. En el 
tercer, des de primers de juny de 1809 fins a la rendició del 10 de desembre, 
les tropes franceses van causar danys al poble de Santa Eugènia, i van des-
truir també bona part de l’edifici de la parròquia.

1810: Segons escriu l’ecònom de Santa Eugènia, mossèn Narcís Vidal, es va 
haver de vendre la plata de l’església per poder pagar les obres de restauració 
de l’edifici malmès per les tropes napoleòniques.

1816: La farga inicial amplia les instal·lacions per transformar-se en una fà-
brica de filats. És anterior a les de Salt (1846) i Girona (1823 i 1844). Durant 
els primers anys, la raó social que l’explotava era Mallol i Cia., la qual surt a 
la llista d’usuaris de la sèquia Monar.

1829 (25 de desembre): Alexandre Lefebre, un dels nous socis de la fàbrica 
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de filats de cotó a Santa Eugènia, regala a la parròquia una Vera Creu de 
plata treballada.

1841: Població, treballen 74 obrers a la fàbrica: 6 homes, 52 dones i 16 nens. 
La població total de Santa Eugènia és de 142 habitants, més de la meitat, 
doncs, són obrers de la fàbrica.

1850: La fàbrica continua amb patrons d’origen francès, Lefebre i Morell. 
Disposa de 3.500 fusos en funcionament i dóna feina a 98 obrers. Entre 
d’altres, va ser propietat de Calaret i Cia. i de Llorenç Company i Cia. i, fi-
nalment, d’Industrial Mataró Girona SA. És coneguda popularment com la 
fàbrica Marfà, nom d’una família industrial del Maresme.

1851: El bisbe Lorente, en una visita pastoral que féu a la parròquia, mana al 
rector assentar les partides sacramentals en castellà.

1860: Població, 296 habitants (censats).

1863: La fàbrica de filats Llorenç Company era el novè contribuent de la 
província per raó de la matrícula industrial.

1867-1868: Projecte d’agregació de Santa Eugènia i Vilablareix a Salt. [Arxiu 
Històric de Girona - AHG: Diputació]

1871: Diferents documents escrits fan referència a un col·legi públic ele-
mental i mixt.

1876: Descoberta d’un grandiós mosaic romà del s. III a l’edifici antigament 
anomenat Can Pau Birol al Bell-lloc.

1884: Plet a Santa Eugènia per un incident entre un veí i un regidor que 
van arribar a les mans, “quedando descosida la chaqueta -del regidor- oca-
sionándole con ello un perjuicio que los peritos han apreciado en doce cén-
timos de peseta”.

1888 (octubre): Diario de Gerona recull els acords de l’Ajuntament de Gi-
rona: “El senyor alcalde fa ús de la paraula per significar que els veïns del 
poble de Santa Eugènia, unit a aquest terme en virtut del mutu consenti-
ment, gaudiran d’ara endavant de tots els drets i beneficis que corresponen 
als d’aquesta ciutat” i confereix “el càrrec d’alcalde pedani del raval de Santa 
Eugènia a Don Narcís Burrassó”.

1889 (15 de juny): Santa Eugènia és de nou municipi independent: “En les 
cases consistorials d’aquesta localitat [...] Burrassó va llegir la Reial ordre del 
Ministeri del 6 de l’actual en la qual es deixa sense efecte l’agregació referida 
deixant altre cop el municipi independent de Santa Eugènia”.

1888-1889: Acta d’atermenament de Girona i Santa Eugènia, el 1889. Re-
ial ordre de 6 de juny de 1889, que deixa sense efecte l’agregació de Santa 
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Eugènia a Girona, aprovada per ordre de la Diputació provincial el 20 de 
setembre de 1888. [AHAG]

1894: Comença a funcionar el tren, en el primer tram Girona-Amer, que 
travessa les hortes de Santa Eugènia pel sud de la població. La primera esta-
ció ja s’estableix en el terme, amb un edifici característic de rajola vermella 
actualment fora d’ús, a causa de la supressió dels ferrocarrils de via estreta 
el 1969.

1895 (nit del 19 al 20 d’octubre): Un crim passional succeït a la casa número 
48 de la plaça de la Rodona commociona la ciutadania de Santa Eugènia i tot 
Girona i queda integrat a la memòria col·lectiva.

1897: S’inaugura, a iniciativa de Llorenç Alcalde, la plaça de braus, darrere 
el barri de la Rodona, prop de la Devesa de Girona.

s. XIX (2a meitat): L’origen de la població era molt divers, amb famílies del 
poble des de fa molts anys i altres que han vingut d’arreu de les comarques 
gironines, de Barcelona i de diferents llocs de la península, de França, d’Ale-
manya i, fins i tot, d’Amèrica. Demogràficament cal destacar que la mortali-
tat infantil és molt elevada.

s. XIX (finals): S’instal·len tres turbines fabricades per la casa gironina Pla-
nes i Flaquer de 40, 50 i 60 cavalls de potència.

1900: Població, 368 habitants (censats).

1900 (agost): Conflicte obrer a la Marfà i tancament patronal de les fàbri-
ques de Salt i Santa Eugènia per raó de l’incompliment dels patrons de la 
llei de març de 1900 que limitava l’horari laboral femení a 11 hores diàries 
i prohibia treballar els infants de menys de nou anys. Més de 400 persones 
van llançar pedres i trencar els vidres de la casa del senyor Mulleras, director 
de la fàbrica, i es van enfrontar a la tropa a peu i cavall de la Guàrdia Civil de 
Girona comandada pel tinent coronel Villalobos.

1911: Malgrat que la primera concessió a la companyia The Olot and Gero-
na Railway Co.Ltd. per construir el ferrocarril d’Olot a Girona data de l’any 
1883, no arriba a Olot, passant per Santa Eugènia, fins aquest any.

1915: S’estableix el primer servei d’autobusos, que substitueix les tartanes 
que des del s. XIX sortien de Girona (de la part alta de la Rambla, plaça de 
les Cols), enfilaven el carrer Nou, sortien fora murs vers Santa Eugènia i Salt 
i, després de proveir les cavalleries, arribaven fins a Olot.

1916 (7 de juliol): A proposta de la Societat Geogràfica el nom oficial és 
Santa Eugènia de Ter.

1919 (octubre): Vaga a la fàbrica en reivindicació de la jornada de 8 hores.
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1920: Botet i Sisó en la seva Geografia general de Catalunya. La província 
de Girona diu sobre Santa Eugènia de Ter: “Per lo servei escolar està agregat 
a Gerona, a quin districte electoral pertany”. No diu res més; no hi ha cap 
referència a escoles. Parla d’una població de 368 habitants, “dels quals 111 
saben llegir i escriure”.

1921 (20 de desembre): L’arximilionari americà L. Sharpe, convidat pel seu 
amic gironí Josep Maria Dalmau, va fer aterrar el seu avió, marca De Havi-
lland, al camp d’en Sureda, cosa que va provocar una certa convulsió entre 
els habitants de Santa Eugènia de Ter.

1922 (8 d’agost): L’Ajuntament de Santa Eugènia de Ter acorda instal·lar l’en-
llumenat públic elèctric amb el subministrament de la companyia Energia 
Elèctrica de Catalunya.

1922 (7 de novembre): Neix Francesc Torres Monsó, artista i escultor euge-
nial; l’any 1950 es casa amb Rosa Rodríguez Aguiló. Ambdós són veïns de 
Santa Eugènia de Ter des de fa 60 anys, davant de Can Ninetes, a prop de 
les hortes que tant s’estima, a tocar de la gent del seu poble: “És un lloc ideal 
per viure. Els hortolans m’estimen molt. Em duen verdures i em diuen ‘per 
a en Paco’”. L’any 1991 rep la Creu de Sant Jordi i el 2013, el Premi Nacional 
de Cultura del CONCA.

1927 (22 de novembre): Emília Xargay (1927-2002) neix a Sarrià de Ter. 
L’artista esdevindrà veïna del barri de la Rodona en heretar del seu pare la 
casa —que ell mateix havia construït— de la carretera Santa Eugènia, 54, on 
ubica també el seu estudi de treball.

1929 (26 d’octubre): El comboi Girona-Olot es redimeix del fracàs inicial, 
quan el rei Alfons XIII i la seva família l’utilitzen solemnement per visitar la 
capital de la Garrotxa, passant per Santa Eugènia de Ter. El “cotxe saló” fet 
servir per a aquella ocasió és conservat després com a peça de museu.

1929: Carles Rahola, a La ciutat de Girona, diu: “Santa Eugènia de Ter: dues 
escoles unitàries de nens i nenes respectivament” i en nota a peu de pàgi-
na afegeix: “Santa Eugènia de Ter, poble de 810 habitants no forma part de 
Girona, però fou acordada en principi la seva agregació al municipi de la 
ciutat, sense que hagi estada portada a cap”.

1929: Carles Rahola escriu que a la fàbrica hi treballen 153 obrers: 25 homes 
i 128 dones.

1930: Població, 1.200 habitants.

1930: Rafael Masó construeix el xalet Adroher, posteriorment enderrocat.

1931 (19 d’abril): Enric Marquès i Ribalta (1931-1994), pintor i artista euge-



Quatre pobles en un segle (1862-1963)

88

nial, neix en una de les set cases del veïnat de la Rodona. Va ser el pregoner 
de la Festa Major de Santa Eugènia de Ter de l’11 de setembre de 1993.

1932: Un temporal destrueix l’envelat de la Festa Major, on havien de tocar 
les orquestres La Principal de Cassà de la Selva i l’As d’Anglès.

1933-1934: Es conserven catorze dibuixos i esbossos de Rafael Masó de la 
Casa Josep Gil de Sant Narcís.

1933 (octubre): Al suplement literari de L’Autonomista es diu que “Santa Eu-
gènia, amb el seu barri de La Rodona, està destinat a ésser agregat a Girona, 
de la qual dista uns dos quilòmetres”.

1934: Població, 1.034 habitants (de fet) i 1.188 (de dret). Certificat de l’INE 
de 28 de juny de 1960.

1935: L’alcalde, Joan Puig Mir, va sol·licitar al director de Primera Ense-
nyança la creació d’unes Escoles Nacionals Unitàries, una per a nens i l’altra 
per a nenes. El motiu era que no n’hi havia de cap mena i la mainada en edat 
escolar havia de desplaçar-se als municipis veïns, Salt i Girona.

1936: Va haver-hi els següents mestres: Rosa Vila Rius, Josep Ralló Tomàs i 
Ferran Rahola (va marxar a l’exili).

1936 (30 de maig): L’alcalde de Girona convoca a una reunió els alcaldes 
de Salt, Santa Eugènia de Ter, Palau-sacosta i Sant Daniel per tal de tenir 
un canvi d’impressions sobre un projecte d’associació o agregació dels mu-
nicipis.

El veïnat de la Rodona, 1960. Ajuntament de Girona. CRDI
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1936 (2 de març): Ferran Rahola i Auguet, fill primogènit de l’escriptor Car-
les Rahola i de Rosa Auguet, fa de mestre en pràctiques a l’escola de Santa 
Eugènia de Ter i és nomenat definitivament el 3 d’agost. Exerceix, segons el 
full de serveis, fins al 26 d’octubre de 1940, moment en què va ser separat 
oficialment de la professió, però la realitat és que va ser mobilitzat i es va 
incorporar a l’exèrcit republicà el setembre de 1937, i es va exiliar a França a 
l’acabament de la guerra. S’ha conservat un diari de classe (curs 1935-1936) 
on diu: “Siempre he reconocido la enorme importancia del problema de 
la educación; capital problema al cual el pueblo debería dirigir todas sus 
actividades para pronta y noble resolución”. El març de 1936 també va ser 
nomenada mestra interina Rosa Vila.

1936: L’església parroquial és cremada, però els seus arxius documentals se 
salven gràcies a Joan Puig i Mir, en “Juanito de ca la Pepa”, que a l’inici de 
la guerra havia assumit les funcions de batlle, i que intercedeix davant el 
Comitè de Salt.

1936 (26 de novembre): Acords municipals: “Per unanimitat s’acorda can-
viar el nom d’aquest Municipi, el qual en comptes de Santa Eugènia de Ter, 
d’avui endavant s’anomenarà Pla de Ter”. “S’acorda la compra de cossos geo-
mètrics i un diccionari català per a les Escoles”.

1937 (1 de setembre): El secretari de l’ajuntament certificà que la corporació 
municipal havia resolt triar un camp de forma triangular, situat entre els 
barris del Pla de Ter i la Rodona, per ubicar-hi l’emplaçament de l’edifici 
escolar i que les obres començarien per compte del municipi a fi de donar 
feina als obrers en atur forçós.

1939 (12 de gener): Dinou dies abans de l’entrada de les tropes franquistes té 
lloc, a les dues de la tarda, la darrera sessió del ple de l’Ajuntament de Pla de Ter.

1939 (8 de març): Afusellen al cementiri de Girona algunes persones repu-
blicanes de Santa Eugènia i són enterrades en una fossa comuna. El 15 de 
març executen Carles Rahola a la tàpia del cementiri.

1939-1947: Va haver-hi els següents mestres: Mariano Oliver (1939), Rosa 
Vila Rius (1940), Mercè Maymí (1944), Francisco Font Baró (1944, encara 
hi era el 1949), Josefina Dalmau Norat (1946), Emília Font Gallart (1947) i 
Montserrat Tremosa (1947).

1940: Població, 1.470 habitants (de fet) i 1.511 (de dret). Certificat de l’INE 
de 28 de juny de 1960.

1940: S’acaba l’edifici escolar, el Col·legi Groc, que també acull provisional-
ment l’ajuntament, el jutjat, dues cases per als mestres, una per al secretari 
municipal i l’església parroquial.



Quatre pobles en un segle (1862-1963)

90

1940 (5 de gener): Primera desfilada dels Tres Reis a Santa Eugènia organit-
zada amb els cavalls de Can Puaté.

1940 (17, 18 i 19 d’octubre): Acabada la guerra, té lloc un dels aiguats més 
destructius per al pla de Girona. Ramon M. Castells diu que Santa Eugènia 
és “el rebost agrícola de la ciutat de Girona”. L’avinguda del Güell inunda 
camps i hortes, enderroca el pont de Can Vidal i arriba als 2 m en alguns 
indrets de la zona urbana de Girona. Les masies i el nucli urbà de Santa Eu-
gènia no pateixen tant.

1944-1945: Temptativa d’agregació de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa 
Eugènia de Ter a Girona, sense resolució. [AGA/Archivo General de la Ad-
ministración]

1945: Població, 1.520 habitants (de fet) i 1.486 (de dret). Certificat de l’INE 
de 28 de juny de 1960.

1948: Inici de la construcció del barri de Sant Narcís, en el límit municipal 
de Girona amb Santa Eugènia de Ter, per l’Obra Sindical y del Hogar, de 
527 habitatges, amb una superfície per habitatge d’entre 75 i 101,8 m2. L’any 
1951 es lliuren les primeres cases, el 18 de juliol de 1951 el barri és inaugurat 
parcialment i el 2 de juny de 1952 es fa la inauguració oficial del grup. És un 
projecte d’Ignasi Bosch Reitg (1910-1985), arquitecte de l’Obra Sindical que 
també va realitzar altres conjunts a Figueres i Olot.

1949 (29 de maig): Solemne benedicció del banderí de l’aspirantat d’Acció 
Catòlica a la parròquia de Santa Eugènia.

1949 (29 de novembre): S’organitza el primer concurs de sardanes revesses 
a la plaça de braus.

1950: Població, 1.603 habitants (de fet) i 1.616 (de dret). Certificat de l’INE 
de 28 de juny de 1960.

1950 (23 d’abril): James Manson, Ava Gardner i Marius Cabré van transfor-
mar l’arena de la plaça de braus de Santa Eugènia de Ter en un escenari de la 
cèlebre pel·lícula Pandora i l’holandès errant.

1950 (24 i 25 de juny): La parròquia de Santa Eugènia celebra una festa amb 
motiu de la fundació del centre de joves d’Acció Catòlica i festa patronal de 
l’aspirantat.

1951: Col·locació d’una imatge de Sant Narcís de terra cuita adossada a la 
façana de la parròquia de Sant Narcís, plaça de l’Assumpció, d’autor anònim, 
produïda en sèrie a Can Marcó de Quart, que va triar l’arquitecte Bosch 
Reitg.

1951 (9 i 10 de juny): Visita de la imatge de la Mare de Déu de Fàtima a la 
parròquia; l’alcalde Joaquim Soler Serra li lliura la vara de comandament.
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1953 (6 de febrer): Nou intent annexionista de Girona, que el Govern de 
Madrid pren en consideració.

1955: Població, 1.691 habitants (de fet) i 1.692 (de dret). Certificat de l’INE 
de 28 de juny de 1960.

1955: El Pla General de l’Ordenació Urbana de Girona ja regula la zona 
d’influència de la capital, hi queden afectats els termes municipals de Palau, 
Sant Daniel, Santa Eugènia, Salt i Sarrià.

1955 (març): Gran processó eucarística amb motiu de l’arribada de la Santa 
Misión a Santa Eugènia de Ter i el barri de Sant Narcís de Girona.

1955 (octubre): El consistori aprova un pla general d’ordenació urbana, re-
forçat el 1962 amb l’aplicació de disposicions parcials destinades a ordenar 
l’eixample eugenienc.

1957 (17 de març): Els quadres escènics de Santa Eugènia s’afegeixen als de 
Salt i Girona. Sota la direcció de Martí Boada Vila estrenen al Teatre Muni-
cipal de Girona La llum de la veritat.

1959: Població, 1.703 habitants (de fet) i 1.776 (de dret). Certificat de l’INE 
de 28 de juny de 1960.

1960: Població, 1.857 habitants (de dret). Informe de la Secció Provincial 
d’Administració Local.

1960 (26 d’abril): Ordre del Ministeri de la Governació per començar els 
tràmits sobre una possible incorporació dels municipis de Palau-sacosta, 
Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter.

1961 (8 de maig): Sessió extraordinària del consistori de Santa Eugènia de 
Ter on s’acorda que “aquest ajuntament, després d’una detinguda discus-
sió, per unanimitat acorda: formular total oposició a l’expedient instruït per 
l’Ajuntament de Girona, amb què es pretén la incorporació d’aquest terme 
municipal, perquè això és improcedent i innecessari”.

1962 (12 d’octubre): El Güell inunda el pla i afecta especialment la Rodona 
i Sant Narcís.

1962 (7 de desembre): L’acord del Consell de Ministres espanyol diu que “los 
términos municipales que se proyecta incorporar a Gerona [Palau-sacosta, 
Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter] no tienen importancia alguna y su vita-
lidad se debe exclusivamente a la proximidad con la capital”.

1962 (22 desembre): Pel Decret 3363/1962, de 20 de desembre, del Ministeri 
de la Governació, signat pel ministre Camilo Alonso Vega, s’aprova l’anne-
xió a Girona dels municipis de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia 
de Ter.
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1963 (26 de juny): Darrer ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Ter, presi-
dit per l’alcalde Francesc Estival Cisa; tancament dels llibres municipals.

1963 (30 de juny): L’alcalde de Girona, Pere Ordis, signa la diligència d’inte-
gració del municipi de Santa Eugènia de Ter al de Girona.

1963 (28 d’octubre): Al BOE núm. 264, de 4 de novembre de 1963, es pot 
llegir: “Orden por la que se acuerda la supresión de los Juzgados de Paz de 
San Daniel, Santa Eugenia de Ter y Palau Sacosta - Gerona incorporándolos 
al Juzgado Municipal de Gerona, el que se hará cargo de su documentación 
y archivo. Madrid, 28 de octubre de 1963. Ilmo. Sr. Director General de 
Justicia.”

1968 (13 de juliol): Es desmunta, pedra a pedra, i es numeren, el pont del 
Dimoni (1357) sobre el Güell, que unia Santa Eugènia de Ter amb el barri 
de Sant Narcís de Girona. L’enginyer Agustí Palau Baquero, responsable del 
projecte (1964) de “desviación y encauzamiento del río Güell a su paso por 
Gerona”, escriu a la documentació “que será trasladado al río Galligans, en 
la parte antigua de la ciudad por su valor arqueológico”.

1969 (15 de juliol): El mateix dia que l’home emprèn el seu primer viatge 
a la Lluna, el carrilet Girona-Olot, que circulava sobre el riu Güell, a tocar 
del pont del Dimoni, desapareix d’un cop de ploma en un llunyà despatx de 
Madrid per una suposada manca de rendibilitat.

1969: L’Ajuntament de Girona canalitza el riu Güell al veïnat de la Rodona. 
Abans es passava amb palanques. El paisatge canvia.



L’antic pont del Dimoni, sobre el riu Güell, a Santa Eugènia de Ter, 1902. 
Ajuntament de Girona. CRDI (V. Fargnoli)

Obres del desmuntatge del pont del Dimoni, 13/07/1968. 
Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans)
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Vista aèria de Santa Eugènia de Ter i les hortes, 04/2006. Fotosaeries.com (Santi Font)
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L’argumentari dels experts municipalistes



Expedient d’al·legacions a l’annexió del municipi de Palau-sacosta al de Girona, 1961 (portada). 
AMGi, Fons Ajuntament de Palau-sacosta



Plànol dels límits municipals entre Palau-sacosta i Girona. Expedient d’al·legacions a l’annexió del municipi de Palau-sacosta al de Girona, 1961. AMGi, Fons Ajuntament de Palau-sacosta



Palau-sacosta, 1961: carrer de Caldes de Montbui. Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans, atribuïda)

Palau-sacosta, 1961: casernes Álvarez de Castro, carrers del Migdia i de la Rutlla, al fons. Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans, atribuïda)

Palau-sacosta, 1961: carrer de la Rutlla i la caseta d’arbitris municipals. Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans, atribuïda)
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L’argumentari dels experts municipalistes

Ramon Congost i Horta
“Girona no podrà atendre les necessitats genuïnes de Palau”

Ramon Congost Horta, advocat dels col·legis de 
Girona i Barcelona, degà del Col·legi d’Advocats de 
Girona de 1958 a 1975 —any en què morí— i veí de 
Girona, és la persona designada per l’Ajuntament de 
Palau-sacosta per redactar el dictamen que acom-
panya les al·legacions d’aquesta corporació en la 
tramitació de l’audiència de l’expedient instruït per 
l’Ajuntament de Girona sobre la possible incorpora-
ció d’aquella municipalitat a la capital.

Narcís-Jordi Aragó, en una sentida necrològica 
publicada a la revista Presència el juny de 1975, amb 
motiu del traspàs de Congost a l’edat de 57 anys, defineix el perfil de l’ad-
vocat. Havia estat el defensor, davant del Tribunal Suprem, del setma-
nari quan aquest va ser cancel·lat (1971-1974) pel Consell de Ministres 
de torn. “En conèixer la sentència” que anul·lava la decisió presa per ser 
contrària a dret “va dir que es donava per totalment satisfet i ben pagat: 
per això va renunciar a rebre els seus honoraris”. La seva darrera actuació 
com a degà, ja malalt, fou posar la signatura al peu de la nota de protesta 
contra el “no” al català de l’Ajuntament de Girona, recorda Aragó.

Congost Horta comença el seu al·legat a favor dels interessos del poble 
de Palau citant el pensador liberal i jurista francès Alexis de Tocqueville 
(1805-1859): “L’home és qui constitueix els regnes i crea les repúbliques, 
però el municipi ha sortit directament de Déu”. Així doncs —afirma 
Congost— els municipis són entitats naturals, no els ha creat la llei, són 
anteriors a aquesta. “El legislador se’ls ha trobat ja constituïts, com a 
cèl·lules primàries de l’Estat, s’ha limitat a reconèixer la seva existència i 
a ordenar-la jurídicament”.

El dictamen de Ramon Congost és de llarg el més extens i argumentat 
dels tres redactats en defensa de la independència dels municipis afectats 
per l’agregació dels seus termes al de Girona. Hàbilment, l’autor argu-

Ramon Congost i Horta. 
(Arxiu família 

Congost Colomer)
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menta sobre la vinculació entre família i municipi. Mitjançant el muni-
cipi s’assoleixen els objectius de la vida comunitària, de caràcter “supra 
familiar”, es reafirma Congost. El municipi és un ens tan natural, necessa-
ri i permanent com ho és la família; i aquesta permanència dels seus ob-
jectius es reflecteix en la perdurabilitat del territori, que amb la població, 
integra els seus dos elements essencials.

Amb contundència, Congost rebla el clau tot just a les “consideracions 
prèvies” quan taxativament escriu que, com a ens o persona jurídica, el 
municipi no mor mai; que únicament pot deixar d’existir per imperatiu 
de l’Estat, únic organisme que pot “decretar” la seva “mort”, i violentar 
així el curs natural de la vida política.

Quan el degà del Col·legi d’Advocats de Girona baixa a descriure la 
proposta d’annexió d’aquests tres pobles limítrofs elaborada per la cor-
poració gironina no s’està de definir-la com a “genocidi municipalista”, 
la desaparició en massa de municipis, la transcendental alteració de ter-
mes municipals, únicament l’entén Congost pel zel —“digno del mayor 
encomio”— posat per l’Ajuntament de Girona en l’engrandiment de la 
seva ciutat. Ara se sol·licita la incorporació de Palau-sacosta, Sant Daniel 
i Santa Eugènia de Ter i sense renunciar a una pròxima agregació de Salt, 
Sarrià de Ter, Vilablareix i part de Sant Gregori... “y aún parece apuntar 
contra el municipio de Celrà.”

Ramon Congost defineix les raons invocades per Girona de “més apa-
rents que reals”, pel que fa a l’annexió de Palau-sacosta, i tracta d’argu-
mentar aquesta afirmació amb una descripció dels motius que impulsen 
l’ajuntament gironí a tirar endavant les agregacions: augment de la po-
blació, “de golpe y porrazo”, i del prestigi i la importància de la capital, “a 
efectos oficiales”.

El dictamen denuncia que l’Ajuntament de Girona, davant els problemes 
que també tenen altres capitals de l’Estat, ha optat per una via excepcional 
—“fora d’òrbita i desproporcionada”— que aposta per les annexions dels 
termes municipals veïns, no com a solució sinó com a objectiu perseguit.

Arribats aquí, Congost concreta en dos arguments bàsics quina és la 
fonamentació de la proposta d’agregació del municipi palauenc al gironí: 
el confusionisme d’edificacions i les necessitats i convinences econòmi-
ques administratives. I els rebat.

La “confusió de nuclis urbans” —no d’edificacions— sí que era, per a 
la normativa de l’època, una causa administrativa que motivava la fusió 
de municipis limítrofs, però no constituïa “motivo de incorporación de 
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un municipio a otro colindante”. Congost subratlla que l’expedient instruït 
per l’Ajuntament de Girona resulta “muy vago e inconcreto, lo que por el 
mismo se persigue no es la fusión, sinó la incorporación” de Palau-sacosta.

Ramon Congost, això no obstant, deixa de banda la lectura més lega-
lista d’aquella Llei d’administració local i passa a examinar sobre el ter-
reny si existeix confusió o no de nuclis urbans, basant-se en l’informe 
tècnic realitzat per l’arquitecte municipal Fernando Gordillo Fàbregas i 
del coneixement in situ que el mateix degà —confessa— en té. No és una 
qüestió menor, en el moment que ens ocupa, demostrar (o no) si existeix 
(o no) “confusionismo total de edificaciones” i que “el casco urbano de 
Gerona llega en realidad a rebasar los linderos de su término”, com sosté 
l’Ajuntament de Girona.

L’expansió de la capital, retrata Congost, per la banda de Palau-sacosta, 
ha quedat estrangulada per dues “desgraciades” circumstàncies: l’estació 
de la RENFE i les casernes militars. Obstacles insalvables (magatzems, 
molls, vies, tallers, dipòsits, pavellons, patis) que abasten una superfície 
extensíssima. Vaticina Congost, el 1961, que està molt lluny el dia en què 
es pugui parlar d’existència de nucli urbà en aquesta zona. I, així, difí-
cilment es pot afirmar que existeix confusió de nuclis urbans entre els 
termes municipals de Girona i Palau.

En aquest punt, l’autor descriu el caràcter eminentment rural de Pa-
lau-sacosta, constituït pel nucli —es nega a emprar l’adjectiu “urbà”— que 
conformen l’església parroquial, la casa rectoral i unes poques masies, ja 
que la major part —fins a cinquanta-cinc, com recull l’informe del secretari 
municipal Josep Surroca Vendrell— es troben disseminades per tot el ter-
me de Palau. Igualment no poden ser classificats de “nuclis urbans” els dos 
grups d’edificacions ubicats un al llarg de la carretera de Madrid a França 
per la Jonquera, i l’altre a l’antiga carretera veïnal de Girona a Palau.

La fotografia és un art, no sempre reflecteix fidelment la veritat

Aquí, l’advocat de Palau-sacosta aporta una opinió que resulta del tot mo-
derna: “La fotografia és un art, i no sempre reflecteix fidelment la veritat”. 
És quan afirma que les imatges que adjunta l’Ajuntament de Girona per 
argumentar la confusió de nuclis —mare de la necessitat de l’agregació— 
donen una falsa idea de la realitat. Sort, apunta, que una fotografia en 
corregeix una altra i que les realitzades per l’Ajuntament de Palau de-
mostren clarament la separació existent entre edificacions construïdes a 
Girona i les aixecades a Palau.



Quatre pobles en un segle (1862-1963)

102

Llegint l’informe de l’arquitecte Gordillo Fàbregas, en analitzar els 
dos grups d’edificacions esmentats, d’una banda el barri de les Rajoleries 
(carretera Girona-Palau) i de l’altra, la zona de les casernes —“tal com 
il·lustren les fotografies panoràmiques”— queden deslligats per una zona 
de camps sense urbanitzar. Les cases que conformen aquests dos grups 
urbans són antiquíssimes, la seva construcció és “totalment independent 
del creixement de la ciutat de Girona”.

No ens ha d’estranyar la insistència a tractar de desmuntar la tesi de 
Girona sobre la confusió de nuclis entre un municipi i l’altre perquè en 
bona mesura l’argumentació sobre aquest aspecte territorial era la base de 
les incorporacions (de les actuals i les posteriors). Així, emparant-se en 
el vigent Reglament de població i demarcació territorial, Ramon Congost 
dictamina que l’agregació no pot fonamentar-se en aquesta tesi. 

Amb la més “despreocupada promiscuïtat”, diu Congost, l’Ajuntament 
de Girona enumera els motius determinants de les necessitats econòmi-
ques i administratives de la capital per sol·licitar l’agregació dels termes 
municipals de Palau, Sant Daniel i Santa Eugènia, i també de Celrà, Salt 
i Sant Gregori, i “així, el nombre, sembla compensar la poca consistència 
de les causes o motius.”

En un parell de pàgines mecanografiades del seu dictamen confirma 
que l’existència d’una zona industrial a Palau-sacosta és antiga, que no 
planteja cap problema a Girona i que no és exacte que els desguassos i 
altres serveis siguin al municipi gironí; que hi hagi quatre comerciants 

Palau-sacosta, 1960: sense urbanitzar. 
Ajuntament de Girona. CRDI
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establerts a Girona que tinguin magatzems a Palau no és cap argument (el 
qualifica de detall “pueril i innocu”); que el fet que fàbriques i magatzems 
instal·lats a Palau facilita el frau fiscal a la hisenda municipal de Girona 
no es resol amb l’agregació; tampoc no és competència de Girona vetllar 
per les suposades dificultats en el compliment de les lleis sanitàries; que 
existeixi una línia d’autobusos que comunica el nucli urbà de Girona amb 
el poble de Palau no constitueix cap motiu per impulsar-ne l’annexió; un 
darrer argument (també “innocu”) és el que esgrimeix Girona quan diu 
que molts gironins treballen a les indústries palauenques i —igualment— 
que molts veïns de Palau tenen les seves ocupacions a la ciutat de Girona, 
Congost —amb un punt d’ironia— conclou que amb la incorporació d’un 
municipi a l’altre no s’aconseguiria la més mínima aproximació de resi-
dències i llocs de feina.

Tal vegada, aquesta ironia —o la profecia— fa que Congost redacti: 
“Si l’Ajuntament de Girona aconsegueix la incorporació de Palau, és pre-
sumible que moltes indústries, o les que s’hi instal·lin de nou, busquin 
establir-se també fora de la capital, en el terme adjacent, que seria el de 
Fornells de la Selva, en defecte del de Palau-sacosta.”

L’agrupació o la mancomunitat dels municipis és la via per la qual 
l’Ajuntament de Girona trobarà sempre predisposat el municipi de Pa-
lau-sacosta i no per la via draconiana de la incorporació. És la proposta 
de l’Ajuntament de Palau, després de reconèixer que Girona i els munici-
pis afrontats tenen qüestions a resoldre motivades pel veïnatge.

Palau-sacosta, 1960: línia divisòria entre els termes de Palau i Girona. 
Ajuntament de Girona. CRDI
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Congost afegeix a tall d’exemple que l’Ajuntament de Barcelona podria 
annexionar-se mitja província (i esmenta una desena de municipis de la 
conurbació del Barcelonès), però els “greus” problemes que té plantejats 
no s’han solucionat amb l’annexió d’aquests pobles sinó respectant la seva 
vida i autonomia i constituint la Comissió d’Urbanisme i Serveis Comuns 
de Barcelona i dels municipis de la Gran Barcelona (15 de juny de 1960).

Seguint aquest fil, Congost conclou que, de fet, el municipi de Girona 

Palau-sacosta, 1960: la carretera de Santa Coloma amb la carretera de Barcelona. 
Ajuntament de Girona. CRDI

Palau-sacosta, 1960: línia divisòria entre Palau i Girona. 
Ajuntament de Girona. CRDI
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ja té resolt el principal problema que se li pot plantejar —el seu creixe-
ment i desenvolupament— mitjançant el Pla General d’Ordenació Urba-
na que ja està aprovat (1955) i que inclou els pobles circumveïns, entre 
ells el de Palau-sacosta, juntament amb els de Salt, Sant Daniel, Santa 
Eugènia i Sarrià, i el mateix Girona.

Ramon Congost Horta considera que “no és necessària ni convenient 
la incorporació total” del municipi de Palau al de Girona, i es mostra 
contundent perquè “la incorporació suposaria un gravíssim perjudici per 
als veïns de Palau-sacosta, ja que pel seu caràcter eminentment rural, les 
seves necessitats i serveis són molt diferents dels d’un municipi urbà com 
Girona [...] absorbit per altres necessitats més pròximes [...], no podrà 
atendre, com és degut, i com ho són actualment, les necessitats pròpies i 
genuïnes de Palau-sacosta”.

Ramon Congost i Horta. Silenciosament, com havia viscut, ha mort Ramon Congost 
i Horta, un dels homes més significatius i representatius de la vida gironina d’aquests 
darrers anys. Tenia només 57 anys i en feia una vintena que era el degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Girona. El prestigi de Ramon Congost com a home de Dret era indiscutible no 
sols per als seus clients sinó també —miraculosament— per als seus propis companys, 
en un àmbit professional no massa propici a reconeixements d’aquesta mena. Ningú no 
discutia els coneixements jurídics de Ramon Congost, i menys encara la seva serietat, 
la seva dedicació profunda, la seva honestedat llargament acreditada. Home ben poc 
donat a les exterioritats de les relacions públiques, havia aconseguit ser l’home públic 
per excel·lència gràcies a aquesta probitat i aquesta rectitud reconegudes per tothom; 
gràcies a això fou reelegit una i altra vegada per al càrrec de degà. La seva actitud de 
noble independència li féu protagonitzar algunes tensions amb les autoritats oficials. 
Fa ben pocs anys va negar-se a donar la mà al governador civil que havia suspès una 
conferència organitzada pel Col·legi amb motiu de la festa patronal. Va fer-ho senzilla-
ment, però amb tanta fermesa, que uns mesos després el propi governador no solament 
autoritzava l’acte sinó que acudia a presidir-lo. La seva darrera actuació com a degà, ja 
malalt, fou posar la signatura al peu de la Nota de Protesta contra el NO al català de 
l’Ajuntament de Girona. Aquesta revista [Presència] té amb Ramon Congost un deure 
especial de gratitud. Ell va assumir amb entusiasme la defensa de Presencia SA, davant 
del Tribunal Suprem, llavors de la cancel·lació del setmanari pel Consell de Ministres. 
Amb una lúcida argumentació jurídica va demostrar la raó que ens assistia i l’arbitrarie-
tat d’unes decisions oficials que serien anul·lades per contràries a Dret. L’èxit del recurs 
el sorprengué al llit, ferit pel primer senyal de la seva malaltia. En conèixer la sentència 
va dir que es donava per totalment satisfet i ben pagat: per això va renunciar a rebre els 
seus honoraris. Era un altre gest dels que definien la personalitat de Ramon Congost i 
Horta. Són justament aquests gestos els que fan més dolorosa la seva absència i més viva 
la seva memòria. [Necrològica de Narcís-Jordi Aragó, director de Presència, publicada 
al núm. 373, del 7 de juny de 1975]



Expedient d’al·legacions a l’annexió del municipi de Sant Daniel al de Girona, 1961 (portada). 
AMGi, Fons Ajuntament de Sant Daniel



Plànol de la Comissió Provincial d’Ordenació Urbana de la Ciutat de Girona i la seva zona d’Influència: pel que fa a les comunicacions, s’observa que no hi ha cap nova via ni urbanització projectada per a Sant Daniel i 
les ordenances aprovades per la Comissió destaquen que el Barri Vell de Girona “sería cerrado por una vía de ronda, límite de la ciudad”. 

Expedient d’al·legacions a l’annexió del municipi de Sant Daniel al de Girona, 1961. AMGi, Fons Ajuntament de Sant Daniel



Sarrià de Ter, el Pont Major, Sant Daniel, Montjuïc i Girona, 1961. Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans, atribuïda)

Girona i Sant Daniel, i el cementiri, 1961. Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans, atribuïda)
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Lluís Marquès i Carbó
“No és convenient ni procedent l’annexió total de Sant Daniel”

Lluís Marquès Carbó és el municipalista re-
querit per l’Ajuntament de Sant Daniel per 
redactar el dictamen que completa l’expedient 
de l’al·legació d’aquest municipi a la proposta de 
possible incorporació a Girona impulsada per 
la capital de la província.

Marquès Carbó és doctor en Dret, jurista 
municipalista, especialitzat en qüestions locals, 
nascut a Palafrugell i —com ell mateix subrat-
lla— de família originària de la ciutat de Girona, 
“on ha nascut el meu únic fill, on em vaig iniciar 
en el meus serveis a l’administració local, i on 
—a l’Arxiu Municipal— vaig investigar sobre una institució econòmica 
de l’edat mitjana, publicació que va ser subvencionada per l’Ajuntament 
de Girona.” Efectivament, el Dr. Marquès havia publicat el 1935, a l’Edi-
torial S. Rosás de Barcelona, aquest estudi sobre pesos, mesures i comerç 
a Girona sota el títol de La taula de canvi i comuns dipòsits de la ciutat de 
Girona. Una històrica institució municipal de caràcter econòmic. Contri-
bució a l’estudi de la història del dret municipal i de l’economia catalana.

Lluís Marquès Carbó (Palafrugell, 1900 - Barcelona, 1969) va cursar 
estudis de dret i va exercir la seva carrera a l’Ajuntament d’Azpeitia (Uro-
la-Costa, Guipúscoa) i a la Diputació de Girona i a la de Barcelona, va 
publicar vint-i-tres llibres i va editar la revista Informaciones Municipales. 
Tots els seus treballs giraven entorn de l’administració local, defensant 
l’augment de recursos i d’autonomia, sobretot, dels municipis petits, tam-
bé va treballar a favor de les mancomunitats comarcals, tal com recull 
l’arxivera municipal de Palafrugell, M. Concepció Saurí, a “Lluís Marquès 
i Carbó”, publicat a Nou Palafrugell, núm. 122 de 1997.

Una dada curiosa: el setembre de 1958, Marquès participa com a po-
nent en el Congrés Municipalista Pirenaic que se celebra a Senillers (Lles 
de Cerdanya, Lleida) organitzat pel Col·legi Oficial de Secretaris, Inter-
ventors i Dipositaris de l’Administració Local; la nota publicada al diari 
ABC del dia 30 d’aquell mes i any el situa al costat de Josep M. Pi i Su-

Lluís Marquès i Carbó. 
Arxiu Municipal de Palafrugell 

(Col. Helen Marquès Shayne)



Quatre pobles en un segle (1862-1963)

110

nyer, l’expert defensor dels interessos de l’autonomia municipal de Santa 
Eugènia de Ter. Aquesta és la informació [sic]: “Han intervenido como 
conferenciantes D. Luís Marqués Carbó, que desarrolló su conferencia 
en la capital del Valle del Principado de Andorra, los catedráticos D. Ma-
nuel Ballbé Prunés i D. José María Pi Suñer, que hablaron en escenarios 
naturales de los bosques pirenaicos, y el secretario del Ayuntamiento de 
Madrid, D. Juan José Fernández Villa y Dorbe, que pronunció su confe-
rencia en Perpignan (Francia).”

El Dr. Marquès Carbó, ja a la introducció del seu dictamen en defensa 
de Sant Daniel, estudia la documentació preparada per l’arquitecte mu-
nicipal Josep Ros Casadevall i fa constar que coneix, perquè així se li ha 
indicat, la bona predisposició de l’ajuntament de la vall per arribar a tot 
tipus de convenis amb l’Ajuntament de Girona per resoldre el contenciós 
que ens ocupa. De fet, existeix un acord de Ple del 22 de febrer de 1961 
—certificat pel secretari de la corporació danielenca, Celestino Pastor 
Gil— pres per la unanimitat de tots els regidors, en què es reconeix que 
aquest municipi està disposat a acceptar una correcció de termes muni-
cipals amb Girona, sempre que amb aquesta correcció “no se prive a San 
Daniel el poder subsistir como municipio.”

Marquès Carbó, pel que fa al seu informe es pregunta —“doctrinalment”— 
si els problemes que la municipalitat de Girona suposa que quedaran resolts 
per la incorporació de Sant Daniel poden resoldre’s millor mitjançant una al-
tra fórmula que no comporti la desaparició del poble de la vall del Galligants.

Sant Daniel, 1960: el riu Galligants. 
Ajuntament de Girona. CRDI 
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Sant Daniel és inaprofitable per Girona

El terme municipal (14,67 km2) de Sant Daniel és més extens que els 
territoris de Girona, Palau-sacosta i Santa Eugènia de Ter sumats; hi ha 
distàncies superiors als 15 quilòmetres des de punts de la frontera Giro-
na-Sant Daniel a extrems concrets de la vall; tal com escriu el secretari 
municipal Pastor Gil i corrobora l’arquitecte Ros Casadevall, les caracte-
rístiques topogràfiques de Sant Daniel “no permeten situar-lo en el pla de 
les perspectives futures per a Girona”.

L’arquitecte municipal ho concreta al seu informe: Sant Daniel és ina-
profitable per Girona, incorporar-se 1.466 hectàrees de “monte despobla-
do es sencillamente lamentable”, d’aquesta actuació únicament pot resul-
tar un perjudici per als veïns de la vall i per a l’administració de la capital.

El terme municipal de Sant Daniel el conformen tres valls. La vall de 
Vila-roja, amb la muntanya de Caputxins a un costat i, a l’altre, Montilivi; 
al fons el riu Onyar, la via fèrria i la carretera a Sant Feliu de Guíxols. La 
vall de Sant Daniel, amb Montjuïc, a una banda, i la torre de la O a l’altra; 
al fons, el riu Galligants i el camí rural de Girona a Sant Daniel. I la vall de 
Montjuïc o de Pont Major, amb Montjuïc i el puig d’en Roca; al fons, el riu 
Ter, la carretera a Palamós i la via del tren en direcció a França.

Ros Casadevall diu que si a Vila-roja s’ha de respectar la zona verda 
perimetral del cementiri (500 metres, per llei) i, a més, no es pot cons-
truir a menys de 16 metres de l’eix de la carretera, no queda espai aprofi-
table; si a la vall de Sant Daniel es construeixen deu cases al llarg del camí 

Sant Daniel, 1960: una de les línies divisòries dels municipis 
de Sant Daniel i Girona. Ajuntament de Girona. CRDI
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rural, s’acabaria la superfície edificable. Si a Montjuïc-Pont Major, la finca 
i granja escola salesiana de Sant Isidre ocupa la quarta part del terreny 
edificable, tot seguit s’hi suma el solar adquirit per a la presó provincial 
i el seu perímetre de protecció, i hi afegim el cementiri del Pont Major... 
“se ha agotado totalment el terreno edificable”. Pel que fa a les vies de 
comunicació, Girona es connecta amb Vila-roja per la carretera estatal a 
Sant Feliu, amb Sant Daniel per un camí veïnal que té una amplada que 
no permet el pas de dos vehicles, i amb el barri de Montjuïc-Pont Major 
per la carretera de l’Estat a Palamós. I quant a l’argumentació esgrimida 
per l’Ajuntament de Girona —la continuïtat d’edificacions— únicament 
la trobem en una petita part del carrer del Carme; Girona està separada 
de Sant Daniel per una zona compresa entre les muralles i els antics forts 
que està sense urbanitzar.

El Dr. Marquès Carbó rebutja avançar en aquesta línia argumental i se 
submergeix en una de més organitzativa, més “ideològica” per a l’època. 
No és necessari “sacrificar” el municipi de Sant Daniel perquè Girona 
resolgui els seus problemes. El creixement de la capital no es resol amb 
l’“annexió total”, el que cal és una especial organització administrativa 
que permeti integrar tota la zona d’influència d’aquests territoris.

Marquès aposta, sense problemes, per una solució realista, pràctica, de 
cooperació intermunicipal, que no exclou la proposta de federació o de 
mancomunitat, que pugui prestar els serveis a la comunitat i porti l’ad-
ministració a prop dels administrats. Una organització per a la resolució 

Sant Daniel, 1960: al carrer del Carme, s’observa a l’esquerra 
la caseta del cobrament d’arbitris. Ajuntament de Girona. CRDI
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de les problemàtiques plantejades i per a la prestació d’aquells serveis que 
requereixin planificació, coordinació, fiscalitat o administració unifica-
des. Fins i tot, conclou Marquès, per què no es té en compte la fórmula de 
conveni entre municipis o la creació d’un organisme específic. “Ninguna 
persona sensata puede sostener que la anexión es la solución única, ne-
cesaria, ideal.”

Arribats a aquest punt del discurs, el Dr. Marquès ens convida a viat-
jar: de la vall de Sant Daniel a París i —també— a Toronto i a Tòquio, a 
Polònia i a Txecoslovàquia, a Portland (Oregon) i a Los Angeles, al Gran 
Londres i a la ciutat de Lisboa, a Berlín occidental, a Atenes, a Estocolm. 
I, a la Gran Barcelona.

És una mirada al dret local comparat i és més que un apunt el que el 
Dr. Marquès Carbó fa en quatre pàgines del seu informe: el Gran París 
no s’ha annexionat els 80 municipis de la conurbació, junts conformen 
el departament del Sena; Toronto (Canadà) ha constituït amb 12 po-
bles la municipalitat de la metròpoli; el govern metropolità de Tòquio 
el formen 47 ens locals; les darreres disposicions del “món comunista” 
respecten les personalitats locals suburbanes; als Estats Units, els proble-
mes metropolitans es resolen mitjançant federacions, Portland el con-
formen 12 municipis, Los Angeles en són 92; els burgs metropolitans 
del Gran Londres continuen sent governats pels seus propis alcaldes, 
el comtat de Londres no va suprimir les entitats locals; Lisboa disposa 
d’un règim especial integrat per les antigues “freguesías” (entitats locals 

Sant Daniel, 1960: línia divisòria dels municipis de Girona i Sant Daniel
 al carrer del Carme. Ajuntament de Girona. CRDI
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menors), 53 en total; Berlín occidental és, de fet, la federació de diferents 
municipis que continuen amb els seus burgmestres i governs (“el gran 
alcalde Willy Brandt actúa admirablemente con la colaboración eficaz de 
los burgomaestres”); Atenes, de fet, són una cinquantena de petits muni-
cipis independents sense cap lligam entre ells, el consell metropolità que 
existia fa uns anys es va dissoldre; el Gran Estocolm és en realitat l’antiga 
Estocolm i 10 ciutats més, 5 burgs, 31 municipis rurals i 6 d’urbans, en 
tots aquests ens, independents, els veïns estan inscrits a les seves residèn-
cies suburbanes respectives.

Després d’aquesta lliçó de dret, de models i de geografia humana i ad-
ministrativa, el Dr. Lluís Marquès Carbó formula la pregunta: per què 
Girona inexcusablement ha d’annexionar-se Sant Daniel?

I, ara, Barcelona. Era recent el Decret de 15 de juny de 1960 pel qual 
es creava la Comissió d’Urbanisme i Serveis Comuns de Barcelona i dels 
municipis de la Gran Barcelona, Marquès ressalta el fet que aquest or-
ganisme creat específicament resol d’una manera respectuosa per a les 
entitats locals existents l’alternativa de l’annexió i es mantenen així els 
diferents pobles del Barcelonès: la falta d’espai i els problemes de Barcelo-
na són “cien mil veces” més acusats que els que pot argumentar la ciutat 
de Girona. La conclusió de Marquès és que la mateixa fórmula aplicada a 
Barcelona és la bona per a Girona.

El Dr. Lluís Marquès Carbó finalitza el seu dictamen amb aquest pa-
ràgraf: “Entiendo, con la mayor objetividad, que no es conveniente ni 
procedente la anexión total del territorio del municipi de San Daniel al 
de Gerona. Los problemas que a Gerona, ciudad de alto rango y famosa 
historia, se le plantean por causa de su crecimiento y expansión, mucho 
mayor que con una anexión del municipi de San Daniel, puede resolverse 
armónicamente con una fórmula de cooperación intermunicipal, a la que 
el gobierno municipal de San Daniel daría las mayores facilitades, o con 
el establecimiento de una especial estructura administrativa que permi-
ta integrar a toda la zona de influencia que se estime pertinente para la 
prestación de aquellos servicios que exijan planificación, coordinación 
o administración unificadas. San Daniel es un modesto ente municipal, 
pero en él hay espíritu cívico, desde antiguos tiempos, y debe respetarse 
su personalidad y su independencia, que no ha de ser ningún estorbo a la 
resolución de los problemes gerundenses.”
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Josep Maria Pi i Sunyer, bon amic de Lluís Marquès Carbó, va escriure aquesta 
nota necrològica en record del seu company municipalista a la revista que havia 
dirigit Marquès des de 1951: “[...] Si quisiera resumir, en unas palabras, lo que el llo-
rado amigo era, pronunciaría éstas: un entusiasta del Derecho municipal; un gran 
conocedor de sus características nacionales y estranjeras, porque creo que hay muy 
pocos Hombres que hayan corrido el mundo con el afán de recoger el Derecho 
municipal como él; escritor sobresaliente de estas disciplinas, que dejará surco inol-
vidable de su obra; al lado de esto, una modestia poco común que avala aún tantas 
cualidades; un espíritu recto, de una moral intransigente; un inigualable compañero 
en los azares de la existencia. [...] Me unió una extraordinaria amistad con Marquès. 
Era un excelente compañero de cada minuto. En mi biblioteca tengo sus libros. Su 
vista me recordará constantemente la obra de tan excepcional escritor. Pero por 
encima de este aspecto, yo aún valoro más el humano. En mi recuerdo perdudarán 
siempre su figura y su gesto, tan clavados en mi corazón, que el paso de los años y la 
resaca del tiempo no serán suficientemente fuertes para borrar ni siquiera debilitar 
su constante evocación.” [Informaciones Municipales, novembre-desembre de 1969, 
darrer número. Publicació editada a Barcelona i dirigida per Marquès Carbó]

Girona i Sant Daniel, 1961: el carrer 
Sant Daniel que dóna accés a la vall; 

paral·lel al carrer, el traçat del riu 
Galligants; al fons, la torre Suchet, a la 

muntanya de Montjuïc. 
Ajuntament de Girona. CRDI 

(Narcís Sans, atribuïda)



Expedient d’al·legacions a l’annexió del municipi de Santa Eugènia de Ter al de 
Girona, 1961 (portada). AMGi, Fons Ajuntament de Santa Eugènia de Ter



Plànol dels límits municipals entre Santa Eugènia de Ter/la Rodona i Girona. Expedient d’al·legacions a l’annexió del municipi de Santa Eugènia de Ter al de Girona, 1961. AMGi, Fons Ajuntament de Santa Eugènia de Ter



Santa Eugènia de Ter i la Rodona, 1961. Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans)

Vista des d'un punt elevat de la Rodona de Santa Eugènia de Ter, 1961: les hortes d’en Massaguer. Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans)

Santa Eugènia de Ter, 1961: hortes, Can Gibert del Pla i el cementiri de Santa Eugènia. Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans)
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Josep Maria Pi i Sunyer
“Calen serveis i obres d’interès comú atesos mancomunadament”

L’Ajuntament de Santa Eugènia de Ter, per tal 
de redactar l’informe que acompanya tot l’ex-
pedient de l’al·legació en contra de l’agregació 
impulsada per la corporació veïna de Girona, 
encarrega el dictamen a Josep Maria Pi i Su-
nyer, doctor en Dret Administratiu, munici-
palista, resident a Barcelona, per acord del ple 
extraordinari del 8 de maig de 1961, en què el 
consistori del pla del Ter rebutja l’annexió.

Pi i Sunyer (Argentina, 1889 - Barcelona, 
1984) és jurista i advocat, fundador del partit 
d’Acció Catalana (1922), secretari de l’Ajunta-
ment de Barcelona durant la Segona República, depurat i separat del càr-
rec acabada la Guerra Civil; catedràtic (1940), degà (1957-1962) del Col-
legi d’Advocats de Barcelona i degà (1948-1958) de la Facultat de Dret de 
la Universitat de Barcelona; especialitzat en dret local. L’any 1982 rep la 
Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya.

L’opinió de Pi i Sunyer analitza l’expedient construït pel consisto-
ri gironí per poder redactar el dictamen que s’adjunta a les al·legacions 
de Santa Eugènia formulades a la tramitació d’audiència instruïda per 
l’Ajuntament de Girona, segons l’ordre del Ministeri de la Governació de 
1960, sobre la possible incorporació, entre altres, del terme municipal 
eugenienc al gironí.

Estudia els plans d’urbanisme del municipi de Santa Eugènia de Ter, 
degudament aprovats, i tota la documentació elaborada pel secretari 
d’aquest ajuntament, Francesc Amat Fontané: dictàmens de la matei-
xa secretaria, de l’arquitecte urbanístic, retalls de premsa, fotografies 
panoràmiques dels límits municipals de Santa Eugènia de Ter amb Gi-
rona, etc.

A l’Arxiu Municipal de Girona, en relació amb aquestes imatges pano-
ràmiques, es pot trobar al llibre de caixa, 1958-1961, de l’extinta corpo-
ració eugenienca (pàg. 61), del dia 30 de setembre de 1961, el següent 

Josep M. Pi i Sunyer. (Col·legi 
d’Advocats de Barcelona)
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assentament comptable anotat: “Fotos Sans, fotografias expediente opo-
sición anexión a Gerona, 1.200 pesetas”.

Pi i Sunyer informa al seu dictamen que coneix Girona i els encon-
torns i avança que cal distingir un parell d’aspectes diferents pel que fa al 
tema que ens ocupa: d’una banda, l’aspecte legal de la demanda de l’Ajun-
tament de Girona pel que fa a l’annexió, i de l’altra, el que caldria tenir en 
compte per aconseguir un conjunt de caràcter urbanístic que afectés la 
capital i la seva zona d’influència.

Pi i Sunyer es pregunta quina és la base de la demanda de Girona i 
subratlla que la capital de la província argumenta la confusió total d’edi-
ficacions entre Girona i Santa Eugènia; confusió que provoca una neces-
sitat econòmica i administrativa perquè desapareguin les jurisdiccions 
municipals diferenciades.

El Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals 
de 17 de maig de 1952, de la vigent —en aquell moment— Llei de règim 
local, és invocat per Pi i Sunyer per fer evident la contradicció de l’argu-
mentació de Girona: “al procediment per a l’alteració de termes, que es 
fonamenta en motius diferents, entre ells els de necessitat, pensant en el 
cas que les edificacions dels diferents municipis no tinguin solució de 
continuïtat.” Aquest aspecte, la no-confusió dels límits municipals, és de-
fensat legalment citant diversos articles de l’esmentada llei.

“He vist amb detall els informes tècnics”, diu el municipalista, “i de 
la meva impressió personal, per conèixer el terreny” Pi i Sunyer dedueix 

Construcció de les Destil·leries Regàs a Santa Eugènia de Ter, 1941. 
Ajuntament de Girona. CRDI (V. Fargnoli)
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que no hi ha la confusió a què la llei es refereix i “si no n’hi ha, és impro-
cedent la incorporació”, afirma taxativament.

El contacte d’edificis al veïnat de la Rodona, pels dos costats de la car-
retera de Santa Eugènia a Girona, no té cap rellevància i no es pot parlar 
de la “confusió de nuclis” que la Llei de règim local i el Reglament de po-
blació recullen com a argument per a possibles agregacions. Pi i Sunyer 
afirma que es tracta d’unes edificacions parcials com les que poden veure’s 
per la resta d’Espanya per un “atzar de circumstàncies totalment indepen-
dents de la vida real i del desenvolupament biològic de les poblacions.”

També esmenta l’informe de l’arquitecte municipal eugenienc —Claudio 
Díaz Pérez— per defensar aquest criteri —la no-confusió— i recorda que 
el poble de Santa Eugènia de Ter el componen dos nuclis urbans: el de 
Santa Eugènia —barri vell— i el barri de la Rodona.

El nucli de Santa Eugènia no es confon ni té cap contacte amb el de Gi-
rona, no té cap parc, jardí, passeig, avinguda que els uneixi i, a més a més, 
sí que existeix entre ambdues poblacions una gran zona lliure sense edifi-
car i pendent d’urbanitzar. Cal destacar que el riu Güell actua de barrera 
natural que separa els dos termes municipals, els aïlla, i concreta la seva 
comunicació a la carretera de l’Estat, Manresa-Girona, que creua el Güell.

Pel que fa al nucli del veïnat de la Rodona, a l’altra banda del riu, està 
situat a les dues bandes de la carretera Manresa-Girona. És aquí on s’ha 
produït contacte d’edificacions entre Santa Eugènia de Ter i Girona, però 
no confusió de nuclis.

Destil·leries Regàs, 1955-1960, a la Rodona, al límit amb Girona. 
Ajuntament de Girona. CRDI (Sebastià Martí)
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Pi i Sunyer recorda que l’arquitecte Díaz Pérez també informa que el 
barri de la Rodona està lligat amb el nucli antic de Santa Eugènia de Ter 
no únicament per la carretera de l’Estat, sinó per la urbanització projec-
tada en el Pla d’urbanisme dissenyat per a aquest municipi. Igualment les 
seves vies públiques no s’uneixen a les de Girona, tret de l’esmentada car-
retera. És evident —s’avança— que precisament és en llocs com aquests 
on calen serveis i obres d’interès comú (enllumenat, sanejament, trànsit) 
atesos mancomunadament.

Quan falta un mes del que serà el darrer ple de l’Ajuntament de Santa 
Eugènia, trobem a les darreres pàgines de l’últim llibre de caixa, 1962-
1963, amb la data de 31 de maig de 1963, aquesta anotació comptable: 
“Sr. C. Díaz, arquitecto municipal, plan ordenación urbana población, 
15.000 pesetas”.

De fet, el ple de l’11 de març d’aquell any havia aprovat per unanimitat 
l’avançament del Pla parcial d’ordenació urbana redactat per Díaz que 
comprenia el nucli antic, la zona d’eixample i la zona d’extensió del nord 
de la via del ferrocarril d’Olot a Girona, únicament als efectes administra-
tius interns; i “se’n tramet una còpia del mateix a la Comissió Provincial 
d’Urbanisme i una altra a l’Excm. Ajuntament de Girona com a conse-
qüència d’estar comprès aquest municipi en el Pla General d’Ordenació 
Urbana de Girona i la seva zona d’influència i haver-ne estat decretada la 
incorporació al de la capital”.

Abans de finalitzar el seu dictamen, Pi i Sunyer tanca aquesta primera 
part argumentativa amb un contundent paràgraf: “[...] en cas de dubte, 
l’esperit sempre ha d’inclinar-se del costat del respecte als municipis exis-
tents, ja que aquests constitueixen un element de biologia nacional i pel 
fet d’existir, mereixen un respecte que no pot eliminar-se a base de raona-
ments de caràcter burocràtic administratiu.”

La capacitat intel·lectual de Pi i Sunyer, la seva bonhomia i humor 
—segons aporten les cròniques de l’època— el porta a enllaçar l’argument 
anterior amb aquesta altra frase que, fora de context, podria tenir més 
d’un significat: “No és necessari, per resoldre problemes conjunts, elimi-
nar éssers vius.” Així introdueix un relat que el porta a analitzar com re-
solen altres ciutats europees, americanes i asiàtiques el respecte als “dits 
éssers vius” i com coexisteixen perfectament grans urbs amb petits mu-
nicipis limítrofs; ja que una cosa és el que Pi i Sunyer anomena “zona 
d’influència” de les ciutats i una altra cosa és l’eliminació dels ens locals i 
de les corporacions que per voluntat dels veïns els representen.
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Fins a set ressenyes bibliogràfiques cita Pi i Sunyer de diversos autors 
nord-americans contraris a la supressió dels organismes locals. Per al doctor 
Josep M. Pi i Sunyer, aquestes lectures el porten a preguntar-se “d’una ma-
nera radical” si és un bon mètode suprimir cossos vius. Torna a insistir-hi.

L’expert municipalista vol aportar solucions per al conjunt urbanís-
tic que afecta la ciutat de Girona i la seva àrea d’influència, tot posant 
en contradicció l’expedient —l’acord— d’agregació sortit de l’ajuntament 
de la capital. Diu aquest acord que la idea fonamental no és que Girona 
s’incorpori Santa Eugènia de Ter, Palau-sacosta i Sant Daniel, sinó que la 
incorporació ha d’ampliar-se als municipis de Salt, Sarrià de Ter, Vilabla-
reix i, parcialment, Sant Gregori. Pi i Sunyer confirma així que l’agregació 
de la qual es parla no respon a un pla ideal per a la futura Gran Girona i 
la seva zona d’influència, ja que no resol el problema.

Si bé és cert que els sis municipis afectats totalment, més l’afectat 
parcialment, són al pla de Girona i estan compresos en l’àrea d’influ-
ència —ara en diríem àrea metropolitana— de la capital, la incorporació 
d’aquest nombre de pobles equivaldria a fer desaparèixer ens municipals 

El cementiri de Santa Eugènia de Ter, 1972. Ajuntament de Girona. CRDI
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antiquíssims i vius, que tenen “la seva pròpia història i que són dignes del 
més gran dels respectes.”

L’al·legació de Pi i Sunyer finalitza amb una proposta “aconsellable”: la 
creació d’un organisme intermunicipal a imatge dels d’altres grans capi-
tals del món i que s’ha aplicat, mitjançant el Decret de 15 de juny de 1960, 
a la Ciutat Comtal, pel qual es crea la Comissió d’Urbanisme i Serveis 
Comuns de Barcelona i dels municipis de la Gran Barcelona. D’aquesta 
manera, la cooperació intermunicipal és la base per a la resolució dels 
problemes que planteja una ciutat i la seva àrea d’influència. “Tot menys 
la desaparició de municipis vius amb una tradició, una història i una 
consciència del valor de l’existència pròpia.” 

El dictamen de Josep M. Pi i Sunyer vaticina que amb la incorporació 
de Santa Eugènia de Ter, Palau-sacosta i Sant Daniel, Girona no aconsegui-
rà l’harmonització que es persegueix; com tampoc s’arribarà a res pràctic 
si s’hi incorporen Salt, Sarrià de Ter, Vilablareix i Sant Gregori. L’aposta 
del doctor Pi i Sunyer com a “solució única” és la de deixar subsistents les 
administracions dels municipis del pla de Girona i arribar a resoldre l’apli-
cació d’una fórmula de convivència i cooperació per a tots els problemes 
plantejats, i que puguin plantejar-se, de tal manera que així es resoldria la 
qüestió de l’“engrandecimiento” de Girona i la seva àrea metropolitana.

En la muerte de un ilustre jurista barcelonés, don José María Pi Suñer. ¿Qué hizo 
este maestro, este súper estar del Derecho para convertirse tras la guerra en una de 
las personalidades más queridas y populares de la ciudad [de Barcelona]? Primero 
hizo oposiciones a cátedra, el año 1940 y las ganó a despecho de sus antecedentes 
políticos —débilmente políticos— que le desfavorecían desde el punto de vista ofi-
cial. Oposiciones cuando había cumplido el medio siglo y que le devolvieron, según 
contaba, a sus muchachiles días. Encerrado las veinticuatro horas con libros, en una 
típica pensión madrileña. No se privó de nada. [...] El atrevimiento, la audacia... 
Mas para poder atreverse como él se atrevía, era indispensable un bagaje espiritual 
de primer orden, un savoir-faire inmenso, una cultura enciclopédica. Pidiéronle 
desde Madrid una conferencia sobre municipalismo. Les anticipó el título: “Las ho-
ras vacías de la Administración local”. ¿Las horas vacías? A los organizadores del 
ciclo les sonó a error y le telegrafiaron: “Querrá decir usted las horas varias...” “¡No, 
no! He dicho vacías”, —respondió nuestro hombre. Y efectivamente, en Madrid 
habló de cuando los municipalistas, alcaldes o secretarios, se encuentran solos y 
se asoman a la ventana a contemplar la plaza provinciana, cuando se humanizan 
y prescindiendo de la Alcubilla y del papeleo escuchan los dictados del corazón... 
Estas horas vacías son las más grandes y provechosas para la Administración. El 
público se entusiasmó. [Necrològica de Sempronio, periodista, publicada a La Van-
guardia, el 27 d’octubre de 1984]
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La Secció Provincial d’Administració Local (desembre de 1961)

Quatre pobles auditats per la prefectura

L’agregació dels municipis confrontats a Girona és fonamentada —per 
l’ajuntament de la capital— en tres punts bàsics: la necessitat d’incremen-
tar el seu territori municipal, la confusió d’edificacions que entorpeix el 
desenvolupament de la ciutat de Girona i la conveniència economicoad-
ministrativa com a conseqüència de la seva expansió i de la continuïtat de 
les construccions de la ciutat en els pobles limítrofs de Palau, Sant Daniel 
i Santa Eugènia.

A finals de 1961, el cap de la Secció Provincial d’Administració Lo-
cal, organisme al servei del règim, s’atreveix a redactar un informe que 
provoca reticències en el consistori gironí de l’època, que titlla de “pes-
simista” i ambigu el responsable d’aquesta administració. Així, el docu-
ment analitza els avantatges i inconvenients que poden derivar-se de la 
projectada fusió d’aquests quatre municipis, per la qual cosa estudia les 
característiques i condicions econòmiques de cadascun d’ells, incloent-hi 
el de Girona.

Municipi de Palau-sacosta

L’informe de la Secció d’Administració Local defineix el municipi (6 km2) 
com una “població semiagrupada” (de 1.534 habitants de dret, segons el 
cens de 1960), constituït per una capitalitat i dos barris, i tret del conegut 
com a barri de l’Església, la resta de nuclis formen agrupacions compac-
tes amb edificacions que es “confonen” amb les de Girona, tant pel que fa 
al nucli que s’entén com a “capitalitat” com a les construccions del barri 
de la carretera de Barcelona.

Palau-sacosta ja no pot ser considerat predominantment un municipi 
agrícola, ja que dins del seu terme s’hi estableixen una sèrie d’indústries 
(les més destacades són de productes químics, maquinària agrícola i in-
dústries càrnies) que pel fet de trobar-se fora del territori de Girona tenen 
menor pressió fiscal (“tributos más reducidos”) i, així, “un sistema o modo 
de burlar” determinades tributacions que Girona aplica i Palau no.

El patrimoni de Palau-sacosta —sumades les finques urbanes (119.500 
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ptes.), el mobiliari i les instal·lacions— és de 186.316 ptes. i el pressupost 
mitjà del període comprès entre 1955 i 1961 és de 197.200 ptes. —129 
ptes./h. El darrer pressupost aprovat, el de 1962, és de 257.500 ptes., que 
ja representa 161 ptes./h.

El 47% del pressupost es destina a les despeses del personal de l’admi-
nistració municipal (109.432 ptes.), de tal manera que difícilment amb la 
diferència (129.000 ptes., aproximadament) es poden assumir els serveis 
mínims que el consistori ha de complir per llei.

S’apunta a l’informe que la poca quantia econòmica que s’assigna a 
cobrir aquests serveis, però també la poca eficàcia amb la qual s’actua 

Palau-sacosta, 1960: carretera de Barcelona amb el carrer del Marquès de Caldes de Montbui. 
Ajuntament de Girona. CRDI

Palau-sacosta, 1960: l'encreuament amb el 
carrer Caldes de Montbui. CRDI

Palau-sacosta, 1960: l’argumentari de la 
confusió d’edificacions. CRDI
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són la causa de la deficiència dels serveis municipals: les partides, però, 
amb major dotació són, de major a menor, la de vies públiques i urbanes 
(58.000 ptes.), enllumenat públic (18.000), cementiris i conducció de ca-
dàvers (16.700), assistència medicofarmacèutica (10.158 ptes.).

Per damunt de tots, els principals ingressos d’aquelles arques munici-
pals provenen dels arbitris sobre la riquesa urbana (177.070 ptes., segons 
consta en el darrer pressupost liquidat, el de 1961), així com, amb diferèn-
cia, de la resta de tributs de l’Estat i provincials (35.000), de l’arbitri sobre 
la riquesa rústica i pecuària (26.380), dels impostos sobre el consum de 
carns i aviram (13.109), de begudes espirituoses (11.250), d’electricitat i 
gas (10.211 ptes.)... Es fa evident que la proximitat amb la capitalitat de 
Girona fa que la recaptació sobre la “riquesa urbana” sigui la principal 
font d’ingressos del pressupost palauenc.

L’informe finalitza afirmant que el poble de Palau-sacosta disposa de la 
majoria dels serveis mínims municipals, però escassament dotats econòmi-
cament, i tot i que està “en mejores condiciones” que el de Sant Daniel pel 
que fa a recursos, l’agrupació o “fusión con la capital” podria reportar un be-
nefici al veïnatge, perquè —es posa com a exemple— els serveis de clavegue-
ram, aigua potable, escorxadors, mercats, etc. són obligatoris en municipis 
de més de 5.000 habitants, “según el articulo 103 del vigente Código Local”.

Palau-sacosta, 1960: línia recta divisòria Girona-Palau. 
Ajuntament de Girona. CRDI
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Municipi de Sant Daniel

Aquest és un municipi eminentment rural, de població semidisseminada 
(2.284 habitants, el 1960), ja que únicament existeixen dos grups d’edi-
ficacions compactes, separats l’un de l’altre, i la resta de veïns es troben 
repartits dins del seu extens territori (14,67 km2).

El consistori no té béns propis; el patrimoni municipal, segons inven-
tari de l’1 de desembre de 1960, és de 244.150 ptes., lliures de càrregues; 
els béns que formen aquest patrimoni no produeixen rendes de cap tipus, 
ja que tot està destinat a suportar econòmicament els serveis municipals.

L’informe detalla i analitza els pressupostos d’aquest poble del període 
1955-1961: recorda que, com a la majoria dels municipis rurals, la dotació 
pressupostària és de quantia reduïda i no pot atendre molts dels serveis 
que l’ajuntament voldria oferir. El pressupost mitjà dels anys analitzats 
és de 133.570 ptes., 125 ptes./h. Segons l’últim pressupost estudiat (1961: 
166.000 ptes.), el 74% (118.551 ptes.) es destina a les despeses de perso-
nal i material i la resta, a “serveis mínims”. La qual cosa porta a afirmar, a 
l’informe, que “fácil es comprender que con un presupuesto tan reducido 
poco puede hacer el ayuntamiento que no sea el pago de su personal y la 
prestación de sus servicios más imprescindibles [...]”.

Sant Daniel, 1960: el carrer del Carme. Ajuntament de Girona. CRDI
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Però quins són aquests “serveis mínims”? L’assistència medicofarma-
cèutica (15.200 ptes.); el manteniment de les vies públiques i camins ve-
ïnals (5.450); el cost de la guarderia rural, el personal i les despeses de 
funcionament (3.500); l’enllumenat públic (3.000); la inspecció sanitària 
d’aliments i begudes (2.520); altres atencions sanitàries sense especificar 
(2.500); el servei del cementiri (2.000 ptes.). Resulta xocant que quedin 
sense consignació econòmica partides anotades del pressupost per a les 
fonts (a Sant Daniel) i abeuradors o la neteja viària. Per finalitzar amb 
les despeses, sobten les “atencions de caràcter cultural”, que tenen una 
previsió de 6.100 ptes. anuals; i —per acabar— l’única càrrega que té el 
municipi és el pagament dels “haberes pasivos del personal procedente 
de los Cuerpos Generales Sanitarios”, i aquestes pensions es quantifiquen 
en 8.400 ptes., xifra desproporcionada pel volum del pressupost analitzat.

Aquest pressupost tan minso és el fidel reflex de la migradesa de mit-
jans en general, com a resultat de tractar-se d’un municipi rural, afirma el 
cap d’Administració Local. Si s’examina la liquidació d’ingressos del dar-
rer pressupost tancat (1960) es veu amb claredat quins són els rendiments 
reals dels recursos de Sant Daniel.

Darrere del genèric “drets per la prestació de serveis” (36.158 ptes.), els 

Sant Daniel, 1960: la caseta del burot, al carrer del Carme. Ajuntament de Girona. CRDI
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següents dos capítols d’ingressos més elevats (22.791 i 22.740) correspo-
nen, respectivament, als arbitris sobre la riquesa rústica i a l’arbitri sobre 
el consum de begudes espirituoses. La importància d’aquest sector indus-
trial, en aquest municipi, la podem copsar quan comparem els ingressos 
que representa l’arbitri sobre un altre consum, el de carns (6.073). Dues 
taxes més, a tall anecdòtic: la de rodatge (6.150) i l’arbitri sobre velocípe-
des (4.000 ptes.).

L’auditoria econòmica reconeix que la majoria “dels drets i taxes no 
són d’aplicació o, si ho fossin, resultaria antieconòmic”. El rendiment dels 
impostos sobre consums, per la proximitat amb Girona i per la dificultat 
de fiscalitzar-los, no podria millorar-se, tot i que Sant Daniel, compa-
rativament amb municipis rurals de característiques semblants, està per 
sobre la mitjana d’eficiència recaptatòria.

La conclusió a què arriba l’informe, pel que fa a Sant Daniel, és que 
aquesta corporació no pot “cumplir por falta de medios económicos con 
los servicios más indispensables”, ja que gairebé tot el seu pressupost es 
dedica a les despeses d’administració general: en el cas d’“agrupació”, 
aquestes serien a càrrec de l’Ajuntament de Girona “y creemos que los 
servicios se prestarían de forma más eficiente por lo cual nada perdería 
con ello el vecindario”, rubrica.

Sant Daniel, 1960: en primer terme s’observa la via del tren de Sant Feliu de Guíxols. 
Ajuntament de Girona. CRDI
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Municipi de Santa Eugènia de Ter

Amb una superfície prou reduïda (1,25 km2), acull 1.857 habitants de 
dret segons el darrer cens de 1960, l’informe defineix Santa Eugènia de 
Ter com un municipi urbà i industrial agrupat en dos nuclis, una capi-
talitat al nucli antic de Santa Eugènia i el barri del veïnat de la Rodona.

Un tret característic que l’informe recull i destaca en primera instància 
és que existeix una important indústria que a efectes impositius no ho fa 
ni al poble, ni a Girona. Són societats anònimes que tributen per produc-
te net a la capital de Barcelona perquè estan inscrites allà i no al municipi 
eugenienc, “como sería lógico por residir en el mismo las factorías”.

Com a municipi industrial i de població agrupada disposa de més 
recursos que els pobles de Palau-sacosta i Sant Daniel i de menors ne-
cessitats pel fet de tenir un territori molt més reduït. Així, en analitzar 
els darrers pressupostos aprovats i liquidats per l’Ajuntament de Santa 
Eugènia de Ter dels anys 1955 a 1961, i l’aprovat de 1962, s’observa que el 
pressupost mitjà del període 1955-1961 va ser de 320.000 pessetes, que 
representa una proporció de 199 ptes./h. (segons el cens de 1950), i de 
238 ptes./h. (amb el cens actualitzat) si prenem com a referència el pres-
supost aprovat de 1962, de 434.200 ptes.

El patrimoni municipal (finques urbanes, instal·lacions i mobili-

Santa Eugènia de Ter, 1960: límit entre Santa Eugènia i Girona, a la Devesa. 
Darrere els arbres, la plaça de toros. Ajuntament de Girona. CRDI
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ari) suma 435.670 ptes. i les despeses totals de l’administració general 
(253.857 ptes., de personal) se situen en 288.957 ptes., cosa que represen-
ta el 43% del pressupost ordinari.

Pel que fa als serveis mínims obligatoris, l’ajuntament eugenienc reser-
va, al darrer pressupost, 146.000 ptes. per a conceptes estrictament de ca-
ràcter urbanístic (68.000 ptes. a millores, 42.000 a vies públiques, 36.200 
a enllumenat), als quals caldria sumar també les 7.000 ptes. destinades 
a clavegueram; la partida d’atencions culturals puja a 6.100 ptes.; la de 
cementiri, 4.700; la d’assistència medicofarmacèutica, sanitària i farma-
ciola, 21.790. L’auditoria d’aquests capítols de despeses anota, a l’apartat 
de càrregues, 9.736 ptes., pel concepte de pagament a les classes passives 
procedents dels cossos sanitaris.

Els recursos municipals que nodreixen el pressupost eugenienc te-
nen dues potes bàsiques: els ingressos provinents dels arbitris i impostos 
municipals, d’una banda, i de l’altra, el cobrament per la prestació dels 
serveis en general (72.316 ptes.). L’arbitri sobre la riquesa urbana és el 
que més recapta (84.320), seguit del que es cobra pels solars sense edifi-
car (32.137) i sobre el consum de carn (30.001). Dos arbitris més: el de 
begudes espirituoses (17.472) i el que s’aplica a l’increment de valor dels 
terrenys (16.686 ptes.).

Amb totes aquestes xifres a la mà, l’informe finalitza aquest apartat 

Santa Eugènia de Ter, 1960: antigues casetes del veïnat de la Rodona. Ajuntament de Girona. CRDI



135

4 - La resposta de les administracions locals a les tres al·legacions

destinat a analitzar la situació econòmica present i de futur de Santa Eu-
gènia de Ter d’aquesta manera: la gestió municipal en matèria d’ingressos 
és “muy superior” a la de Palau-sacosta i Sant Daniel i “su presupuesto 
de gastos puede contener créditos en cuantía más elevada que le permite 
[a Santa Eugènia] sostener los servicios y efectuar obras de mejora, pues 
aparte de contener su presupuesto crédito para las mismas, en los últimos 
cinco años aprobó presupuestos extraordinarios por importe de pesetas 
679.800.”

“Con referencia a Santa Eugenia de Ter opinamos que con sus medios 
se desarrolla en forma normal y cumple sus servicios mínimos y que la 
agrupación con Gerona no le resolverá ningún problema, muy al con-
trario verá aumentadas las cargas que actualmente gravan al vecindario.”

Municipi de Girona

La Secció d’Administració Local tanca l’estudi economicoadministratiu 
analitzant la situació del quart municipi afectat pel procés —el de Gi-
rona— amb els mateixos paràmetres que ho ha fet amb els tres antics 
municipis.

La població, en aquell moment, és de 32.242 habitants de dret (la Pre-
fectura registra que ha augmentat en 6.079 veïns en relació amb l’anterior 
cens de 1950); la superfície de la capital és de 7,18 km2; amb una demo-
grafia, doncs, de 4.571 h./km2. L’informe continua crític amb les aspira-
cions agregacionistes de Girona, amb aportacions de l’estil de “si bien es 
cierto que el perímetro [de la ciudad] es reducido, el problema que repre-
senta el aumento de población podría solucionarse mediante proyectos 
de reforma interior y aún con planes de extensión”, per sustentar aquest 
suggeriment als desitjos de la Gran Girona, la Prefectura cita el paraigua 
legal de la Llei de 17 de maig de 1956.

L’informe reconeix que, mentre que resultaria fàcil resoldre el dèficit 
d’habitatges dins l’actual terme municipal de Girona sense necessitat de 
fer efectives les agregacions, no ho és solucionar el problema d’enquibir 
zones industrials (“zonas fabriles”) dins l’actual perímetre de la capital. 
Igualment reconeix que, per una causa o una altra, les indústries s’han 
establert als municipis limítrofs i Girona no té cap alternativa per ordenar 
aquest aspecte de l’economia local ni per destinar espai per a zones ver-
des, “que muy acertadamente son llamadas los ‘pulmones de la ciudad’”.

D’altra banda, la suma de territoris dels quatre municipis afectats i 
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implicats en les annexions dóna com a resultat una nova superfície de 
29,10 km2 (“demasiado extensa”) per a una població que no superaria els 
40.000 habitants i amb diversos nuclis urbans (compactes i disseminats) 
prou separats del “principal o capitalitat”. Aquesta anàlisi porta el redac-
tor a afirmar que tot plegat representaria per a Girona (“la capitalitat”) 
una major despesa, i posa com a exemple el cost d’atendre la vigilància i 
conservació dels camins veïnals.

El desembre de 1961, com fa l’estudi sobre els municipis a agregar, la 
Secció Provincial d’Administració Local analitza els comptes del quin-
quenni 1957-1961 de l’Ajuntament de Girona. Les xifres que en desta-
quen són aquestes: el pressupost mitjà ha estat de 17.576.200 pessetes; i, 
concretament, el del darrer any analitzat (1961) ha arribat als 21.236.300 
ptes. La mitjana per habitant, segons el cens de 1960, és de 670 ptes./h. 
(aquesta darrera estadística no té en consideració ni els pressupostos es-
pecials d’urbanisme ni del subministrament d’aigua potable).

Igualment, pel que fa als serveis mínims que té assignats l’Ajuntament 
de Girona, atesa la població censada i segons la Llei de règim local, de-
nuncia que n’hi ha alguns de poc dotats econòmicament i esmenta el de 
la neteja viària, a tall d’exemple.

La crítica (suau, vista des d’avui, però intensa, en el context d’aquell 
moment, la dècada dels seixanta, a l’Espanya franquista) és una critica 
que apunta al pressupost i al cost de les partides que el conformen. Diu la 
Secció d’Administració Local que —a diferència dels municipis de “me-
nor importància” de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter 
estudiats— Girona no distingeix de forma clara el cost de cadascun dels 
serveis municipals que gestiona, sinó que ho fa d’una manera global sen-
se baixar al detall, tant pel que fa al capítol de despeses de personal com 
al de materials. Malgrat tot, es disposa de l’esborrany de pressupost per 
al 1962, pendent d’aprovació per la Delegació d’Hisenda, en el qual es 
valora que les despeses d’administració general del consistori s’eleven a 
5.200.000 ptes. (el 20% del pressupost ordinari). Altres càrregues que gra-
ven els comptes de l’ajuntament de la capital són les que provenen d’ope-
racions de crèdit (prop de 4 milions de pessetes de l’època) més l’anualitat 
de l’amortització d’un crèdit de 33 milions.

De la mateixa manera, per volum de població, Girona també té po-
testat per explotar en el seu grau màxim la possibilitat de recaptar recur-
sos municipals mitjançant arbitris i impostos. No obstant això, l’informe 
apunta una nova crítica a la gestió municipal de la capital quan afirma 
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que “alguns dels recursos podrien donar un rendiment superior al liqui-
dat el 1960” i al pressupostat per al 1962. I es tornen a posar un parell 
d’exemples: “el arbitrio sobre solares edificados y sin edificar y también 
con el arbitrio sobre consumo de bebidas espirituosas y alcoholes [...] 
que si los comparamos con los rendimientos que se obtienen en otras 
poblaciones de inferior importancia resultan en Gerona por bajo sobre 
los rendimientos medios” de les poblacions de Palau, Sant Daniel i Santa 
Eugènia.

Conclusions de la Secció Provincial d’Administració Local

Davant de tots els “sí, senyor” (calcats) a l’annexió recollits de totes les 
diferents delegacions de l’estructura de l’Estat franquista a Girona (Tele-
fónica, Correus, Hisenda... caixa de reclutes o Bisbat), sorprèn extraor-
dinàriament aquest extens i detallat informe redactat per la Secció Pro-
vincial d’Administració Local i signat pel seu cap el desembre de 1961. 
La sentència final no podia ser més explícita i més crítica a la proposta 
d’agregació a Girona dels tres municipis circumveïns. L’auditoria distin-
geix, fins i tot, entre els municipis a fusionar, les seves característiques i el 
futur que els espera.

Taxativament afirma que Palau-sacosta i Sant Daniel no compleixen 
eficientment amb els seus propis veïns amb els serveis que la llei els té 
encomanats; però gosa apuntar que, a banda de la carència de mitjans 
econòmics en ambdós, en el cas del poble de Palau, la deficient gestió mu-
nicipal també en seria una causa. Quan tot semblaria dat i beneït, de nou 
la ironia: l’annexió d’aquests dos municipis a Girona “no puede más que 
resultarles beneficiosa si [...] como es de suponer, la capitalidad cumple 
con sus obligaciones en los sectores agregados, cosa que ya consideramos 
algo difícil pues la capitalidad, como veremos, no dispone, ni dispondrá 
con la agregación, tampoco de medios económicos bastantes.”

Pel que fa a Santa Eugènia de Ter “ya es algo distinto”, es reconeix 
que té els serveis municipals millor dotats que els altres dos municipis 
a agregar i “es muy improbable los vea mejorados”, afegint a aquesta 
afirmació que encara podria millorar-los més perquè l’ajuntament eu-
genienc no ha esgotat el marge màxim de tributació permès per la Llei 
i que la seva credibilitat econòmica ve avalada pel fet que en els darrers 
cinc anys ha dut a terme obres de millora prou importants sense cap 
mena de problema.
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Es diu que, si bé amb l’annexió, aquests tres municipis podrien obtenir 
certs avantatges de caràcter general, no seria així pel que fa als tributs, ja 
que els “seus gravàmens” es veuran incrementats, no per nous serveis ni 
per millorar els existents, sinó “para aligerar la carga que pesa sobre la ca-
pitalidad, como consecuencia de obras y mejoras de orden anterior, de las 
que ningún provecho recibieron aquellos sectores de población.” I, a més 
a més, Girona, amb les agregacions, augmenta les seves càrregues i obli-
gacions “sin que en modo alguno pueda recibir compensación suficiente”.

I ho analitza baixant al detall. Girona augmenta les càrregues ja que 
haurà d’incorporar els pressupostos dels municipis agregats gairebé en la 
seva totalitat, difícilment podrà suprimir partides de despeses heretades 
dels tres ajuntaments annexionats. A més, l’Ajuntament de Girona es veu-
rà obligat a crear nous serveis en els antics termes municipals dels pobles 
fusionats pel fet —si més no— que la Llei de règim local així ho mana: 
són diferents els serveis mínims obligatoris per a municipis de 5.000 ve-
ïns que els que la mateixa llei marca per a municipis de 30.000 habitants, 
com seria el cas de la nova Gran Girona.

Girona no és una gran capital, escriu el cap de la Secció. Els actuals 
recursos de Girona difícilment cobreixen els seus serveis, que “no puede 
decirse sean modélicos ni mucho menos”, insisteix.

Girona podrà atendre les obligacions derivades de l’annexió?

La pregunta, doncs, resta plantejada i no d’una manera retòrica, sinó ne-
gre sobre blanc a l’informe. Aquí transcrivim la resposta que la mateixa 
administració es dóna, increïble per a l’època: “Si Gerona [...] procediera 
a una revisión a fondo de sus presupuestos y posibilidades económicas, 
tal vez, podría —no nos atrevemos a asegurarlo— mejorar su situación 
económica-financiera, pero para ello precisaría un plan bien estudiado 
de ordenación total y parcial [...] que regule el régimen del suelo y orde-
nación urbanística en toda su extensión, no pensando en la ‘Gran Gero-
na’, sino en la Gerona real y práctica, en la que se podrían resolver todos 
los problemas hoy existentes.”

L’informe finalitza amb contundència: “Consideramos que Gerona 
necesita de terreno para expansionarse; no tanto como el que se pretende 
pues ello ha de ser carga gravosa y estimamos, asimismo, que salvo el mu-
nicipio de San Daniel, pocos serán los beneficios que reciban los que se 
pretende agregar, y muchas las cargas, en cambio, que van a pesar sobre 
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aquellos, cargas que, en muchos casos, no compensarán los provechos 
problemáticos; las cargas, en cambio, sí serán efectivas.”

Ara s’entenen els comentaris que trobem a la resolució que l’Ajunta-
ment de Girona pren per unanimitat el 8 de juny de 1962, a la sessió 
ordinària celebrada a proposta de la Comissió Informativa de Governa-
ció: a banda de la resistència que manifesten els tres ajuntaments de Pa-
lau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter a ser incorporats a Girona 
per mantenir una situació  “aparentemente beneficiosa para sus particula-
res intereses, pero contraria a la naturaleza misma de la función adminis-
trativa, económica, social y urbanística”... l’únic informe —diu el secretari 
municipal de l’Ajuntament de Girona— que manifesta certa “ambigüitat” 
és el del cap de la Secció Provincial d’Administració Local; aquest mos-
tra “reserves o dubtes” pel que fa a l’agregació de Santa Eugènia. Girona 
destina, ja a la fase final del protocol de les annexions, quatre pàgines per 
desmuntar l’argumentació i el “fràgil dubte” d’aquesta Prefectura.

La Diputació Provincial de Girona (gener de 1962)

“Són ajuntaments que impedeixen el creixement de la capital”

L’Ajuntament de Girona, al seu darrer informe sobre la idoneïtat de 
les agregacions decretades, remarca que la conclusió de la Diputa-
ció de Girona és claríssima —“necesidad absoluta de las agregaciones 
proyectadas”— i la definició que s’inclou d’aquest organisme i del pa-
per que li assigna el Règim és prou eloqüent: “la Excma. Diputación 
Provincial [es] el Organismo administrativo más idóneo para pro-
nunciarse sobre una cuestión tan decisiva para el futuro de la Ciudad. 
Apartada completamente de todo partidismo y con una visión amplia 
y superior del conjunto de problemas y cuestiones administrativas lo-
cales, cuya solución debe afrontarse mediante la incorporación a Ge-
rona de otros tres Municipios”. L’acord de la Diputació és definit, des 
de la corporació municipal gironina, com “magníficamente razonado 
y concluyente en orden a la necesidad imperiosa de las agregaciones”.

No podia ser d’una altra manera, en aquell moment el president 
d’aquest organisme de l’administració local de l’Estat era Juan de Llobet, 
però a partir de 1967 —quatre anys després de les fusions— seria Pere 
Ordis, l’alcalde de les annexions i de la Gran Girona, qui ocuparia la pre-
sidència de la Diputació.
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L’acord que certifica García de la Rosa de la sessió del 19 de gener de 
1962 de la Diputació no amaga que redacta l’informe corresponent —i 
que veurem tot seguit— en compliment de l’ordre emanada del gover-
nador civil de la província. Aquest acord declara —evidentment— que 
procedeix, “per ser de summa conveniència”, decretar l’annexió dels mu-
nicipis de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter al de Girona. 
A més a més, la Diputació també avança que és “digno de tomarse en 
consideración” la proposta acord del 9 de desembre de 1960 de l’ajunta-
ment gironí “para que se le agreguen además” l’Ajuntament de Sarrià de 
Ter i el barri de Domeny de Sant Gregori. Un error de García de la Rosa, 
secretari de la Diputació, fa que al document certificat original al qual 
fem referència no se citi l’Ajuntament de Salt com una peça més a incor-
porar al projecte de la Gran Girona.

L’informe de la Diputació redactat per encàrrec del Govern Civil conté 
afirmacions, frases i paràgrafs que —com a mínim— sorprenen vistos 
50 anys més tard, però també llegits en el seu context temporal i històric 
podrien haver provocat aquesta mateixa sensació.

Per exemple aquesta: “[...] el factor demográfico ofrece un argumento 
decisivo en pro de la anexión [de Palau-sacosta], ya que mientras la Capi-
tal sigue estacionada en tal aspecto, Palau aumenta de forma anormal en 
relación con sus recursos ya que el factor humano se halla vinculado con 
la capital, aunque residan en el municipio limítrofe, convertido en subur-
bio de la Capital.” O aquesta altra: “Es inexplicable que el Ayuntamiento 
de Santa Eugenia de Ter tenga sus servicios sanitarios en mancomuni-
dad con Vilablareix, San Gregorio, Canet de Adri, San Martín de Llé-
mana, Aiguaviva y Fornells de la Selva, algunas de cuyas poblaciones se 
hallan separadas de Santa Eugenia por el río Ter”. I aquesta, etnocèntrica 
de soca-rel: “Desde el punto de vista urbanístico, las anexiones se hacen 
imperativas. No se puede hablar de un futuro urbanístico gerundense, 
sin antes suprimir el actual cinturón que representan los municipios que 
circundan y asfixian la capital.”

No fa falta insistir en el fet que els arguments esgrimits per la Diputa-
ció són els que l’ajuntament de la capital de la província ha repetit al llarg 
del segle anterior a les annexions: necessitat d’ampliar el reduït terme mu-
nicipal (7,18 km2), manca d’espai, confusió d’edificacions entre els muni-
cipis afectats i limítrofs, i realitat territorial que supera l’actual terme de 
Girona que “ahoga y perturba todo propósito y proyecto de expansión, 
dada su indiscutible insuficiencia”.
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Però un altre dels assumptes que aixeca més recels és el tributari (el de-
nominat “factor social” a l’informe de la corporació provincial). Si, d’una 
banda, es valora la insuficiència territorial de Girona i, de l’altra, el fet que 
moltes indústries i tallers estan establerts en els termes municipals limítrofs 
(algunes d’aquestes activitats comercials fins i tot ben bé al límit de la línia 
fronterera), per la qual cosa la Diputació els acusa així: “para acogerse a los 
beneficios económicos derivados de la cercanía a centros de distribución y 
a los efectos tributarios relacionados con la base de población”.

Finalment, és l’economia. I el darrer argument pro annexionista de 
pes: l’increment del valor dels terrenys afectats per la seva proximitat a la 
capital i als seus nuclis de comunicació, “las causas de tal incremento son 
atribuibles sólo y exclusivamente a Gerona”.

Aquest informe concloent de l’oficial major de la Diputació Provinci-
al detalla i rebat, en apartats específics, les al·legacions presentades pels 
ajuntaments de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter i, tam-
bé, l’ambigu dictamen del “pessimista” cap de la Secció Provincial d’Ad-
ministració Local (que despatxa en quatre curts paràgrafs).

Municipi de Palau-sacosta

Pel que fa a Palau-sacosta, es parla de la confusió d’edificacions modernes, 
que s’han aixecat lluny de la parròquia i de les cases de pagès existents, 
en una zona compresa entre el carrer del Marquès de Caldes de Montbui, 
a continuació del carrer de la Rutlla de Girona i la carretera de Barcelo-

na, que formen 
una important 
via comuna a 
Palau i Girona, 
on hi ha la casa 
consistorial de 
Palau-sacosta: 
“Sin este gran 
núcleo urbano, 
adscrito en rea-
lidad a Gerona, 
el Ayuntami-
ento de Palau 
se reduce a su 

Palau-sacosta, 1960: entre camps, imatge dels límits Girona-Palau. 
Ajuntament de Girona. CRDI
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iglesia y a las cincuenta y cinco casas de labor cuyas tierras han ganado 
enorme valor, gracias a Gerona.”

El consistori de Palau havia argumentat la dificultat d’obrir altres vies 
de comunicació entre el seu poble i la capital a causa de la ubicació es-
tratègica de les casernes i de la RENFE; la Diputació responsabilitza la 
“subsistencia del Ayuntamiento de Palau Sacosta” que “impide al Ayunta-
miento de Gerona el ir a realitzar un amplio plan de urbanización para el 
futuro”, i reunir així millors bases per reclamar la solució que planteja per 
a Girona l’existència de la xarxa ferroviària de l’antiga MZA (Compañía 
de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante).

En relació amb els arguments recollits en el dictamen del degà del 
Col·legi d’Advocats de Girona, Ramon Congost i Horta, que acompanyen 
l’al·legació de Palau, l’oficial major de la Diputació els defineix com a “ar-
gumentos de tipo político filosófico, que no pueden surtir efecto ante rea-
lidades de peso plúmbeo”. I, tot seguit, s’afegeix que “todo es obra de Dios. 
Incluso nace de la Creación, obra de Dios, el principio de que el derecho 
nace del hecho” i van ser els fets els que van imposar les annexions, mig 
segle abans, a Barcelona de Sants, Gràcia, Hostafrancs, Sarrià, les Corts, 
Sant Gervasi, Poble Nou, Clot, etc.

Palau-sacosta, 1960: ziga-zaga en aquest punt. Ajuntament de Girona. CRDI
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Municipi de Santa Eugènia de Ter

Dues qüestions ressalten de la contraal·legació signada per la Diputació, 
pel que fa a Santa Eugènia. D’una banda, tot allò que afecta la construcció 
del Grupo de Viviendas Protegidas San Narciso, edificat en una àmplia 
zona limítrofa amb Santa Eugènia de Ter, ja sigui amb el riu Güell ja si-
gui directament, i a la seva única via de comunicació. I de l’altra, el de la 
recollida de les aigües brutes, al Güell, d’aquestes populars cases barates.
La corporació provincial reconeix que és insuficient la comunicació exis-
tent i per la qual cosa, en el projecte de construcció del barri de Sant Nar-
cís, ja figurava “un gran viaducto por encima de las líneas de la RENFE 
y con él se resolvía el problema de comunicación” entre Girona i els 600 
habitatges de Sant Narcís. L’altra qüestió, la de l’abocament de les aigües 
residuals al riu Güell, la solució és clara: “ello tendría fin si ese río, que 
circula actualmente en su último tramo, por Gerona, hasta desembocar 
en el Oñar, se convirtiese en gerundense a lo largo del límite actual Sta. 
Eugenia-Gerona”. Aquest debat finalitza així: “El río es un motivo de or-
nato y de unión.”

“Lo que nos diga tan ilustre municipalista como el Dr. Pi Suñer, es 
digno de examen, de atención, de estudio.” Així s’introdueix l’apartat des-
tinat a rebatre el dictamen del “jurisconsulto” defensor de Santa Eugènia 

Santa Eugènia de Ter, 1960: límit de la Rodona amb el Grup Sant Narcís, a l’antic carrer 
Calvo Sotelo de Santa Eugènia, actual Narcís Monturiol. Ajuntament de Girona. CRDI
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de Ter, Josep M. Pi i Sunyer. S’esmenta que aquest incideix en els argu-
ments de l’advocat Congost i Horta —autor de l’informe en pro de Pa-
lau— que insisteix a referir com es resolen aquestes situacions a l’estran-
ger, per aportar com a solució el règim municipal de la Gran Barcelona. 
I breument es pregunta: “¿Podrían soportar los Ayuntamientos de San 
Daniel, Sarriá de Ter, Palau Sacosta, San Gregorio, etc., un compromiso 
como el que señala el Sr. Pi Suñer?”

Municipi de Sant Daniel

Davant de les caracterís-
tiques topogràfiques al·le-
gades per l’ajuntament de 
la vall que servien d’argu-
mentari, d’acord amb el 
Reglament de demarcació 
territorial de les entitats 
locals, per limitar l’anne-
xió del municipi, la Dipu-
tació les obvia i formula 
quatre breus afirmacions.

Santa Eugènia de Ter, 1960: carretera de Santa Eugènia, prop de la Rodona, a tocar de can Regàs. 
Ajuntament de Girona. CRDI

Sant Daniel, 1960: barri del Pont Major. 
Ajuntament de Girona. CRDI
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Sant Daniel té el més important nucli de població unit a Girona, a tocar 
del barri arqueològic de Sant Pere de Galligants. Des del passeig arqueo-
lògic que s’està construint es contempla la vall de Sant Daniel. “San Daniel 
se interfiere entre el barrio del Puente Mayor y Gerona, y ello constituye 
un absurdo.” El cementiri municipal de Girona està situat en el municipi 
de Sant Daniel. I acaba amb tres preguntes retòriques: “¿Anexión parcial? 
¿Qué se haría con el sobrante? ¿Agregarlo a Celrá?”

L’oficial major de la corporació provincial aprofita la presència del mu-
nicipalista Dr. Lluís Marquès i Carbó a l’expedient de Sant Daniel, com 
a expert, per reconèixer la seva vàlua com “uno de los mejores munici-
palistas que tiene nuestro país”, però davant de “la brillant exposició” del 
Dr. Marquès no s’està de repetir el que ja havia redactat davant de les tesis 
de Pi i Sunyer: “Los municipis que se trata de anexionar, carecen de peso 
específico para integrar una mancomunidad.”

De la mateixa manera que Marquès, Pi i Congost han posat exemples 
i apuntat solucions de com s’han resolt —mancomunadament— situa-
cions semblants en altres indrets, a Espanya i en el món, el relator de la 
Diputació examina antecedents similars per reforçar les tesis annexionis-
tes. El primer, l’Alemanya “durante la época del nazismo”, després Bèlgi-
ca, Noruega, Portugal, Suècia i els Estats Units: “reflejo del imperio de la 
supresión; y de agrupación, en casos afectados por entidades robustas”.

Sant Daniel, 1960: barri del Pont Major. 
Ajuntament de Girona. CRDI
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“En este caso [Palau, Sant Daniel, Santa Eugènia], se trata, en fin, de 
Ayuntamientos que además de impedir el crecimiento de la Capital, no 
son más que Municipios que gracias y a costa de Gerona mantienen ci-
erta vitalidad.”

El “problema” vist pels “nostres” intel·lectuals

I abans de la breu i esperada conclusió final (les annexions són conve-
nients i necessàries), l’informe de la Diputació inclou un darrer apartat 
sota el titolet “El problema visto por nuestros intelectuales”: Joaquim Pla 
i Cargol, Ricard Giralt i Casadesús i Carles Rahola i Llorens, i Gaziel, són 
els únics noms citats.

Sí, Pla i Cargol, que “durant el període anterior a la Guerra Civil, el 
trobem immers en els corrents renovadors d’aquell moment al costat de 
tants noms coneguts com Montsalvatge, Rahola, Bertrana” [Nadal]. Sí, 
Giralt i Casadesús, que els anys 1939-1941 fou expedientat i depurat com 
a arquitecte municipal de Figueres i Girona, càrrecs que abandona el 1940 
i 1941, respectivament. Sí, Rahola, editor de L’Autonomista, que acabada 
la Guerra Civil va reintegrar-se al seu lloc de feina, a la mateixa Diputació 
(hi treballava des dels 17 anys), on va ser detingut pocs dies més tard i 
executat afusellat pels vencedors del fratricidi a la tàpia del Cementiri de 
Girona, en terres de Sant Daniel, un 15 de març de 1939. Sí, Agustí Calvet 
i Pascual, “Gaziel”, periodista i escriptor nascut a Sant Feliu de Guíxols, 
director de La Vanguardia del 1920 al 1939, quan va haver d’exiliar-se, i 
que va retornar el 1940 a Barcelona, obligat per l’avenç de l’exèrcit nazi, i 
llavors va ser processat per les seves idees catalanistes i republicanes.

De Pla i Cargol es manlleva —degudament traduït al castellà i sense 
dir-ne la font— un dels paràgrafs del seu article publicat l’octubre de 1928 
al suplement literari d’El Autonomista, “Girona futura”, reproduït a la pri-
mera part d’aquestes pàgines. De Giralt i Casadesús, la referència tènue 
al seu text “La nova Girona”, publicat a El Autonomista el novembre de 
1923, es clou amb aquesta frase: “Una nueva Gerona que sea digna com-
pañera de Gerona vieja”. De Rahola, sense citar el seu llibre La ciutat de 
Girona (1929), la Diputació n’extracta, en vuit línies mecanografiades, el 
projecte somiat d’una nova Girona, en el qual Rahola esmenta la proposta 
de creació de l’Institut Històric i Paleogràfic que va fer Gaziel.

“Algunos de los sueños que hemos recogido, son ya una realidad” 
—tanca la Diputació— “Uno de ellos, la anexión a Gerona de los tres 
Municipios todavía no es más que un proyecto.”
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L’Ajuntament de Girona (juny de 1962 i definitiva)

“Els habitants d’aquests nuclis gaudeixen dels beneficis de la ciutat, 
per feina i activitats, però no són legalment gironins”

A l’extens redactat del secretari de la corporació gironina que dóna 
cobertura a la resolució definitiva per a l’annexió dels tres municipis 
de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter es poden llegir 
afirmacions de l’estil que “las anomalías originadas por la pequeñez 
extremada del término de la capital, son tan numerosas y manifiestas que 
necesariamente obligaron a enfocar la cuestión de las agregaciones, como 
única solución basada en la lógica”. Aquesta és la “base” i la “lògica” de 
tot l’expedient.

Ja durant el govern de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera 
(1923-1930) es va aplicar a Palau-sacosta una rectificació de llindes 
parroquials en benefici de Girona. Fins i tot se cita una disposició de 
la Generalitat de Catalunya, que en “plena Guerra de Liberación”, va 
acordar l’agregació a Girona dels municipis circumveïns esmentats. El 
secretari recorda que aquell acord de la Generalitat republicana no es 
va portar a la pràctica ja que “emanado de un organismo rojo, devenía 
nulo de pleno derecho”. Aquests arguments serveixen per demostrar, des 
de la capital, que ve de lluny la “necessitat imperiosa” de l’administració 
municipal gironina de poder desenvolupar-se en un espai territorialment 
“apto y suficiente”. En aquesta ocasió, l’Ajuntament de Girona fonamenta 
jurídicament les incorporacions en dos dels pilars que facilita la Llei 
de regim local vigent: d’una banda, la confusió de nuclis urbans per la 
construcció d’edificis limítrofs i, de l’altra, per motius de conveniència 
econòmica i administrativa.

El secretari certifica que aquestes dues qüestions han quedat prou 
acreditades a favor de les annexions i “ninguna prueba, ni siquiera 
indiciaria, ha sido aportada a las actuaciones para intentar desmentir esta 
afirmación [...] es sólo la pobreza de medios económicos con que han 
de desarrollar sus actividades los municipios colindantes [...] un nuevo 
argumento o razón jurídica para que su incorporación a Gerona no sea 
demorada”. Continua l’afirmació amb un “difícilmente podrá darse en 
España ningún otro supuesto en que sea más perfecta la acomodación de 
la realidad práctica, a la normación jurídica sobre alteración de términos 
municipales”.
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Es diu —a l’informe de la secretaria— que les proves fotogràfiques de 
les al·legacions presentades pels tres ajuntaments de Palau, Sant Daniel i 
Santa Eugènia també demostren que la ciutat de Girona no té prou territori 
i que els edificis d’un costat i de l’altre —de cada municipi confrontat— 
s’uneixen sense solució de continuïtat. De fet, en cap de les al·legacions 
s’argumenta aquest punt, més aviat al contrari. Fins i tot, Ramon Congost 
—a l’al·legació de Palau-sacosta— afirma que “la fotografia és un art, i no 
sempre reflecteix fidelment la veritat”, tal com hem vist.

No obstant això, l’Ajuntament de Girona manté que qualsevol actuació 
de caràcter urbanístic que es planteja es veu limitada per la diferència 
de jurisdiccions municipals “en un mismo espacio territorial”. S’arriba a 
afirmar que “los habitantes de estos núcleos gozan de los beneficios de la 
ciudad, forman parte de ella por razón de su trabajo y actividades, pero 
no son legalmente gerundenses”. Més real és que Girona veu com una 
part de la seva àrea territorial d’influència (que des de mitjan s. XIX ha 
considerat sota el seu domini) disposa d’un règim municipal particular, 
propi, “diferente de la administración del resto de la urbe”. “Anomalia”, 
aquesta és la descripció de la situació per a la ciutat de Girona, que entén 
que palauencs, danielencs i eugeniencs són part de la gran urbs, de la 
Gran Girona.

Àcida és la radiografia que es retrata, des de la capital de la província, 
de l’administració dels tres municipis, quan s’escriu que els ajuntaments 
d’aquests tres pobles a “incorporar, que tan celosa como inútilmente 
pretenden defender una administración propia”, són els primers a fer 
mans i mànigues —davant el consistori gironí— per aconseguir que els 
seus habitants s’aprofitin dels beneficis que comporta la proximitat amb 
la capital: recollida d’escombraries pel mateix concessionari, extensió 

Palau-sacosta, 1960: entre camps i alguna 
edificació llunyana, la línia divisòria.
Ajuntament de Girona. CRDI

Palau-sacosta, 1960: construccions i naus 
properes a la fàbrica dels Químics. 

Ajuntament de Girona. CRDI
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dels serveis d’aigües, clavegueram, extinció d’incendis... i, fins i tot, 
anul·lar diferències impositives amb concerts fiscals per al pagament de 
determinades taxes (per exemple, de rodatge).

Després d’aquestes valoracions en sintonia amb el discurs absolutament 
centralitzador de l’època, la secretaria de l’Ajuntament de Girona defineix 
les al·legacions presentades pels tres ajuntaments afectats, d’una banda, de 
“magníficament presentades”, i de l’altra, d’“ausentes de toda firme razón 
para poder oponerse a la incorporación de sus términos municipales al 
de esta ciudad”.

Titlla els tres expedients d’al·legacions de “cortados por el mismo 
patrón”. Certament, l’estructura expositiva és la mateixa: acord de 
l’ajuntament respectiu, informe de la secretaria, dictamen de l’arquitecte 
municipal, tres articles publicats a Los Sitios —els mateixos a les tres 
al·legacions— del que va ser cronista oficial de Girona, Mn. Carles de 
Bolós -Gerión- de desembre de 1958, dictamen d’un expert municipalista 
i/o jurista, mapes i proves gràfiques i fotogràfiques dels límits del territori 
en qüestió, etc. Però en cap cas poden menystenir-se aquests “magníficos” 
expedients, que recullen un argumentari prou ben dotat de base teòrica, 
argumental i jurídica per fer front a la incorporació promoguda des de 
l’Ajuntament de Girona.

La lectura pausada d’aquells acords i informes municipals, d’aquelles 
anàlisis urbanístiques, la mirada a aquelles fotos i plànols que reflecteixen 
un moment històric del pla de Girona, els tres dictàmens redactats per 
professionals externs, estudiosos de la situació i de contrastada vàlua, 
donen una visió del municipalisme en general i de la potència d’allò local 
que caldria repassar quan —ara— es torna a plantejar el debat sobre 
municipis petits versus municipis grans. Certament, la base d’aquestes 

Palau-sacosta, 1960: el carrer de la Rutlla, 
amb els Químics al fons, i la caseta 
d’arbitris. Ajuntament de Girona. CRDI

Palau-sacosta, 1960: el canvi de pavimen-
tació corresponent als dos municipis es fa 

evident. Ajuntament de Girona. CRDI
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tres al·legacions és “doctrinal” però no exclusivament “teòrica” —com 
se’ls acusa— i sí que aporten dades pràctiques i concretes.

Per exemple, l’argumentació de la confusió d’edificacions en els nuclis 
confrontats dels quatre municipis —principal argument atemporal de 
Girona— és rubricada des de la secretaria general de l’ajuntament gironí 
amb la desqualificació de les imatges fotogràfiques aportades als expedients 
dels tres ajuntaments a absorbir; apareixen —es diu— a tocar dels límits 
territorials alguns solars edificables amb la pretensió que constitueixen 
una separació perfecta entre els municipis, aquesta situació no invalida la 
“realitat” de la confusió de construccions en altres punts del perímetre de 
Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter. Aquests solars “gozan 
de un incremento de valor notorio gracias precisamente a ser colindantes 
con Gerona” i no permeten la realització de cap pla general urbanístic ja 
que aquest hauria d’incloure sempre una bona part del territori d’aquells 
pobles, “en la parte cuyo crecimiento ha tenido como única razón de ser 
la proximidad del núcleo habitado gerundense”.

S’insisteix a recordar que carrers de Girona continuen i s’endinsen 
en territori municipal veí i se’n posen exemples. S’insisteix en les 
incongruències nascudes de les diferències de jurisdicció municipal en 
un “mateix espai ciutadà”. I s’hi insisteix.

Santa Eugènia de Ter té una magnífica (literal) plaça de toros, però 
l’accés a la plaça s’ha de fer des de Girona, des dels carrers de Joaquim 
Vayreda i passeig de la Devesa; l’ajuntament de la capital es queixa que no 
té competència, malgrat aquest fet descrit, per ordenar de forma completa 
l’aparcament de vehicles al voltant de la plaça de braus.

Es continuen posant exemples: el Cementiri de Girona és al terme 
municipal de Sant Daniel; el dipòsit regulador de l’abastament d’aigües 

Sant Daniel, 1960: imatges de la línia divisòria, 
al carrer del Pont Major. CRDI

Sant Daniel, 1960: barri del Pont Major. 
Ajuntament de Girona. CRDI
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potable és a Palau-sacosta; un grup d’habitatges protegits ha estat construït 
en terrenys cedits per Girona però ubicats a Sant Daniel; el clavegueram 
de Santa Eugènia i d’algunes zones limítrofes de Palau evacuen en el 
de Girona; els “suburbios” de Girona, afavorits per una intensíssima 
immigració, se situen a Sant Daniel i Sant Gregori; una part de Palau rep 
l’aigua de boca de la xarxa de Girona; un sector de veïns de Sant Daniel i 
Santa Eugènia s’adrecen a l’Ajuntament de Girona per gaudir del mateix 
servei; l’església de Santa Eugènia comparteix parròquia amb la del nou 
barri de les cases barates del Grup Sant Narcís, al límit de Girona...

“Fuera de partidismo, con absoluta imparcialidad y visión objetiva” 
es manifesten a favor de les annexions, en aquells anys de finals dels 
cinquanta i primers de la dècada dels seixanta, tots els serveis i centres 
administratius provincials (la Delegación del Ministerio de la Vivienda, 
la del Ministerio de Información y Turismo, la Jefatura Provincial de 
Sanidad, la Delegación Provincial de Trabajo, la de Hacienda, la Compañía 
Telefónica), amb expressions de l’estil ”imperiosa necesidad”, “pausible 
y necesaria”, “altamente beneficiosa”, “en alto grado conveniente”... I 
encara trobem més “no hay inconveniente alguno”: el del Govern Civil, 
l’Audiència Provincial, les delegacions d’Estadística i d’Abastos, les 
prefectures de Ramaderia, d’Agronòmica, d’Obres Públiques, la Inspecció 
d’Ensenyança Primària, la caixa de reclutes i el Bisbat.

L’exposició de la resolució del secretari Torrent Carré per 
comparèixer en el tràmit d’audiència sobre les agregacions finalitza 
glossant laudatòriament —molt laudatòriament— l’informe emès per la 
Diputació de Girona i destina quatre pàgines a desmuntar l’ambigüitat 
del posicionament del cap de la Secció Provincial d’Administració Local.

La conclusió de la Diputació és claríssima —“necesidad absoluta de les 

Sant Daniel, 1960: barri del Pont Major. 
Ajuntament de Girona. CRDI

Sant Daniel, 1960: barri del Pont Major. 
Ajuntament de Girona. CRDI
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agregaciones proyectadas”— i la definició que s’inclou d’aquest organisme 
i del paper que li assigna el Règim és prou eloqüent: “la Excma. 
Diputación Provincial [es] el Organismo administrativo más idóneo 
para pronunciarse sobre una cuestión tan decisiva para el futuro de la 
ciudad. Apartada completamente de todo partidismo y con una visión 
amplia y superior del conjunto de problemas y cuestiones administrativas 
locales, cuya solución debe afrontarse mediante la incorporación a 
Gerona de estos tres municipios”. L’acord de la Diputació és definit com 
a “magníficamente razonado y concluyente en orden a la necesidad 
imperiosa de las agregaciones”.

El secretari Torrent vol contraposar la presumpta “objectivitat” de 
l’alteració dels termes municipals de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa 
Eugènia de Ter defensada per la Diputació, “órgano administrativo directa 
e inmediatamente afecto a la Administración local”, en línia amb les tesis 
de l’Ajuntament de Girona, davant “el único informe que manifiesta cierta 
ambigüedad”, el del cap de la Secció Provincial d’Administració Local. 
Administració local versus administració local.

Malgrat no ser certa al cent per cent l’afirmació que la Secció Provincial 
d’Administració Local admet “sin paliativos” les annexions de Palau i Sant 
Daniel —només cal llegir l’avaluació del cap de la Secció per contrastar-
la—, la preocupació de l’Ajuntament de Girona rau en les “reservas o 
dudas” que la Prefectura Local expressa pel que fa a l’annexió de Santa 
Eugènia. Tres pàgines ben bones hi destina el secretari municipal gironí 
a desmuntar-les.

Es diu que es parteix d’un principi fals, el que defensa que la suposada 
capacitat econòmica d’un territori fos l’únic motiu determinant per 
a la seva existència i subsistència individualitzada —en el cas de Santa 

Santa Eugènia de Ter, 1960: límit amb el 
Grup d’habitatges de Sant Narcís. 
Ajuntament de Girona. CRDI

Santa Eugènia de Ter, 1960: pont del tren 
d’Olot sobre el riu Güell, a tocar del pont del 

Dimoni. Ajuntament de Girona. CRDI
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Eugènia de Ter. Sembla que molesta a la capital que, pel fet de ser aquest 
petit poble un municipi industrial i haver tingut la capacitat econòmica 
d’aprovar pressupostos extraordinaris concrets per a obres d’envergadura, 
res no es resoldria amb la seva agregació a la capital de la província.

No s’atura la crítica de l’Ajuntament de Girona a la Secció Provincial 
d’Administració Local, pel que fa a la conveniència o no d’agregar el 
municipi de Santa Eugènia. El contraargument econòmic també té cabuda 
en l’anàlisi: l’ajuntament eugenienc té la riquesa que té i la capacitat 
econòmica de la qual disposa gràcies a la situació privilegiada de ser “un 
barrio de Gerona” però dotat d’independència o administració municipal 
pròpia. I una mica de ficció, fins i tot: si aquest petit municipi del pla 
del Ter estigués apartat i distant del de Girona —i es posa un exemple, 
“media docena de kilómetros de la capital”— s’avança una conseqüència 
que sembla una amenaça: “muy distinta sería aquella supuesta capacidad 
financiera de su Ayuntamiento, pero entonces —sin la influencia de 
Gerona— se podría percibir con exactitud la equivocación contenida en 
las afirmaciones de la Jefatura de la Sección Provincial”.

El que cou és que un terme municipal de 1.857 veïns tingui capacitat 
industrial i comercial per a l’establiment de magatzems, fàbriques i tallers 
de tota mena en funció de poder gaudir dels avantatges de la proximitat 
amb la capital sense haver de participar en les càrregues impositives de 
la ciutat veïna de Girona. La hipòtesi sobre què passaria si Santa Eugènia 
no fos veïna de Girona la resol l’autor amb la lapidària asseveració que 
“sería un pequeño pueblo, cuyo censo no alcanzaría con seguridad los 
500 habitantes”. Per demostra-ho, l’informe de la secretaria municipal 
proposa fer un estudi que doni com a resultat quants veïns eugeniencs 
treballen a Girona i quants viuen a Santa Eugènia, “como si de un sector 
cualquiera de la ciudad se tratase”. Es forjava el “barri dormitori”.

Josep Torrent acaba el seu redactat carregant de nou contra la Secció 
Provincial —“demostración evidente del error en las premisas en las 
que la Jefatura basa su informe”— i, probablement, conscient que les 
annexions es produiran sense consens, la secretaria redacta: “Finalmente, 
debe indicarse también que la agregación o incorporación a Gerona de 
los tres términos municipales de Palau, San Daniel y Santa Eugenia debe 
de ser gradual y pasar sus servicios a depender de la Administración 
municipal de Gerona a medida y proporción que la capital extienda los 
suyos al territorio agregado. Tan lejos debe hallarse imponer cargas sin 
compensación, como participar de beneficios sin contribuir a las cargas.”
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Nostàlgia

Sentiments de resignació, nostàlgia i desorientació

Se’m fa difícil recordar amb detall els sentiments 
després de 50 anys. Ja no només pel temps que 
ha passat des d’aquell 30 de juny de 1963, sinó 
també per l’edat que tenia aleshores i per una in-
duïda manca d’esperit crític davant de les situa-
cions derivades d’aquelles decisions polítiques. 
L’educació rebuda fins llavors anava dirigida a ac-
ceptar els fets i les decisions dels qui ostentaven 
qualsevol mena de poder. Ells eren els qui sabien 
el que convenia als ciutadans i la raó sempre esta-
va de part seva. Calia emmarcar, doncs, les seves 
actuacions en el que era “el millor per a tothom”. Així que si la decisió era 
d’incorporar Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter al municipi 
de Girona, s’havia d’acceptar perquè era el millor per a tots. Aquests munici-
pis i els seus ajuntaments ja havien tingut l’oportunitat de presentar les seves 
al·legacions i, per més que s’hi oposessin amb sòlids arguments, qui tenia el 
poder de decidir en últim terme ja ho havia fet i s’havia d’acatar.

Per tant, el primer sentiment del qual sóc conscient és el de resignació. 
La gent es va resignar. Tothom parlava del que havíem perdut, del que ja no 
tindríem mai més, però amb resignació. “Les coses són així. Què hi farem!”, 
es podia sentir sovint.

També hi havia un sentiment de nostàlgia. Ara tot s’havia de tramitar a la 
plaça del Vi. Lluny, molt lluny, allà a Girona. Ja no es podia parlar amb l’al-
calde, en Ramon, a la botiga o a la fleca, mentre treballava al camp o mentre 
t’ajudava a segar o a batre. Ara l’alcalde era una persona llunyana, descone-
guda, a qui no gosaries molestar amb els teus problemes quotidians.

Tampoc no trobaves ningú que t’ajudés a recordar els terminis, a fer i om-
plir els papers per demanar un permís o fer alguna gestió administrativa. Ja 
no et podies dirigir lliurement al secretari, el Sr. Surroca, o la Catalina, l’ad-
ministrativa, que sempre trobaves disposada a l’Ajuntament de Palau-sacos-
ta o a casa seva, perquè tenia les portes obertes tothora per a tothom. La 
rigidesa dels horaris administratius d’atenció al públic et desorientaven una 

Joan Corney, a Santa Eugènia 
de Ter, 01/09/2013.

 (Elena González Navarro)
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mica. Els costums rurals d’un poble petit havien de deixar pas a la dinàmica 
més urbana i força més impersonal d’una ciutat.

Al començament eren molts els moments de desorientació. Recordo que 
pocs anys després de l’annexió, en demanar un certificat de naixement, em 
van preguntar d’on era. Em va semblar que la resposta òbvia, ja que ja feia 
força temps que havíem estat annexionats, era dir que de Girona. No em tro-
baven. Fins que vaig comentar que havia nascut a Palau-sacosta. “Haver-ho 
dit abans”, em digueren. Em va costar d’entendre-ho.

El creixement de Girona i la despersonalització dels antics municipis

Hem de fer esment aquí que aquesta annexió formava part del model de 
ciutat conegut com la Gran Girona, que pretenia assolir més de 400.000 ha-
bitants l’any 2000 i que suposava a la pràctica la desaparició dels municipis 
veïns (incloent-t’hi l’annexió de Salt i Sarrià de Ter, el 1975). Sortosament, 
però, a partir dels anys 80, es va fer un gir important i es va anar consolidant 
un model de creixement més racional al qual sens dubte va contribuir la 
segregació de Salt i Sarrià, el 1983.

Tot això esdevindrà més tard. Ara parlem, doncs, d’un fet de 1962-1963 
que per a Girona va ser extraordinàriament positiu, i podem afirmar, ben 
segur, que aportava prou elements perquè fos motiu d’una gran satisfacció, 
una gran festa, una gran celebració per als gironins i els seus representants.

Tot al contrari si ens posem a la banda dels ciutadans i ciutadanes dels 
municipis annexionats. No pretenem ignorar que possiblement l’annexió 
també hagi aportat alguns beneficis a aquests tres pobles i al desenvolupa-
ment posterior del territori. Però en cap cas poden ser comparables, ni de 
bon tros, amb els que ha representat per a Girona. Els veïns de Palau-sacosta, 
Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter tenim la sensació, i en moltes ocasions 
també la certesa, d’haver-nos beneficiat, com a molt, només de les engrunes 
quan nosaltres ho vam donar tot.

Des de 1963, ja no disposàvem d’un dels elements cohesionadors: els 
nostres ajuntaments. Així, per exemple, la població de Palau-sacosta, molt 
dispersa en la seva distribució —no oblidem que una important extensió del 
seu territori era primordialment rural— anava perdent les seves referències 
i la seva identitat.

A més a més, a Palau, vam veure com la ciutat creixia envaint el territori 
de l’antic terme. Es van començar les primeres urbanitzacions, aïllades, sense 
gaire relació les unes amb les altres i sense la referència de pertànyer a cap 
lloc concret. Girona quedava lluny i ja havíem perdut la nostra identitat. 
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La promoció de noves urbanitzacions va anar proliferant al mateix temps 
que s’incrementava la despersonalització de la identitat del poble. No sem-
pre s’havien fet les previsions necessàries per dotar-les de tots els serveis 
necessaris. Això comportava dificultats i van començar a sorgir les prime-
res associacions de veïns, d’àmbits molt reduïts, per defensar uns interessos 
molt concrets. La majoria, una vegada assolits en major o menor grau els 
objectius inicials van restar inactives i sense cap mena de relació amb altres 
associacions similars que també es creaven.

I què va passar amb les festes tradicionals dels tres pobles? Des de l’ajun-
tament de la capital no es va fer cap gest per conservar-les. Com si no fos 
cosa seva. No ho era? En algun moment va semblar més que les toleraven 
que no pas que vetllessin per mantenir-les. “És cosa vostra, feu, feu”, vam 
sentir més d’una vegada. Mai no vam observar cap preocupació en el sentit 
de valorar aquestes manifestacions festives com a elements històrics i tradi-
cions culturals que s’haguessin de conservar. I ens feia molt de mal constatar 
que allò històricament tan nostrat, com podien ser les Fires de Sant Narcís 
per als gironins de sempre, no era ni valorat ni tingut en compte. Com si a 
Girona l’única festa que calia celebrar amb implicació municipal era la de 
Sant Narcís, sense considerar que a partir de 1963 s’acabaven d’incorporar 
veïns i veïnes dels pobles annexionats que tenien les seves pròpies festes tra-
dicionals. Unes festes que tots ells suposaven que, a partir d’aquell moment, 
serien tan gironines com ells mateixos. Però la realitat va ser ben diferent: 
només els esforços dels veïns organitzats en les comissions de festes respec-
tives a cada antic poble van evitar que desapareguessin.

Paisatges que també han patit l’annexió

El maltractament que han sofert alguns dels elements històrics dels antics 
municipis corroboren la pèrdua d’identitat dels pobles annexionats. A Sant 
Daniel, l’estat de les antigues fonts d’en Pericot, del Bisbe, d’en Fita, dels Lle-
ons i del Ferro i dels ponts d’en Pericot i del Bisbe; a Santa Eugènia de Ter, el 
tren d’Olot, el pont del Dimoni, les hortes, la sèquia i el riu, o a Palau-sacos-
ta, la desaparició de qualsevol vestigi dels forns de les antigues rajoleries i 
bòbiles —fins a onze se’n podien comptar els anys 50-60—. Ningú a l’Ajun-
tament de Girona, que també va començar a ser el nostre des de 1963, es 
va preocupar per salvaguardar cap element que permetés recordar aquestes 
activitats i la importància que havien tingut.

Serveixi, així mateix, de mostra concreta d’aquest patiment, a Palau, el 
desplaçament —el 1988— de la Creu de Terme del lloc on històricament 
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havia estat ubicada. Una de les últimes decisions de l’antic ajuntament del 
poble va ser encarregar el monòlit de pedra, de cinc metres d’alçada i amb 
un sòcol també de pedra, a l’escultor Domènec Fita, el 4 de gener de 1963. 
S’havia aixecat al punt exacte on havia estat ubicada sempre la Creu de Ter-
me, al bell mig de l’encreuament de la pujada a la Creu de Palau i el camí 
vell de Fornells amb el carrer de l’església de Sant Miquel. Ocupava el centre 
d’un espai circular d’uns tres metres de diàmetre protegit per un voral de 
pedra picada. Successives obres d’eixamplament i millora dels vials que con-
fluïen en aquest encreuament anaven enterrant el voral de protecció, amb 
la nul·la atenció dels responsables municipals per evitar-ho. I va arribar el 
que es preveia: el monòlit es va trobar al bell mig de l’encreuament sense 
cap mena de protecció. I en aquesta situació representava un evident perill 
atès l’increment del volum circulatori. Es podia haver recuperat aquell voral 
inicial, fent-lo més gran i convertint la Creu de Terme en el centre escultòric 
d’una rotonda que servís per ordenar la circulació de l’encreuament. Però la 
decisió va ser la més fàcil i la menys respectuosa amb la història: arraconar 
el monòlit.

És també molt trist l’estat en què es troba la també històrica plaça de Pa-
lau; l’única plaça pública que hi havia al poble en el moment de l’annexió, si 
descomptem la plaça de l’Església. Cada ampliació de la pujada a la Creu de 
Palau va significar una mossegada a aquell diàfan espai públic, on se celebra-
ven ballades de sardanes i altres actes per les fetes. Mai no s’han rehabilitat 
les ferides produïdes al costat de ponent que la van empetitir i degradar. Fins 
i tot, ha rebut dos cops de gràcia que han esdevingut definitius. El primer 
amb la transformació de les antigues escoles municipals en centre d’educació 
especial. L’edificació va engolir la barana en forma de banc i tancà del tot el 
costat nord. La protesta de l’Agrupació Cultural i Recreativa, de la comissió 
de festes i dels veïns va propiciar que des de l’Ajuntament de Girona es fes 
arribar un projecte de rehabilitació que mai es va dur a terme. La darrera i 
potser la queixalada més dolorosa a la plaça es va produir recentment, amb 
l’ampliació del centre d’educació especial: un porxo que protegeix l’entrada 
a aquest centre l’ha envaïda, i l’accés rodat pel sud l’aïlla de l’entorn proper. 
Avui només el rètol identificatiu i un cadafal d’obra pensat per als músics ens 
permet deduir que allò havia estat la plaça de Palau.

Són exemples de la poca consideració vers els pobles annexionats i els 
seus elements identitaris i la indiferència i manca de respecte per la seva his-
tòria i la seva tradició cultural; no ens podem imaginar un tracte similar per 
a elements ubicats dintre dels límits territorials de la Girona anterior a 1963.

I què resta de l’antiga pagesia? Fins a quaranta cases de pagès actives es 
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podien comptar a Palau-sacosta en el moment de l’annexió. Totes elles amb 
el corresponent contingut ramader que complementava l’activitat agrícola. 
Moltes d’aquelles masies han estat enrunades per la pressió urbanística. És 
una llàstima que no es negociés amb els promotors la cessió de can Sureda, 
just al costat de la Creu de Palau, en lloc d’enderrocar-la per disposar uns 
metres més de zona verda; això hauria resolt la manca de locals socials a la 
zona, alhora que s’hauria generat també la possibilitat de destinar part de 
l’edificació a ubicar un centre d’interpretació històrica d’aquesta activitat, ara 
mateix a punt de desaparèixer del tot.

Oportunitats perdudes per sempre?

Són sens dubte dues grans oportunitats perdudes perquè els ciutadans de Gi-
rona coneguessin de ben a prop algunes de les arrels socioeconòmiques que 
en un moment històric van voler fer seves de manera forçosa. Imaginem que 
no hi ha hagut mala fe, sinó més aviat indiferència i deixadesa. Pocs elements 
situats més enllà dels límits de la Girona de 1963 s’han considerat també 
gironins de veritat. Una actitud que es podia esperar d’un ajuntament prede-
mocràtic, però que és molt difícil de justificar per als successius consisto-
ris elegits democràticament. O és que els representants elegits no havien de 
vetllar per tots els gironins i gironines, per les seves tradicions, per les seves 
arrels històriques? El 10 de juny de 2013 el ple municipal de l’Ajuntament de 
Girona va aprovar per unanimitat les propostes recollides en una moció que 
van presentar les associacions dels tres antics municipis. Si s’acaben duent a 
terme, els ciutadans dels pobles annexionats podran començar a sentir-se en 
part rescabalats del deute històric acumulat durant tots aquests anys.

La Girona d’avui no és només el resultat del creixement i el desenvolu-
pament en èpoques molt llunyanes que s’han d’estudiar i difondre, sinó que 
també s’ha de reconèixer l’extraordinària aportació que els vilatans de Pa-
lau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter es van veure obligats a fer 
aquell 1963. Només tenint en compte el fet històric de l’annexió es pot inter-
pretar la Girona actual.

Joan Corney i Vilà, palauenc,
secretari de l’Agrupació Cultural i Recreativa de Palau-sacosta

(ponent defensor de la moció del desgreuge presentada 
el 10 de juny de 2013 davant el ple de l’Ajuntament de Girona)
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A l’ex-Sant Daniel

L’any mil nou-cents seixanta-tres
és un any de trista memòria
ja que passava a la història
per no oblidar-lo mai més.

Recordar com si fos ahir
que ens va caure el cel
perquè el poble de Sant Daniel
va deixar d’existir.

Sembla que ens haguessin robat
aquell sentiment tan noble
que estimàvem el nostre poble
i ara només som un veïnat.

No va ésser per voluntat
ni que s’hagués pensat mai
que pogués anar tot al carai
per un cop de ploma mal donat.

Passejant pels camins
des de la Vall a la muntanya
fa una impressió tan estranya
que t’entra molt endins.

El Galligants sempre tan fidel,
ara enfadat com una mona
per haver passat a Girona,
tant com estimava Sant Daniel.

El pobre no se’n sap avenir,
perquè no ho veu gens clar,
l’Onyar ara és un seu germà
i abans només era un seu veí.

És trist, no podem fer-hi res
el mal ja ve de lluny
d’aquell 30 de juny
del mil nou-cents seixanta-tres.

Menys mal, que el Monestir
té tan fonda l’arrel
que el nom de Sant Daniel,
sempre podrà persistir.

Joan Camós, santdanielenc

Pedra de la “mitja lleuga”, 
al poble de Sant Daniel. 

Pedresdegirona.com (Fèlix Xunclà)

Joan Camós, al monestir 
de Sant Daniel, 30/08/2013.

Pedresdegirona.com (Fèlix Xunclà)
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Desgreuge

Text de la moció aprovada per la unanimitat dels grups municipals del consistori gironí, 
que va ser presentada al ple de l’Ajuntament de Girona per l’Associació de Veïns i Veïnes 
de Palau-sacosta, l’Associació de Veïns del Pla de Palau-Sant Pau, l’Agrupació Cultural i 
Recreativa de Palau-sacosta, l’Associació de Veïns de la Vall de Sant Daniel i la Manco-
munitat Santa Eugènia·Can Gibert, amb motiu dels 50 anys de l’annexió dels tres antics 
municipis de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter a la ciutat de Girona.

Preàmbul

Agraïment. En primer lloc, agraïm l’oportunitat de poder expressar-nos 
avui aquí. Esperem que no només se’ns escolti, sinó que reclamem d’aquest 
consistori una sensibilitat activa davant d’algunes conseqüències generades 
per un fet històric que va tenir lloc 50 anys enrere. Una sensibilitat activa que 
podran palesar amb l’aprovació de les propostes que farem en acabar l’expo-
sició d’aquesta moció. Seria també una manera de reparar, en part, un deute 
històric generat des de 1963.

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, amb els representants de les associacions veïnals 
—d’esquerra a dreta— de Santa Eugènia de Ter, Sant Daniel i Palau-sacosta, 30/06/2013.

 El Punt Avui (Joan Sabater)
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Decret d’annexió. Aquest 2013 fa 50 anys que l’alcalde de Girona, el Sr. Pere 
Ordis, va signar, als corresponents llibres d’actes, la diligència d’incorporació 
dels antics municipis de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa Eugènia de Ter al 
de Girona.

Ho va fer el dia 30 de juny de 1963, en compliment del Decret 3363/1962, 
de 20 de desembre. En aquest decret es va justificar la necessitat d’annexió 
a Girona “por notorios motivos de necesidad o conveniencia económica y 
administrativa” i perquè malgrat “la oposición de los Ayuntamientos de San 
Daniel, Palau Sacosta y Santa Eugenia de Ter [...] se han pronunciado en 
sentido favorable la Diputación Provincial y el Gobierno Civil”.

Convé insistir, doncs, que l’annexió va ser forçada, no només amb l’opo-
sició ferma dels veïns, sinó també de les autoritats municipals dels pobles 
implicats que, malgrat el règim polític del moment, ja s’havien oposat també 
a intents anteriors el 1944 i el 1953. Com a exemple podem llegir al llibre 
d’actes de l’Ajuntament de Sant Daniel que aquest fet “[...] sea contestado 
haciendo una defensa tan fuerte y sensata como sea posible, oponiéndose a 
tal agregación valiéndose de todos los medios legales necesarios”.

Consideracions generals

Qualsevol fet genera sentiments. Un fet com aquest no podia deixar indife-
rents els ciutadans dels pobles afectats. Va ser un fet massa important, d’ex-
traordinàries conseqüències, executat sense cap mena de consens, com tants 
d’altres durant el règim franquista.

Però recollim els sentiments no per desdibuixar la realitat, sinó per refor-
çar les repercussions que va tenir per als seus ciutadans l’obligada annexió 
dels nostres pobles a la ciutat de Girona. Uns ciutadans que arrosseguem 
un sentiment de desconsideració per part de qui ens va fer ser gironins per 
força. Un sentiment que també imaginem que és difícil d’entendre per qui 
no va viure l’annexió i les seves conseqüències, per qui ja s’ho ha trobat fet, o 
per qui només el coneix per referències. És per aquest motiu que demanem a 
tothom, i especialment als representants municipals, un esforç de compren-
sió i sensibilitat.

L’annexió per a la ciutat de Girona i per als municipis annexionats

És evident que aquest fet va significar importants avantatges per a la ciutat 
de Girona. Va créixer en nombre d’habitants, va incrementar moltíssim la 
superfície del terme municipal amb àmplies zones rústiques, forestals, agrí-
coles, va incorporar moltes indústries, comerços i negocis, va veure incre-
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mentats també els ingressos per tota mena de conceptes i se li van obrir 
possibilitats d’expansió i creixement en tots sentits.

Si ens posem a la banda dels ciutadans i ciutadanes dels municipis an-
nexionats, la situació va ser ben diferent. És cert que alguns ciutadans van 
deixar enrere el pagament d’arbitris municipals als “burots” quan entraven 
a Girona: una mena de peatge proporcional a la quantitat de mercaderies 
destinades al mercat de la ciutat. Una “barrera delimitadora” de gran inci-
dència ciutadana: després de mig segle, som molts els qui encara avui “anem 
a Girona” quan ens desplacem al centre de la ciutat des d’alguns barris de la 
perifèria.

Aquells ciutadans i ciutadanes, doncs, van veure com formalment s’anava 
desdibuixant la seva identitat, i van perdre la relació de proximitat en tota 
mena de relacions administratives municipals. I el més colpidor, van veure 
com les decisions que els afectaven es prenien des de lluny, des del centre. 
Massa vegades se’ls imposaven i molt poques se’ls consultava.

I les festes pròpies de la tradició de cada poble? Aquelles, profundament 
arrelades amb el pas del temps, esdevingudes tradicions centenàries de cada 
municipi, i que els veïns i veïnes celebraven cada any amb esforç, lluïment i 
orgull? Des del moment que van ser annexionades juntament amb els ciu-
tadans que les celebraven, no havien esdevingut tan gironines com aquests 
mateixos ciutadans?

Al llarg dels anys, aquestes tradicions culturals i històriques només s’han 
mantingut per la tossuda voluntat d’uns palauencs, danielencs i eugeniencs 
i que s’han negat a veure-les desaparèixer i s’han mantingut ferms en la seva 
conservació. L’Ajuntament de Girona mai no va demostrar ni voluntat ni 
preocupació per mantenir les festes tradicionals dels pobles annexionats 
com a béns culturals que calia preservar. Moltes vegades ens vam pregun-
tar si aquesta actitud d’ignorar i afeblir aquestes tradicions no responia a la 
voluntat d’afeblir la pertinença a una comunitat determinada. Una actitud 
molt allunyada de la consideració que la celebració d’aquestes tradicions po-
dien ser elements de cohesió ciutadana i de lligam entre els diferents nuclis 
desiguals, i en molts casos també dispersos, d’aquells antics municipis. Uns 
elements que, a més a més, podien aportar als nous veïns una referència 
històrica del lloc que escollien per viure-hi. La qual cosa no voldria dir “ne-
gar” la realitat gironina, sinó reforçar-la amb el reconeixement de les pròpies 
arrels i de la seva evolució temporal i històrica.

El sentiment, doncs, d’haver perdut casa nostra i de trobar-nos a casa 
d’un altre va esdevenir habitual: sovint vam ser tractats com a forasters per 
qui ens havia d’acollir com un més de la família, que la faria créixer, que la 
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faria més gran. No en va vam aportar tot el que teníem. No en va Girona ha 
pogut ser el que és avui: més Girona que mai.

Expansió i creixement de la ciutat de Girona

Ja hem dit que l’annexió va suposar grans possibilitats d’expansió per a la ciutat 
de Girona. Els territoris d’aquests antics municipis van començar un creixe-
ment i una transformació extraordinària. Aquest creixement generava noves 
necessitats a la ciutadania: s’havia de gestionar espais, s’havia de programar i 
preveure el creixement de la ciutat amb diligència i racionalitat. I se suposa que 
s’hauria hagut de fer amb el màxim respecte vers els ciutadans del territori i la 
preservació i la dignificació dels elements històrics i culturals dels municipis 
annexionats. I no sempre va ser ni ha estat així. Serveixin d’exemple, a Sant Da-
niel, l’estat dels ponts (del Bisbe, d’en Pericot) i de les antigues fonts (del Bisbe, 
d’en Pericot, d’en Fita, dels Lleons, del Ferro) i la perillositat de l’accés per als 
vianants; a Santa Eugènia de Ter, per desgràcia, en les últimes dècades no han 
parat de desaparèixer els elements típics del paisatge eugenienc: el tren d’Olot, 
el pont del Dimoni, les fàbriques, els rius, els arbres, els camps de conreu, tot 
ha estat devorat pel ciment, i a Palau-sacosta, la malmesa plaça de Palau i la 
desaparició total d’edificis o vestigis dels forns de les antigues rajoleries i bòbi-
les i el desinterès per conservar algun record de la pagesia.

Algunes zones de creixement sovint es van anar desenvolupant gairebé 
com a illes, sense gaire relació les unes amb les altres ni amb els espais circum-
dants, i sense cap referent sobre la pertinença d’aquests llocs a àmbits territo-
rials concrets. En alguns casos, les associacions de veïns que es van crear aviat 
es van veure desbordades per la situació i el creixement urbanístic general, 
per unes necessitats cada vegada més grans i, sobretot, pel poc cas que es feia 
de les seves opinions, cosa que va anar portant al desànim i gairebé a la seva 
desaparició efectiva.

D’altres associacions s’han mantingut actives en el seu àmbit territorial amb 
grans esforços i dedicació personal de les seves juntes, però amb molt poca 
incidència en els afers i planificació general de la ciutat. Encara que algunes 
actuacions afectessin molt directament els territoris i els veïnatges. No sempre 
s’ha reconegut la cara positiva de la seva feina. Massa sovint s’han sentit consi-
derades com a elements pertorbadors de la “veritat” que no se sap com ni per 
què sempre tenen els qui ostenten el poder...

I fins i tot hem de lamentar que algunes vegades, per simular que s’atenien 
les demandes i propostes d’algunes d’aquestes associacions i entitats, es recor-
regués a les falses promeses i inclús a la presentació de projectes fantasma que 
mai s’han realitzat.
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Encetar una nova etapa

Fins aquí el passat. Desitgem que la rememoració dels 50 anys de l’anne-
xió serveixi per encetar una nova etapa. Desitgem comprovar que aquesta 
rememoració aporti als actuals representants municipals prou elements de 
reflexió que signifiquin un canvi d’actitud. Esperem que la sensibilitat de 
tots i cadascun dels nostres representants els empenyi a atendre les nostres 
demandes, que considerem assenyades i justes. Seria també una manera de 
reparar en part un deute històric generat des de 1963 i contribuirien a la 
millora de la cohesió social, a la millora de les relacions ciutadanes i a l’enri-
quiment cultural de la ciutadania.

Propostes

Per tot això, ens dirigim a tots els membres d’aquest consistori municipal re-
units en aquesta sessió plenària, i els proposem que aprofitin la rememoració 
dels 50 anys de l’annexió dels pobles de Palau-sacosta, Sant Daniel i Santa 
Eugènia de Ter i aprovin:

a) Promoure el coneixement de com s’ha anat configurant territorial-
ment el municipi de Girona amb aquesta i les posteriors annexions mit-
jançant conferències, materials didàctics i de difusió, i també amb actua-
cions sobre el territori: passejades guiades, plaques i panells informatius 
que permetin a la ciutadania identificar l’antiga pertinença a cadascun 
dels municipis annexionats d’indrets i barris de la ciutat. 

b) Promoure el coneixement de l’antiga realitat geogràfica, social, 
econòmica i històrica dels antics municipis annexionats amb exposici-
ons itinerants de fotografies i documents que ajudin a conèixer aquestes 
realitats i patrocinar en aquest sentit la publicació d’un llibre que reculli 
aquests aspectes a fi que la ciutadania els pugui trobar agrupats (llibres, 
articles, pàgina web municipal).

c) Preservar i dignificar els elements històrics i culturals d’aquests 
municipis i reposar i recuperar tots els que encara sigui possible. Assu-
mir com a pròpies de la ciutat de Girona les festes tradicionals de cada 
municipi annexionat vetllant pel seu coneixement, difusió, conservació i 
continuïtat.

d) Completar la senyalització viària amb la denominació de tots els 
carrers, places i camins públics perfectament identificables en el plànol 
general de la ciutat. Fer un treball de recerca per enriquir el plànol ciuta-
dà amb les denominacions tradicionals i històriques de cada lloc, amb les 
senyalitzacions adequades de paratges, indrets, camins, edificis singulars 
i històrics, etc.
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e) Dotar els diversos indrets i barris de centres cívics o locals socials 
propers perquè facilitin la relació i la cohesió dels ciutadans de la zona. 
Atendre la realitat específica de cada nucli a l’hora de considerar les ne-
cessitats reals del veïnatge, fugint d’opinions estereotipades que provo-
quen el desconeixement i la desatenció d’algunes zones.

f) Delimitar els barris actuals a fi que sigui més fàcil traslladar-ne les 
inquietuds de manera col·lectiva a través de les associacions. Potenciar 
i difondre l’existència i el paper de les associacions de veïns i assumir el 
compromís d’informar els veïns i les veïnes de qualsevol iniciativa, obra 
o decisió que els afecti. Facilitar que puguin expressar les seves opinions 
i aportar i vehicular les corresponents propostes a través de les associa-
cions perquè siguin tingudes en compte en la mesura que es mereixen.

Girona, 10 de juny de 2013

Palau-sacosta
Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta

Romà Monreal Bosch, president
Associació de Veïns del Pla de Palau-Sant Pau

Ferran Oliveira Brugué, president
Agrupació Cultural i Recreativa de Palau-sacosta

M. Àngels Serramitja Vila, presidenta

Sant Daniel
Associació de Veïns de la Vall de Sant Daniel

Rafel Travé Boschdemont, president

Santa Eugènia de Ter
Mancomunitat Santa Eugènia·Can Gibert

Ramon Macaya Bou, president de l’AV de Santa Eugènia de Ter





Diccionari bàsic

(DIEC2; Diccionari de la llengua catalana. Institut d’Estudis Catalans, 2007)

Agregació: Acció d’agregar o d’agregar-se. L’agregació de Gràcia a Barcelona. 
Unir (una persona o una cosa) a una col·lecció o un conjunt de persones o 
de coses. Agregar: Unir-se formant un tot, una massa.

Agrupació: Conjunt de persones o de coses agrupades. Operació per la qual 
s’uneixen dues o més finques inscrites al registre per formar una sola i nova 
finca registral.

Annexió: Acció d’annexar, especialment una província, una regió, un 
municipi, etc. L’annexió de Puerto Rico als Estats Units. Annexar: Ajuntar 
(alguna cosa) a una altra de manera que aquella depengui d’aquesta, li 
serveixi de complement. Annexar a un estat una nova província.

Anomalia: Irregularitat, manca de conformitat a una regla general. En història 
natural, desviació de les característiques essencials d’un tipus. Variació d’una 
magnitud geofísica deguda a la distribució irregular de les masses a l’escorça 
terrestre. Irregular: No regular, que no es conforma a la regla. Un polígon 
irregular. Que va contra la llei, el mètode, l’ús, etc., establerts.

Associació: Acció d’associar o d’associar-se; l’efecte. Conjunt de persones 
associades. Unió de diverses persones, vinculades jurídicament, per a 
l’obtenció d’un fi. Associatiu -iva: Que tendeix o emmena a l’associació.

Autonomia: Qualitat d’autònom. Facultat de governar-se per les seves 
pròpies lleis. Autonomia administrativa: Autonomia de la qual gaudeixen 
els municipis, les províncies i altres ens.

Burot: Antic funcionari municipal encarregat de cobrar els drets d’entrada 
de certs articles. Oficina a l’entrada d’una població on els burots cobraven els 
drets d’entrada de certs articles.

Confrontar: Afrontar. França confronta a l’est amb Alemanya. Afrontar: Un 
territori, una heretat, un camp, etc., ésser contigu a un altre. La dita feixa 
afronta a sol ixent amb el mas. Afrontació: Fet d’afrontar una heretat o un 
camp, amb un altre. Indicació de les heretats o camps amb què afronta una 
altra heretat o camp.

Cooperació: Acció de cooperar; l’efecte. Acció col·lectiva que persegueix un 
benefici comú. Cooperar: Prendre part amb altres en una obra feta en comú.

Federació: Unió política de diversos estats que respecta llur autonomia en 
els afers interns i confia a òrgans compartits les competències d’interès comú, 
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com ara la defensa, el comerç exterior, etc. Unió de societats, que tenen un fi 
comú, en una de superior que les representa.

Fita: Pedra o altre senyal clavat a terra que assenyala el límit d’una heretat, 
d’una contrada, etc., d’una distància a recórrer. Senyal col·locat a la vora 
d’una via que indica la distància en quilòmetres entre aquell punt i el punt 
inicial de l’amidament.

Fusió: Acció de fondre o de fondre’s; l’efecte. Unió de partits, idees, interessos, 
etc., que abans eren distints, estaven en pugna. Fondre: Disminuir (una 
cosa) fins a restar reduïda a no res. Fondre la hisenda. Desaparèixer d’un 
indret sense saber com. Fusionar: Fer la fusió (de partits, d’interessos, etc., 
abans distints, en pugna).

Incorporació: Acció d’incorporar o d’incorporar-se; l’efecte. Incorporar: 
Fer entrar com a part dins un tot, introduir en un cos ja constituït. Una 
província que havia estat incorporada a França. Entrar com a part dins un 
tot. Terranova s’incorporà al Canadà el 1949.

Independència: Condició d’independent. Exempció de dependència. 
Situació d’una col·lectivitat, d’un poble, d’un país, etc., no sotmesos a l’autoritat 
d’altres. La independència d’una nació. La Guerra de la Independència. 
Independent: No dependent. Que gaudeix d’independència política. Una 
nació, un estat, independent.

Límit: Part extrema, punt, on termina un territori, una extensió qualsevol, 
un període de temps. Aquestes serralades marquen el límit meridional de la 
contrada. Punt on s’acaba l’exercici d’un poder, d’una facultat. Tot té un límit, 
els seus límits, en aquest món.

Llinda: Partió. Fita que assenyala el límit d’un terreny. Partió: Línia que 
divideix dues possessions, dos territoris, etc. Fita: Pedra o altre senyal 
clavat a terra que assenyala el límit d’una heretat, d’una contrada, etc., d’una 
distància a recórrer. Senyal col·locat a la vora d’una via que indica la distància 
en quilòmetres entre aquell punt i el punt inicial de l’amidament.

Mancomunitat: Acció de mancomunar o de mancomunar-se; l’efecte. 
Associació de municipis per a l’execució d’obres i per a la gestió de serveis 
en comú. Mancomunar: Unir a un fi (persones, forces, cabals, etc.). Uns 
municipis que s’han mancomunat.

Municipi: En l’antiguitat romana, ciutat els habitants de la qual gaudien 
dels drets de ciutadania romana. Circumscripció administrativa regida 
per un ajuntament. Ajuntament: Corporació encarregada del govern i 
l’administració dels interessos d’una ciutat, una vila o un poble.
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Bibliografia

Fons documentals

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament 
de Girona.

Fons Ajuntament de Palau-sacosta (AMGi 04), 1860-1963 (predominen els 
anys de 1939 a 1963).

Fons Ajuntament de Sant Daniel (AMGi 03), 1862-1963 (predominen els anys 
de 1940 a 1963).

Fons Ajuntament de Santa Eugènia de Ter (AMGi 02), 1826-1963 (predominen 
els anys de 1926 a 1963).

Aquests fons, generats pels tres ajuntaments esmentats, es mantingueren als 
ajuntaments respectius fins a la seva annexió efectiva a Girona, el 1963, data en 
la qual s’integraren a l’Arxiu Municipal de Girona. L’ingrés es produí durant els 
anys 1963 i 1964 per successió interadministrativa.

Expedients d’agregació dels tres municipis (Reg. 11910, 11912; UI 3669).

Al·legacions dels tres municipis a l’agregació (UI 10635-10640).

Biblioteca i Hemeroteca al web del Servei de Gestió Documental, Arxius i 
Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona:

girona.cat/sgdap/cat/recurs_biblio.php
girona.cat/sgdap/cat/recurs_hemeroteca.php
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