
VILA RÚSSIA 
GUERRA CIVIL EN SANT JOAN 
D’ALACANT. FONTS PER AL SEU ESTUDI 

EIX CRONOLÒGIC. 

Esdeveniments a nivell 
nacional / provincial 

Data Esdeveniments a nivell local  

En les terceres eleccions a 
Corts Generals que va 
convocar la II República 
va triomfar el Front 
Popular, una coalició de 
partits d'esquerra formada 
per Esquerra Republicana, 
Unió Republicana, PSOE, 
el Partit Comunista, el 
Partit Obrer d'Unificació 
Marxista (POUM), el Partit 
Sindicalista, Federació de 
Joventuts Socialistes i 
UGT. 
A nivell provincial el Front 
Popular va obtenir el 
53,2% mentre a Alacant 
cabdal va guanyar pel 
80,72% dels vots. 

16/02/36 En aquest moment a Sant 
Joan era alcalde JUAN SEVILA 
“el Sabio”, del Partit Republicà 
Radical qui exercia el seu 
càrrec des de 16 d'abril de 
1931. 

La situació de crispació 
política entre els grups 
d'esquerra i la dreta va 
provocar que les forces de 
l'ordre locals, de la caserna de 
Carabiners, hagueren 
d'intervenir per a garantir la 
pau. 

17/02/36 Encara que a Sant Joan 
l'expedient de les eleccions no 
està localitzat sabem que 
l'Ajuntament va remetre els 
resultats a Govern Civil. 

18/02/36 Des de Govern Civil s'ordena 
al cap de Carabiners que 
prenga el comandament de la 
Vila per haver-se declarat 
l'Estat de Guerra. 

Es proclama el govern de 
Manuel Azaña. 
Altercats en la ciutat 
d'Alacant contra les 
redaccions de periòdics 
conservadors. 

20/02/36 

25/02/36 La no assistència dels regidors 
va provocar que el Ple no es 
poguera realitzar. Mentre, 



Govern Civil demanava la 
filiació política de 
l'Ajuntament. 

Són detinguts els 
capdavanters falangistes 
alacantins. 

09/03/36 

10/03/36 Govern Civil destitueix a tot el 
Ple i nomena una Comissió 
Gestora al comandament 
d'EMILIO URIOS CORTÉS. 
La situació és confusa ja que 
acabat l'acte es rep ordre 
telefònica de la superioritat 
per a deixar sense efecte el 
nomenament de la Comissió 
Gestora. 

Detenció de José Antonio 
Primo de Rivera. 
Falange és declarada 
il·legal després de 
diversos atemptats 
feixistes 

15/03/36 

16/03/36 Un delegat del Governador 
Civil es persona a Sant Joan i 
rehabilita en els seus càrrecs 
als membres de la Comissió 
Gestora. 
El clima de crispació política i 
social continuava en augment. 
El sentir anticlerical va 
provocar que el Ple prohibira 
al clergat local assistir als 
enterraments per a garantir 
l'ordre públic. 

14/04/36 Celebració de les festes per 
l'Adveniment de la República 
amb cinema en el Col·legi, 
repartiment de caramels i focs 
artificials 

30/03/36 Canvi de nom de carrers Sant 
Josep, Enginyer Seva i Juan 
Rubert, pel de José Nakens, 
Luis de Sirval i Setze de 
Febrer. 

Manuel Azaña és triat 
President de la República 

10/05/36 

I Santiago Casares 12-13/05/36 



Quiroga President del 
Govern 

15/05/36 L'Ajuntament encarrega el 
projecte per a les obres de 
portada de les aigües al poble 
i proposa adquirir el 
naixement d'aigües de Tangel 
en Santa Faç 

26/05/36 Constitució del Sindicat 
d'Oficis Varis de Sant Joan i 
Mutxamel. 

Vaga de la Construcció a 
Madrid. 

Junio 36 

José Antonio Primo de 
Rivera és traslladat a la 
presó d'Alacant. 

Assassinat del Tinent 
Castillo. 

12/07/36 

Assassinat del diputat 
monàrquic José Calvo 
Sotelo. 

13/07/36 

Intent de rescat de José 
Antonio. 

14/07/36 

15/07/36 El Ple condemna l'atemptat 
contra el tinent Castillo i 
tracta assumptes de les obres 
de prolongació de l'Avinguda 
Galán i Hernández. 

Revolta de part de 
l'Exèrcit des del Marroc. 

17/07/1936 

La revolta s'estén a la 
Península. 
El president del govern, 
Casares Quiroga, dimiteix.

18/07/1936 

Les tropes alacantines del 
Regiment Tarifa nº 11 
queden aquarterades. 

19 juliol govern del Doctor 
Giral d'Esquerra 
Republicana. 

Falangistes de la Vega 
Baixa intenten alliberar a 
José Antonio i unir-se als 
revoltats d'Alacant però 
són detinguts en els Dotze 

19-20/07/36 



Ponts. 
20/07/36 En les dates de l'alçament a 

Sant Joan es tancava el 
reemplaçament de mossos 
per al servei militar. 
Es dóna notícia d'un camió 
que va creuar per força per la 
Vila i que no es va detenir 
malgrat els trets contra ell. 

Fracàs del General Mola 
en la Serra de 
Guadarrama/Somosierra. 

Les forces militars 
d'Alacant es neguen a 
sumar-se al colp. 

22-23/07/36 

Junta Militar de Burgos. 26/07/36 Es produeix l'assalt a 
l'Església Parroquial de Sant 
Joan Baptista. 

Puente aeri el Marroc-
Sevilla (avions alemanys i 
italians) 

28/07/36 

01/08/36 Constitució del Comitè per a 
la unificació de les milícies 
antifeixistes, en la seu de CNT

Tancament de la frontera 
amb França. 

08/08/36 

Caiguda de Badajoz. 14/08/36 

15/08/36 El Ple s’adona de la 
confiscació de l'Església 
Parroquial, la casa abadia, les 
joies i objectes de valor. Es 
decideix dipositar-los en la 
sucursal del Banc d'Espanya a 
Alacant per a la seua 
seguretat. 

Es crea el Comitè de 
Defensa del Tresor Artístic 
i Històric de la província 
d'Alacant. 

17/08/36 

Es crea el Tribunal Popular 
d'Alacant amb jurisdicció 
en tota la província. 

01/09/36 

Largo Caballero, del PSOE 
és nomenat President del 
Govern. 

04/09/36 

Caiguda d’Irún. 05/09/36 



Avions italians a Mallorca. 06/09/36 

Caiguda de Sant Sebastià.
Decret per a traslladar les 
reserves d'or, plata i 
divises del Banc 
d'Espanya. 

13/09/36 

24/09/36 Establiment de colons en la 
finca de Mariano Girona 
Ortuño “Romero” 

Govern de concentració 
Generalitat de Catalunya 

26/0936 

Presa de l'Alcazar de 
Toledo. 

27/09/36 Arribada de Constància de la 
Mora amb xiquetes i xiquets 
evacuats des de Madrid pel 
Consell Superior de Menors. 

Decret del govern 
republicà per a militaritzar 
les Milícies 

29/09/36 

30/09/36 Ix de Sant Joan una comissió 
encarregada de contractar 
toreros per a la correguda que 
es va organitzar a l'octubre a 
benefici de les colònies 
infantils. 

Franco generalísimo i Cap 
de l'Estat. 
Les Corts aproven 
l'Estatut Basc. 

01/10/36 

Decret sobre incautació de 
finques rústiques. 

07/10/36 

Arribada d'ajuda militar 
russa a la República. 

12/10/36 Les colònies infantils van 
rebre aliments per als menors 
gràcies al buc rus NEVA, 
atracat a Alacant. 
Es constitueix la Junta de 
Guarderies Infantils. 

15/10/36 Depuració de funcionaris del 
municipi desafectes a la 
República. 
Acord de construcció d'una 
plaça de proveïments en 
l'Església i enderrocament de 
la casa parroquial. 

10/1936 Constància de la Mora: a 
meitat d'octubre arriben les 
filles d'Indalecio Prieto Concha 
i Blanca i la dona d'Azaña. 



Veïns de Sant Joan ajuden a 
la construcció de rases en la 
platja de Sant Joan a manera 
de trinxeres. 

Bombardejos a Cartagena. 21/10/36 

Franco prohibeix l’activitat 
política y sindical. 

25/10/36 

Avions russos a 
Cartagena. 
Durant aquest mes es 
crea a Alacant la Junta de 
Guarderies Infantils que 
coordinaria també les de 
Sant Joan. 

02/11/36 El religiós Federico Sala Seva 
és detingut i portat a l'antiga 
casa parroquial convertida en 
caserna de les milícies 
populars. 

Ministres de CNT amb 
Francisco Largo Caballero.

04/11/36 

Té lloc el primer 
bombardeig sobre Alacant 
afectant a la zona 
portuària. 

05/11/36 

Organització de la Legió 
Còndor. 
Comença la Batalla de 
Madrid. 
El Govern s'instal·la a 
València. 

06/11/36 

José Antonio Primo de 
Rivera és jutjat pel 
Tribunal Popular 
d'Alacant. 

16/11/36 En el Ple les Joventuts 
Socialistes demanen canviar 
el nom de C/ Major per 
Domingo Germinal. 
CNT demana canviar el nom 
de la Vila a VILA ASCASO, el 
PSOE proposa Vila PABLO 
IGLESIAS. 
L'alcalde proposa VILA 
RÚSSIA D'ALACANT nom que 
finalment és aprovat per 
unanimitat. 

19/11/36 Constitució de la Junta per a 
Expropiació de Finques. 
Els mossos de Sant Joan 
comencen a inscriure's en 
l'Exèrcit Voluntari, es 
publiquen manifestos per a 
animar a l'allistament. 

Afusellament de José 20/11/36 



Antonio a Alacant. El 
capellà José Planelles 
Marco, pres, va confessar 
a José Antonio abans. 

Bombardeig sobre Alacant 
en represàlia per 
l'afusellament. 

21/03/36 

El general Franco renuncia 
a la conquesta frontal de 
Madrid. 

23/11/36 

26/11/36 Constitució del Comitè Local 
de Defensa en seu CNT. 

Bombardeig de les 8 
hores a Alacant, cau prop 
de 160 bombes.  

28-29/11/36 

30/11/36 El capellà Planelles és 
afusellat a Alacant. 

12/1936 Durant aquest mes es crea 
l'Hospital de Convalescents 
d'Aviació en finca La 
Concepció. 

Govern de la Generalitat 
Tarradellas. 

17/12/36 

30/12/36 El Ple que tanca l'any aprova 
el Pressupost de 1937. Es 
consigna un pagament a 
Fernando de la Vega per alçar 
un plànol de l'Església i un 
altre pagament per un marc 
per a la foto de Manuel Azaña.

1937
04/01/37 Comença les seues sessions la 

Societat de Camperols de 
Sant Joan. El llibre arriba fins 
a 30/06/1937. 

16/01/37 Acta de constitució de 
l'Agrupació Local del Partit 
Sindicalista. 

30/01/37 Durant el Ple Emilio Urios 
presenta la seua dimissió però 
els regidors li insten a 
continuar “per haver-hi dut la 
pau i tranquil·litat”. 

Batalla del Jarama. 06-
25/02/1937 

Caiguda de Màlaga, amb 
la intervenció italiana del 

08/02/37 



Corpo Truppe Volontarie. 
Arribada de refugiats 
malaguenys a Alacant. 
Manifestació a Alacant en 
suport al Govern. 

14/02/37 

18/02/37 La xifra de xiquets i xiquetes 
refugiats a Sant Joan 
ascendeix a 500, repartits 
entre les guarderies i colònies.

Batalla de Guadalajara, 
fracàs dels italians CTV. 
També són derrotats en 
Pozoblanco. 

08-
18/03/1937 

11/03/37 Bàndol per a la subscripció 
d'abonats per a instal·lació de 
l'aigua potable en domicilis. 

17/03/37 El Ple nomena una comissió 
per als abonats a l'aigua 
potable i posen a la disposició 
del Govern de la República les 
joies de l'Església i les 
campanes per a necessitats 
de Guerra. 

18/03/37 Ingrés de representants 
sindicals de CNT i UGT en el 
Consell Local de Primer 
Ensenyament. 

30/03/37 Acta de creació de la secció de 
Párvulos en Grup Escolar 
Hermenegildo Giner de los 
Rios. 

Inici de l'ofensiva rebel, 
General Mola, amb ajuda 
de la Legió Condor sobre 
País Basc. 

31/03/37 

05/04/37 Es renova la Comissió 
Gestora, Emilio Urios contínua 
al capdavant. 

08/04/37 Es produeix una queixa veïnal 
per la carestia de pa. 

Batalla del Cerro 
Garabitas a Madrid. 

09/04/37 El milicià santjoaner José 
María Juan Escoda, de la 
columna Perea, mor en la 
batalla del Cerro Garabitas. 

Decret de partit únic FET I 
DE LES JONS. 

19/04/37 

Disolució de la Junta de 23/04/37 



Defensa de Madrid. 
Bombardeig de Guernica 
per l’aviació alemanya 
durant dia de mercat. 

26/04/37 

30/04/37 Es faculta a Emilio Urios 
perquè actue davant el 
Consell Obrer de Sanitat 
d’Aigües d’Alacant. 

A Barcelona tenen lloc els 
Fets de Maig. 
Enfrontament entre el 
Govern i els partits polítics 
i sindicats. 

02-
06/05/1937 

Caiguda del Govern de 
Largo Caballero. 

15/05/37 La necessitat d'aigua potable 
obliga a dirigir escrit al 
Sindicat d'Enginyeria i 
Arquitectura d'Alacant perquè 
designen al facultatiu que 
dissenye el projecte de 
proveïment d'aigües. 
Realitzar per administració les 
obres de proveïment d'aigües, 
l'alcalde diu haver vist les 
canonades en els magatzems 
de la Societat d'Aigües. 

Juan Negrín, del PSOE, és 
nomenat President del 
Govern. 

17/05/37 

28/05/37 És detinguda una dona per 
insultar als veïns que hi havia 
en l'Església per permetre 
omplir-la de llenya i carbó. 

30/05/37 En el Ple es comenta que la 
població està alterada per les 
traves que el Control Obrer de 
la Societat d'Aigües d'Alacant 
està posant al proveïment de 
la canonada. 

Vaixells de guerra 
alemanys bombardegen 
Almeria. 

31/05/37 

Mort del General Mola en 
accident d’aviació. 

03/06/37 

15/06/37 S’autoritza a Emilio Urios per 
a constituir una Comissió 
integrada per totes les 
entitats polític sindicals de la 



localitat per als treballs de 
proveïment d'aigües. 

Caiguda de Bilbao. 19/06/37 

Detenció dels líders del 
POUM. 

20/06/37 

29/06/37 Manifest subscrit per les 
forces polític sindicals de Sant 
Joan recaptant la col·laboració 
del poble en les obres de 
portada de les aigües. 

La guerra rep el 
qualificatiu de Croada. 

01/07/37 

Batalla de Brunete. 06-
28/07/1937 

Constitució de la Junta de 
Defensa Passiva d’Alacant, 
va coordinar la 
construcción, d’almenys, 
92 refugis antiaeris. 

10/07/37 

15/07/37 La canonada per a les obres 
de portada de les aigües ja 
estava disponible. 

30/07/37 Refugiats procedents de 
Màlaga al seu pas per a 
València s'allotgen a Sant 
Joan. 

Prestatgeries per a l'ARXIU en 
la Casa Consistorial. 

L’augment de refugiats obliga 
a dotar al Grup Escolar de 
més materials i a la incautació 
de cereals. 

04/08/37 Se solicita farina al Servei 
Agronòmic per proveïment als 
refugiats. 

Dissolució del Consell 
d’Aragó. 

11/08/37 

15/08/37 Exposició pública del 
Pressupost de portada de les 
aigües de l'arquitecte Julio 
Ruiz Olmos. 

Caiguda de Santander. 26/08/37 

Batalla de Belchite. 24/08/37 – 
10/09/37 

30/08/37 Un veí sol·licita llogar la casa 
de la dissolta comunitat de 



Carmelites de Benimagrell, els 
beneficis aniran per al Comitè 
Local de Refugiats. 

Donatiu de 2000 pts del 
Consell Nacional de Tutela de 
Menors per a obres de 
proveïment d’agües. 

06/09/37 Carta del director de l'Hospital 
de Convalescents d'Aviació La 
Concepció informant del nº de 
persones que mengen en 
l'Hospital i les necessitats 
diàries de llet. 

24/09/37 La carestia a Alacant fa que es 
prioritze el reg de les 
hortalisses abans que l'arbrat. 

30/09/37 S'acorda sol·licitar l'enviament 
de presos per a les obres de 
portada de les aigües dels 
existents en els Camps de 
Concentració. 

En nuncio apostòlic arriba 
a Burgos. 

07/10/37 

16/10/37 Es constitueix la Junta 
Receptora de Defensa Passiva 
local. 

Caiguda de Gijón y Avilés 20-
21/10/1937 

Els terrenys de la finca Pritz 
són confiscats per al seu cultiu 
a benefici dels asils. 

Trasllat del Govern 
Central a Barcelona. 

31/10/37 

14/11/37 Sessió de cinema en el Saló 
Cervantes amb motiu de 
l'adveniment de la URSS. 

Bombardeig a Alacant, 
destrossa del refugi de C/ 
L'Horta. El pànic origina el 
fenomen denominat La 
columna de la por. 

21/11/37 

30/11/37 Pagament pel carro usat per a 
alçar actes a favor de l'Estat 
per confiscació de finques. 

01/12/37 S'autoritza al fet que s'allotge 
a personal que treballa en 
Aviació en les finques 
santjoaneres de Sant Antoni, 



Capucho, La Providència i de 
Rovira. 

02/12/37 Constitució de l’Agrupació 
Anarquista Ibèrica de Sant 
Joan. 

09/12/37 Article aparegut en el periòdic 
Nuestra Bandera, firmat per 
Amador Villaverde, titulat 
¿Qué pasa en San Juan? 

Comença la Batalla de 
Terol. 

15/12/37 

Contraofensiva 
nacionalista a Terol. 

29/12/37 

30/12/37 Al tancament del Preupuesto 
per a 1938 es consigna una 
despesa de 100 pts per a 
ajuda al Comitè Local del 
Front Popular. 

1938
15/01/38 L'Ajuntament compra joguets 

per als xiquets i xiquetes de la 
localitat. 

25/01/38 – 
08/02/38 

S'instal·la un nou col·legi en 
C/ Major nº 28. 

Primer govern de 
“concentració” de Franco 
amb ministres militars i 
falangistes. 

01/02/38 

Batalla d’Alfambra 05-07/02/38 

13/02/38 José Baeza Caturla, pare del 
tinent de carabiners José 
Baeza Buades, és assassinat 
per part dels vigilants 
nocturns municipals. El Ple 
adona d'aquest succés 
l'endemà passat i destitueix 
als vigilants. 

Valentín González “El 
Campesino”, cap de la 46 
Divisió, abandona Terol 
que és presa pels 
nacionals. 

18-22/02/38 

22/02/38 Decretada la urgència en la 
mobilització de mossos, són 
allistats un total de 28 homes.

28/02/38 El nº d'evacuats a Sant Joan 
és de 877, més 45 refugiats 



de zona de guerra. 
03/03/38 Nº habitants 3797, més 

refugiats i evacuats, 4719 
racions diàries. 

Ofensiva nacionalista a 
Aragó amb l'exèrcit 
marroquí, el de Galícia i la 
CTV. 

09/03/38 

Obertura temporal de la 
frontera amb França. 

13/03/38 

Bombardeig feixista a 
Barcelona. 

17/03/38 

28/03/38 Escrit del Sindicat del ram de 
la construcció, fusta i 
decoració on es lamenten de 
la poca activitat de la secció 
de la construcció. Es 
reuneixen en el local de la 
Secció de Treballadores de 
l'Ametla. 

30/03/38 Se celebra un míting 
antifeixista en la Vila. 

Caiguda de Lleida. 03/04/38 

Indalecio Prieto, ministre 
de Defensa, abandona el 
govern de Negrín. 

05/04/38 

13/04/38 Pares i mares es queixen que 
els seus fills estiguen en el 
front mentre hi ha gent 
“passejant-se per la Vila” 

Els nacionals conquisten 
Vinaròs. La República 
queda dividida en dues 
zones separades. 

15/04/38 

16/04/38 La falta d’aliments provoca 
que un grupo de dones 
s'amotinen per la carestia de 
pa en assabentar-se que a 
Mutxamel sí s'estava 
repartint. 

20/04/38 Constitució del Nou Consell 
Municipal. Tres llocs són para 
UGT, Partit Socialista i Partit 
Comunista. 
Emilio Urios reelegit, 
pronuncia el seu discurs 
d'investidura que es mana 



imprimir. 
Els 13 punts de Negrín. 
Exposa a les potències 
estrangeres les finalitats 
pels quals lluita el Poble 
Español. 

1. La independència d'Espanya. 
         2. Alliberar-la de militars   
estrangers invasors. 
         3. República democràtica amb un 
Govern de plena autoritat. 
         4. Plebiscit per a determinar 
l'estructuració jurídica i social de la 
República espanyola. 
         5. Llibertats regionals sense 
menyscapte de la unitat espanyola. 
         6. Consciència ciutadana 
garantida per l'Estat. 
         7. Garantia de la propietat 
legítima i protecció a l'element 
productor. 
         8. Democràcia camperola i 
liquidació de la propietat semifeudal. 
         9. Legislació social que 
garantisca els drets del treballador. 
        10. Millorament cultural, físic i 
moral de la Raça. 
        11. Exèrcit al servei de la Nació, 
lliure de tendències i partits. 
        12. Renúncia a la guerra com a 
instrument de política nacional. 
        13. Àmplia amnistia per als 
espanyols que vulguen reconstruir i 
engrandir Espanya. 

30/04/38 Ple. Ciment per arranjament 
de carrers i places. 
Per ordre de Govern Civil 
s'instal·larà un altaveu en la 
façana del Saló Cervantes 
“perquè aquest veïnat puga 
sentir la paraula i assabentar-
se de la veracitat de la marxa 
de la guerra”. 
Aprovació projecte de fonts 
per a Plaça d'Espanya i C/ 
Francisco Ferrer para portada 
de les aigües imminent. 
Dissolució de la Comissió. 
Agraïment al Tinent Coronel 
de Carabiners, cap de la 
Comandància d'Alacant, D. 
José Muñoz Vizcaíno pel seu 
interès a proveir de peix la 
població. 

02/05/38 Projecció de pel·lícules en el 
Cervantes, Festes del 2 de 
maig. 

15/05/38 Ordre allistament del 
reemplaçament de 1942. 

16/05/38 Ple. Anomenat a files el 
reemplaçament de 1927. 
El ple ratifica els 13 punts de 
Negrín. 

Assemblea dels alcaldes 
de la província en Govern 
Civil per a donar a 
conèixer els 13 punts de 
Negrín. 

22/05/38 

Bombardeig sobre la 
ciutat d'Alacant, Mercat de 
proveïments i població 
civil. 
La Comissió de Recerca 
del Parlament Britànic va 
qualificar aquest 
bombardeig, amb uns 300 
morts, de “atac deliberat 

25/05/38 Testimoni de Juan Gosálbez 
Casar que es trobava a 
Alacant en el moment del 
bombardeig. 
Relata també els obuses sobre 
Sant Joan dels vaixells almirall 
Cervera i Canàries en Santa 
Rosa i Caseta Nova. 



a una zona civil”. 
26/05/38 L'Ajuntament transmet el seu 

condol a la ciutat d'Alacant pel 
“criminal bombardeig aeri 
patit ahir” i ofereix la seua 
ajuda per a tot. 

Bombardeig sobre punts 
estratègics d’Alacant. 

28/05/38 

30/05/38 Ple. Anomenat a files el 
reemplaçament de 1926 i 
1925 
Pagament pel sumari sobre 
homicidi contra José Baeza 
Caturla en Jutjat Sud 
d'Alacant. 
Pagaments per obres en Grup 
Escolar, Refugi? 

Ricardo Mella, socialista, 
és el nou Governador Civil 
d’Alacant. 

06/1938 

50 bombes sobre Alacant. 06/06/38 

Bombardeig dels Savoias 
italians tres vegades en 
un dia sobre Alacant. 

09/06/38 

Caiguda de Castelló, 
tancament de la frontera 
francesa. 

13-16/06/38 

16/06/38 362 persones d'Alacant més 
290 d'altres poblacions, han 
de ser racionades a Sant 
Joan. 

15/06/38 Ple. Empadronament de 
refugiats en el municipio. 

21/06/38 Telegrama a l'Alcalde perquè 
remeta al Centre de 
Reclutament la relació de 
mossos de 17 anys (AHPA GC-
B 24 nº 703). 

30/06/38 Ple. Assumptes de tràmit i 
empadronament de refugiats? 

01/07/38 La carestia d'aigua i altres 
productes obliga a demanar a 
Govern Civil que envien més 
forces de seguretat per a 
mantenir l'ordre públic. 

06/07/38 156 persones es donen d'alta 
en el racionament. 



08/07/38 Govern Civil comunica el 
desterrament de diversos 
veïns al Pinós i el Camp de 
Mirra (GC-B 18 nº reg 1283 y 
1285). 

09/07/38 S'ordena la instal·lació d'un 
aparell de radi en lloc cèntric 
de la població (AHPA GC-B 24 
nº 767). 

15/07/38 Ple. Empadronament de 
refugiats? “per portar més de 
6 mesos en la població”. 

16/07/38 S’autoritza que les persones 
que han de canviar de 
residència puguen traure 
mobles i roba (GC-B 18 nº reg 
1410) 
En aquest moment el nº de 
xiquets i xiquetes refugiats 
era de 411. 

Bombardeig sobre 
Alacant. 

17/07/38 

L'ofensiva nacionalista es 
deté en la línia Viver-
Sogorb. 

20-
23/07/1938 

Comença la Batalla de 
l'Ebre. Les tropes 
republicanes creuen 
l'Ebre. 

25/07/38 

30/07/38 Ple. S'aprova el projecte de 
contracte amb el Consell 
Obrer de la Societat Aigües 
d'Alacant per a 
subministrament a la 
població. 

04/08/38 Es recorda des de Govern Civil 
l'obligatorietat de tenir les 
llums exteriors de les cases 
apagades a la nit. L'endemà 
es multa a dos veïns que ho 
incomplien. (AHPA GC-B 4 nº 
reg 3484 y 3536) 

06/08/38 S’autoritza al responsable de 
la Colònia nº 30 perquè retire 
dues olles per 60 persones en 
l’Hotel Victoria o Inglés (AHPA 
GC-B 18 nº reg 1685) 



12/08/38 Es realitza una funció a 
benefici de l’Exèrcit de 
Llevant. 

15/08/38 Ple. Es dóna compte de la fi 
de les obres de portada de les 
aigües, es proposa data 
d'inauguració per al dia 20. 

18/08/38 Govern Civil requereix a 
l'Alcalde al fet que lliure les 
claus de finca Manzaneta 
(AHPA GC-B 18 nº reg 1723). 

20/08/38 Inauguració de les fonts 
d’aigua potable i 
subministrament domiciliari. 

22/08/38 Govern Civil requereix a 
l'Alcalde perquè la finca on es 
van allotjar els presos (obres 
portada de les aigües?) siga 
cedida a beneficència (AHPA 
GC-B 18 nº reg 2861). 

30/08/38 Ple. No realitzat per falta de 
quórum. 

01/09/38 Ple. Emilio Urios Cortés 
presenta la seua dimissió per 
haver sigut cridat a files el 
reemplaçament de 1924 de 
Marinería de l'Armada. 
Antonio Sala Llopis és triat 
nou Alcalde. 
El Comitè Local del Front 
Popular va arreplegar 
signatures per a evitar que 
l'alcalde s'haguera de 
presentar a files (AHPA GC-B 
4 nº 4266). 

06/09/38 Després de la caiguda en dies 
anteriors de dos obuses en 
Santa Faç, el Comandant 
Militar es queixava de la falta 
d'ajuda prestada per l'alcalde 
pedani (AHPA GC-B 4 nº 
4279). 

10/09/38 S'ordena el desallotjament de 
les finques Las dos Torres i 
Tesorillo i el dia 22 la finca 
Ravel (AHPA GC-B 18 nº reg 
3326 y 3549) 



14/09/38 Subscripció oberta per a 
recaptar fons per a la 
Campanya d'Hivern de 
l'Exèrcit. 

15/09/38 Ple. Assumptes de tràmit. 
20/09/38 S'està condicionant amb 

enllumenat el refugi de 
Benimagrell. 

23/09/38 CNT acollia en el seu local tots 
els dies als xiquets i xiquetes 
per a donar-los el desdejuni. 

24/09/38 Ordre per a arreplegar tot el 
filferro d'arç de la població 
(AHPA GC-B 24 nº 921). 

30/09/38 Ple. Formació del Pressupost 
de 1939. 

Aquesta vegada els avions 
bombardegen pans 
embolicats en octavilles 
nacionalistes sobre la 
població famolenca 
d'Alacant. 

06/10/38 

12/10/38 Ofici del president del Consell 
Municipal de Sant Joan al 
president de l'Agrupació 
Sindical CNT per a designació 
de vocals del Comitè Agrícola 
de la Vila. 

15/10/38 Ple. Pagament per materials 
de construcció per al Grup 
Escolar. 
Lliurament a Alcoi dels 
mossos del reemplaçament de 
1926. 
El consell contribuirà amb 100 
ptes. a la subscripció oberta 
per l'Alcalde per a recaptar 
fons per a la campanya 
d'hivern. 

20/10/38 Carta aval del Partit 
d'Esquerra Republicana de 
Sant Joan sobre afecció a la 
República d'una veïna 
madrilenya resident en el 
municipi. 
L’Alcaldia és convocada a una 
reunió en Govern Civil sobre 



las cartilles d’ús i vestit (AHPA 
GC-B 5 nº 4051). 

31/10/38 Ple. Assumptes de tràmit. 

Replegament de les tropes 
Republicanes a la riba 
esquerra de l'Ebre. 

15/11/38 Ple. S'aprova agrair a Emilio 
Urios la seua labor, posar el 
seu nom a la Plaça d'Espanya, 
obrir subscripció per a erigir 
un monument i declarar-li Fill 
Predilecte. 

30/11/38 Ple. Aprovació Pressupost 
1939. 

06/12/38 El mestre Ramón Bonafonte 
presideix el Consell Local de 
Primer Ensenyament. 

15/12/38 Ple. Pagament per quartilles 
amb manifest d'Alcaldia. 

Ofensiva general sobre 
Catalunya. 

23/12/38 

30/12/38 Ple. Assumptes de tràmit. 

1939
Caiguda de Tarragona. 15/01/39 

16/01/39 Ple. Dimissió d'un Guarda de 
Camp “per haver sigut mort 
en el front d'un fill del 
mateix.” 

23/01/39 4409 habitants a Sant Joan 
sense comptar els refugiats. 

Caiguda de Barcelona. 26/01/39 

27/01/39 L'Ajuntament col·loca el 
bàndol d'estat de guerra. 

28/01/39 Ix de la presó el farmacèutic 
mutxameler José Mallol 
Alberola. En contacte amb la 
Junta Militar de Defensa 
franquista, va negociar amb el 
tinent coronel José Muñoz 
Vizcaíno la no resistència 
violenta de les escletxes 
republicanes armades. 
SANTOS MÁS, JOAQUÍN 
Ver 23 de julio 1936. 

30/01/39 Ple. S'ha cridat als 
reemplaçaments de 1918, 
1919 i 1920. 
Andrés Carrión Martí és 
nomenat alcalde accidental 



per haver-se incorporat a files 
l'alcalde. 

Les Corts Republicanes es 
reuneixen a Figueres, 
discurs de Juan Negrín. 

01/02/39 

Caiguda de Girona. 04/02/39 

Fi de la resistència 
republicana a Catalunya. 
Menorca és ocupada pels 
nacionals. 
Llei de responsabilitats 
polítiques, declara rebels 
als partits del govern 
republicà. 

09/02/39 

Tropes republicanes 
creuen la frontera 
francesa. 

11/02/39 

15/02/39 Ple. No celebrat per falta de 
quórum. 

18/02/39 Diari d'Intervenció de 
Pagaments. Jornals invertits 
en obres del Grup Escolar, 
refugi? 

19/02/39 Ple. Jornals en obres Grup 
Escolar. Pagament per brodar 
una bandera amb els colors 
nacionals per a Casa 
Consistorial. 
S'ha cridat als 
reemplaçaments de 1917 i 
1918. 

El President Negrín i 
membres del seu gabinet 
s'estableixen en la finca 
de Petrer El Poblet, 
l'anomenada Posició 
Yuste. Dolores Ibárruri La 
Pasionaria també es va 
establir a Elda amb part 
del govern republicà. 

25/02/39 

Dimisió de Manuel Azaña 24/02/39 

28/02/39 Ple. Rafael Ripoll Ruzafa és 
triat alcalde. El Pressupost de 
1939 ha sigut aprovat. 

Primers dies de març 
salpen exiliats des 
d'Alacant en els bucs 

03/1939 



Winnipeg, rumb a Orà, 
després el Marionga i 
l'Àfrica Trader. El 12 ho va 
fer el vaixell Ronwyn. 

Revolta coronel Casado, 
cap de l'Exèrcit del Centre 
contra el govern de 
Negrín / Besteiro (PSOE). 
Junta de Defensa. 
Negrín i els líders 
comunistes abandonen 
Espanya des de 
l'aeròdrom del Fondó en 
Monovar (Alacant). 

05-
06/03/1939 

15/03/39 Ple. Assumptes de tràmit. 

Comandància Militar 
d'Alacant i el Govern Civil 
són ocupats. 

27/03/39 

Caiguda de Madrid. 
Últim bombardeig sobre 
Alacant. 
Salpa el STAMBROK amb 
més de 2.600 refugiats i 
autoritats republicanes. 

28/03/39 El regidor socialista 
santjoaner Ramón Ripoll 
Planelles, acusat de denunciar 
que en la casa Pilé estaven 
Pilar Primo de Rivera i Pilar 
Millán Astray, fuig en el 
STANBROOK 

Entre 12 i 15.000 
persones a l'espera de ser 
evacuades en el port 
d'Alacant. El Governador 
Civil Manuel Rodríguez i 
altres 32 autoritats salpen 
en el Maritime. 

29/03/39 

La Divisió Littorio entra a 
Alacant al comandament 
del General Gastón 
Gambara. 
Molts republicans, 
atrapats en el port, se 
suïciden. 
José Mallol assumeix el 
comandament del Govern 
Civil d'Alacant. 

30/03/39 Ple. No celebrat per falta de 
quórum. 

El buc Canàries i els 
minadors Júpiter i Vulcà 
entren en el port. Dones i 
xiquets són portats als 
cinemes habilitats com a 

31/03/39 “Davant molts espectadors 
que ocupaven la Plaça 
d'Espanya, es va hissar la 
nova Bandera Nacional 
(bicolor) entre aplaudiments, 



presó. Els homes a la 
muntanya San Julián La 
Goteta i camp Los 
Almendros. 

vítores i volteig de la campana 
Major, única supervivent en el 
campanar” 
SALA SEVA. F. 

Últim part de guerra 
donat a Burgos. 

01/04/39 

Documents de l’inici de la dictadura i la repressió franquista 
04/1939 Soldats italians de la Divisió 

Littorio i el Batalló Canàries 
s'estableixen temporalment 
en diverses finques del terme 
municipal. 

04/1939 José Muñoz Vizcaíno és 
arrestat i traslladat al 
Reformatori d'Adults 
d'Alacant. 

04/1939 Registre d'armes requisades 
a Sant Joan després de la 
guerra. 

13/04/1939 Confiscació d'arxius i 
biblioteques públiques. 

22/04/1939 Agustín Pastor és nomenat 
alcalde. 

04-
05/05/1939 

Comença a funcionar la 
Comissió Dipositària de 
Recuperació Agrícola. 

12/05/1939 Mor un xiquet per l'explosió 
d'una bomba de mà perduda 
en finca La Pinada. 

03/06/1939 Funciona a Sant Joan una 
delegació del Camp de 
Presoners d'Alcoi. En total 
són revisats i depurats 429 
soldats. 

03/11/1939 Es constitueix la Comissió de 
Subsidi al Combatent. 

../../1939 Rostre de José Antonio Primo 
de Rivera, amb el lema 
PRESENTE. Pintat en una 
façana del carrer Sant 
Antoni. 

Arxiu Municipal Sant Joan d’Alacant, maig 2019 


