
	  

Moció d’ERC per recuperar la memòria de l’alcalde 
Fèlix Balaguer i Castellet 
L’any 1933, el dirigent de la Unió Socialista de Catalunya, Rafael Campalans va 
escriure un llibre titulat «Política vol dir pedagogia». Un títol que avui en dia 
podem considerar plenament vigent en un món en què els populismes i les 
actituds antidemocràtiques i en un Estat on veiem que s’està produint un greu 
retrocés democràtic amb la conculcació de drets –com la llibertat d’expressió– 
o amb el procés de judicialització de la vida política que vivim cada dia. 

La Segona República, moment en què va ser escrit el llibre de Campalans, va 
ser un dels moments de majors llibertats de què ha gaudit el nostre país i en 
què es va iniciar allò que avui en dia anomenem com “estat del benestar”, amb 
polítiques dutes a terme pels municipis i governs de la Generalitat de Catalunya 
sota la presidència d’ERC que van millorar les condicions de les classes 
populars en base a l’educació, la sanitat o amb una legislació laboral favorable 
als treballadors i treballadores. En aquest sentit, pensem que l’exercici de 
memòria històrica que s’està fent des de fa uns anys també ha de reivindicar 
aquests aspectes. 

A Vilafranca, tot i que de fa anys s’ha fet un esforç, tot recuperant figures com 
Pere Mas i Parera o Rodolf Llorens i Jordana, creiem que encara són poc 
visibles aquells polítics locals que, amb els seus defectes i les seves virtuts, 
van contribuir a fer de Vilafranca una vila millor mitjançant l’exercici de la 
política en aquell nivell que és més proper al ciutadà. En aquest sentit, és de 
justícia que la nostra vila reivindiqui la figura de qui va ser el primer alcalde 
votat amb sufragi universal complet, és a dir, el primer que va ser poder escollit 
per homes i dones majors d’edat, que és Fèlix Balaguer i Castellet. 

Fèlix Balaguer, va néixer a Vilafranca el 3 de febrer de 1893 al si d’una família 
menestral. El pare era picapedrer i ell va continuar l’ofici en un taller que primer 
estava als afores de la vila i que després va traslladar al domicili familiar, al 
carrer de l’Ateneu. De ben jove, va iniciar el seu compromís polític i es va 
vincular al Centre d’Unió Republicana, del qual va ser-ne president entre 1928 i 
1930. Balaguer, com a dirigent d’ERC, va ser un dels impulsors del Pacte 
d’Esquerres, que donaria lloc a la candidatura que a Vilafranca va guanyar les 
eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. En conseqüència, Balaguer 
entraria a l’Ajuntament com a regidor i esdevindria segon tinent d’alcalde, en un 
consistori que aconseguiria la conversió de l’antiga caserna en el primer Grup 
Escolar amb què comptà Vilafranca o que faria de la recuperació de les Fires 
de Maig, una festa cívica i un exemple de promoció econòmica. Després d’una 
crisi política i de la mort de l’alcalde Jaume Bertran Hero, va accedir a l’alcaldia 
el 9 de maig de 1933. Balaguer liderant la Coalició Republicana d’Esquerra en 
tant que dirigent d’ERC, revalidaria el càrrec d’alcalde a les eleccions del 14 de 
gener de 1934, unes eleccions que es van fer sota l’empara de la Llei Municipal 
de Catalunya i les primeres eleccions locals de la història de Catalunya en què 
van poder votar i presentar-se homes i dones, en igualtat de condicions. Sota el 
seu mandat, es crearia una biblioteca popular, es faria el primer institut de 



	  

segon ensenyament de la comarca, s’impulsarien polítiques locals contra l’atur i 
s’aprovaria el primer pla general d’urbanisme de Vilafranca, el Pla Barenys, 
sense el qual avui en dia no comptaríem amb l’espai de la plaça de la Vila. 

Fèlix Balaguer i Castellet, era alcalde quan el 18 de juliol de 1936 es va produir 
el cop d’estat feixista contra el règim democràtic. Balaguer va continuar a 
l’alcaldia fins al 1938 i amb la derrota de les forces democràtiques, 
republicanes d’esquerres i catalanistes, va haver d’emprendre el camí de l’exili 
cap a Xile, del qual tornaria l’any 1965, morint en l’anonimat a l’Hospital de 
Vilafranca el 15 de desembre de 1973. 

Tot i que l’Ajuntament ja va realitzar l’any 2009 un homenatge als regidors 
escollits el 14 de gener de 1934 fruit d’una moció presentada per ERC, en la 
que també es demanava que Fèlix Balaguer tingués un lloc al nomenclàtor 
vilafranquí, cal que en el moment actual es faci visible, es recordi i es doni a 
conèixer a la població de Vilafranca la figura de Fèlix Balaguer i Castellet com a 
símbol d’aquella generació de persones que aspiraven a una Catalunya més 
lliure i més justa i que quaranta anys de dictadura feixista han volgut arraconar 
al cantó obscur de la història.  

Per aquest motiu demanem: 

1. Que es bategi el Saló de plens de l’Ajuntament com a “Saló de Plens 
Fèlix Balaguer i Castellet”, en homenatge al primer alcalde de la 
història escollit per sufragi universal 

2. Que s’elabori un quadre de l’alcalde Fèlix Balaguer i Castellet i que 
abans d’acabar l’any s’instal·li en el lloc on actualment s’exposa el 
quadre de l’alcalde de la dictadura del General Primo de Rivera 

3. Que es col·loqui al carrer Ateneu, espai central del moviment obrer i 
catalanista durant les primeres dècades del segle XX, una placa 
commemorativa referent a l’alcalde Fèlix Balaguer i Castellet. 

4. Que des de l’Ajuntament es dediqui un acte institucional a l’alcalde 
Fèlix Balaguer i Castellet com a símbol de les llibertats i dels valors 
democràtics.  

 

 

 

 

 


