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REPÚBLICA I GUERRA CIVIL. 

FONS DOCUMENTAL AL' ARXIU 
MUNICIPAL DE DÉNIA 

La ciutat de Dénia fou de les poques poblacions de la Marina Alta en la 

qua! les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931 foren valides. Malgrat la 

pressió dels cacics locals, el triomf de l'opció republicana estava assegurada. Ja 

hi havia abans antecedents republicans a la població, i el 1929 s'havia constitui'I: 

I' agrupació Fraternidad Republicana, presidida per José Calafat Cabrera, que 

seria elegit alcalde del primer consistori republica. El nou sistema de govern, 

fou acollit amb grans mostres d'alegria perla major part de la població, i el 14 

d' abril es celebra una manifestació, per proclamar la II República, que circula 

pels principals carrers del municipi fi.ns !' Ajuntament, on es substituí la bandera 

tradicional per la nova bandera republicana i es tiraren pels bakons els retrats 

dels reis Alfons Xll i Maria Cristina. 
El govern municipal republica a Dénia no fou especialment estable. L'any 

1933 va rebre una suspensió govemativa, que afecta a }'alcalde i a quasi tota 

la corp9ració, per malversació de fons; acusació que després queda sense 

efecte. Altra suspensió es produí l'any 1934 per faltes greus administratives 

i el mes de mar~ del 1936, es nomena una Comissió Gestora per solucionar la 

situació municipal. Els anys de la Guerra Civil seran especialment conflictius i 

es succeiran al front de l'akaldia un total de sis alcaldes, entre el juny del 1936 

i el mar~ del 1939. 
Malgrat les circumstancies polítiques i economiques, en general molt poc 

favorables i marcades per la inseguretat política, aquest és un període del qual 

l' Arxiu Municipal de Dénia conserva un conjunt documental prou complet. 

Podem destacar, coma pílars de l'administració, els llibres d'actes municipals, 

un total de 17 llibres, redactats amb una cura admirable, que ens canten en detall 

tots els esdeveniments i la problematica municipal, i la documentació comptable, 

també molt completa, en conservar-se fins i tot els manaments d 'ingressos i 

pagaments, agrupats i cosits per trimestres. És probable que hi haguera un 

especial interes, per part de les corporacions republicanes, per deixar testimoní de 

la seua transparencia administrativa, donades les acusacions que havien llani;at 

contra els anteriors governs municipals inculpant-los de malversació i robatori 

de fons municipals. Rendir comptes sera una qüestió important i determinara 

!'interés en conservar els fons, encara que després la realítat no fóra tan perfecta 

com la intenció. 
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Dénia visqué la Guerra Civil com una ciutat de reraguarda, pero, com 
altres ciutats valencianes participa del conflicte d'una manera indirecta ambla 
mobilització de soldats, l'adaptació de les fabriques de joguets a la indústria de 
guerra, I' acollida d' evaquats i refugiats, la construcció de refugis i els bombardejos, 
que comeni;aren el 13 d'agost de 1937, amb un atac naval per part del creuer 
Canarias i continuarien amb més de cinquanta ofensives de la "pava", des de la 
base aeria de Mallorca. Situacions extraordinaries les quals generen també una 
documentació diferent a la propia de la gestió municipal, amb algunes series 
noves creades per atendre problemes d'un moment de guerra. 

La destrucció d 'arxius durant la Guerra Civil a la comarca de la Marina 
Alta, va afectar a bastants poblacions, algunes menudes com Ondara o el 
Verger, pero també a importants nuclis com Teulada, Calp o Xabia que perderen 
el seus arxius municipals i la majoria també deis parroquials. La ciutat de Dénia 
no es lliura completament d'aquesta lamentable destrossa, la qual afecta a 
alguns deposits documentals, pero no a l'arxiu municipal conservat dins de 
I'edifici de l'Ajuntament. Dénia patí la crema de documentació a finaJs del mes 
de setembre del 1936, de la mateixa manera que altres ciutats valencianes, en 
uns fets relacionats amb els enfrontaments entre partits i forces sindicals i en 
concret en les actuacions de la Columna de Ferro, de composició cenetista. El 
23 de setembre, la Columna de Ferro abandona el front de Terol en direcció 
a Valencia, per iniciar una serie d' assalts contra quarters de la guardia civil i 
objectius considerats propietats de "feixistes", aquestes accions serien imitarles 
en diverses poblacions valencianes. A Dénia, el 25 de setembre de 1936, es 
cremaren els arxius que conservaven la memoria escrita de la propietat que 
calia abolir. Així desaparegueren l'arxiu de la recaptació de contribucions, 
l' arxiu notarial de Dénia i el seu districte i l' arxiu del registre de la propietat. 
En una onada de "furor revolucionari", el mateix 25 de setembre, es destrui'ren 
els objectes de culte de l' església de }' Assumpció, de l' església del convent de 
les Agustines, la del ex-convent de Sant Antoni, l'ermita de Santa Paula, i les 
esglésies de La Xara i Jesús Pobre, pedanies de Dénia. En el mateix context, 
tres dies després, s' assassina a dos víctimes d' aquesta repressió incontrolada. 
Les dependencies i l'arxiu del Jutjat de Primera Instancia de Dénia també foren 
assaltades, pero desconeguem la data exacta, en qualsevol cas ja havia représ 
les activitats el mes de maig de 1937. 

Malgrat la destrucció d' alguns objectes de culte de les esglésies les imatges 
més importants: la Santíssima Sang, la Verge del Roser, la creu renaixentista 
de terme i altres, ja s'havien recollit a !' Ajuntament, com a part integrant del 
patrímoni denier i s'enviaren a un deposit d' Alacant pera la seua protecció. En 
les circumstancies d'aquesta salvaguarda deis objectes religiosos de la ciutat, 
situem la recollida per part de l' Ajuntament, de tota la documentació de 1' Arxíu 
Parroquial que passa ara a conservarse, junt amb l' Arxíu Municipal, a l'edifici 
de l' Ajuntament. Acabada la guerra, l' Arxiu Parroquial tornara a l' església de 
l' Assumpció sense sofrir cap perdua. Altre arxiu religiós, l' Arxiu del Convent de 
les Agustines, tampoc perdra documentació, ja que les religioses, com ja havien 
fet en altres moments histories, s'emportaren els documents amb elles, i així 
aquest convent conserva el fons complet des de la fundació, l'any 1604, fins a 
l' actualitat. 
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El final de la guerra í el triomf franquista dóna pas a una llarga Postguerra de 
repressió i control dels vern;uts. La Delegación del Estado para la Recuperación 
de Documentos, creada el 1938 i adscrita al Ministeri de l'Interior, és l' encarregada 
pe! govern de Franco de la trista tasca de recollir documents per anar contra els 
que foren favorables al govem republica. L' Ajuntament de Dénia, segons l' acta 
del 7 de juny de 1939, pren l'acord d'enviar els documents sol-licitats:" Enterada 
la Comisión del oficio del Sr. Delegado del Estado para la Recuperación de Documentos 
en esta Província, interesando la remisión, de cuanta documentación se produjo durante 
el periodo rojo por entidades, organismos y particulares hostiles al Movimiento Nacional 
y que tenga un interés militar, político, sindical, de propaganda, etc .. e indicador de 
actividades de toda clase, a las oficinas establecidas por dicha Delegación en la ~pita/." 

Com hem dit, 1' Ajuntament de Dénía acorda I' enviament de documents i 
potser que s'enviara alguna documentació procedent de sindicats o partits 
polítics, pero no tenim constancia escrita del fet. El que no es féu mai, és enviar 
documentació procedent de la propia administració municipal, potser per 
negligencia o perque en aquells moments la ciutat de Dénia, amb un tribunal 
militar de justícia, era un centre de control i detenció de tots els que d' alguna 
manera havien coHaborat o mostrat alguna simpatía a favor del govern legítim 
de la República, perla qual cosa la documentació municipal era susceptible de ser 
utilitzada. El resultat és que a I' Arxiu General de la Guerra Civil de Salamanca, 
pel que sabem, no hi ha documentació municipal de Dénia i la que es conserva 
de caracter sindical o polític, procedeix de les centrals i delegacions provincials 
d' Alacant més que de les delegacions locals de Dénia. 

Altre aspecte que afecta a algunes parts del fons documental sobre la 
República i la Guerra Civil és el fet de fer compatible el dret a la intimitat de les 
persones i el dret a la investigació historica. Generalment, no hi ha conflictes i són 
els propis historiadors els que valoren !'interés d'utilitzar, en un moment donat, 
les inicials d'un nom sense més explicacions sobre la ídentitat deis implicats. El 
sentit comú i la convivencia s'imposen en uns materials que a nivell local encara 
continuen resultant, en alguns aspectes, conflictius. 

També aquests moments d' especials dificultats i carencies afecten fins i tot als 
suports documentals i determinen que bona part de la documentació del temps 
de la guerra estiga escrita perla part posterior d'altres documents i esborranys, 
s'utilitzen impresos partits pel mig i tot el que trobaven aprofitable. Respecte a la 
qualitat del paper, cada vegada és pitjor fins els anys 1939 i 1940, en que arriben 
als nivells mínims: papers molt fins i altres molt basts, en general tots molt fragils. 
Respecte a les tintes únicament cal destacar que amb els temps també augmenta 
l'ús de cintes mecanografiques molt gastades, que produeixen alguns documents 
poc Ilegibles i en perill d' esborrar-se. -

Altres materials complementaris dels fons municipal són les noticies de 
la premsa local i comarcal: Renovación, de Pego, i La Razón, de Xabia, ambdós 
apareguts l'any 1931; El Eco de la Marina, de Pego, deis anys 1932-1934; La Sirena, 
de Dénia, del 1934. Material fotografic i fons orals amb un arxiu d'entrevistes 
gravades que estem realitzant entre aquelles persones que, per edat i implicació 
política, poden resultar d'interés pera la memoria historica local. 

Durant el plantejament d' aquesta comunicació hem tingut dar que 1' objectiu 
és donar a coneixer quina és la documentació referent a la República i la Guerra 
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Civil que conserva l' Arxiu. L'elaboració d'aquesta descripció de documents, 
seleccionats des d'una perspectiva tematica, atén a aquelles seccions més riques 
en informació, on es perfila clarament el canvi de situació, per aixo no poden 
faltar aquelles que normalment són inusuals com Justícia Militar o Exercit. Les 
podem veure en la següent taula junt a les subseccions on informa del volum i 
ordre que hem utilitzat per fer la descripció. 

Volum de les seccions i indicació de les subseccions 

GOVERN 17 Llibres 
-Actes 

JUSTÍCIA MILITAR 2 Caixes 
-Control i censura documental 
-Fets delictius 
-Informes personals 
-Presoners i detinguts 

INCAUTACIONS 2 Caixes 
• "Comisión de incautaciones" 

CONFLICTE BEL·LIC 1 Caixa 
-Alcalde com a delegat govematiu 
-"Comité Local de Defensa Pasiva" 

EXERCIT 4Caixes 

-Subministraments i transports 
-Revistes de tropes 
-Brigades Imemacionals 

-Quintes 

PERSONAL 2 Caixes 

-Personal Municipal 
- "Gestor de depuración" 

SANITAT 2 Caixes 

- "Centro Secundario de Higiene Rural" 
- "Consejo Municipal de Sanidad" 
- Sanatori Municipal 
- "Hospital de Sangre" 
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SERVEIS SOCIALS I ASSISTENCIALS 9 Caix.es 

• "Junta Local de protección a la infancia y represión de la mendicidad" 
- "Consejería de Asistencia Social i Comité Local de Refugiados" 
- "Hogar Sueco" 
- "Comisión pro-auxilio a familias de combatientes" 

OBRES PÚBLIQUES I Caixa 

-Projectes 

ABASTIMENT 5 Caixes 

- "Consejería de Abastos" - "Junta Local de Abastecimientos" 

AGRICULTURA 2 Caixes 

- "Junta Local del censo de campesinos" 
- "Junta Local de información agrícola" 

- "Comité Local Agrícola" 
- "Cámara Oficial Pasera de Levante" 

INDÚSTRIA 3 Caixes 

-Treball 

HISENDA 70 Caixes 
i l 38 llibres 

Govem 

Actes de govern ....................... 1931-1939 ......... . . 17 Llibres 

Les actes municipals, al llarg de 2300 pagines escrites, recullen arnb detall 
tots els aspectes polítics, economics i socials del període. 

Justícia Militar - Causa General 

Control i censura documental. .......... 1939 .............. . 1 Carpeta 

• Correspondencia. 1939. Sois disposem del nomenament del carrec de 
censor i un telegrama del Governador Civil on sol·licita informació deis 
period.ics que es publiquen en Dénia i estat de les maquines d'impremta. 

Fets delictius ......................... 1939-1942.... . ...... 2 Carpetes 
• Relacions de fets delictíus. 1939-1940. Recompte de saquejos, destrucció 

d'objectes de culte, profanacions, crema d'edificis i documents junt als 
noms deis sospitosos d'haver participat en els íets. 

• Relació de persones assassinades. 1939. Figura nom, cognoms, edat i 
professió. 

• Correspondencia. 1939-1942. Oficis sobre la identificació de cadavers 
apareguts en diferents termes de la comarca. lnclou Ilistat de persones 
desaparegudes. 
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Informes persona1s ............... . .... 1939-1943.......... 7 Carpetes 
• Llistat de persones autoritzades per avalar. 
• Informes personals. 1939-1943. Destaquem el gran volum i 1a informació 

que contenen, són semblants als informes de conducta deis reemplar;ats 
al servei militar de 1933-1939 relacionats en l'apartat d'EXERCIT. 

Presoners i detinguts .................. 1939-1942....... . ... 6 Carpetes 
• Llistats de persones detingudes en Dénia. 1939. Tant els que estigueren 

empresonats en el "Grupo Escolar número 1" on hi havia 174 detinguts, 
com els tancats en el "Depbsit Municipal" amb 84 presoners, conformen 
aquestes llistes on figuren persones de la comarca (dividits per pobles) i 
de fora com de Relleu, Orxeta, Madrid, Ciudad Real, Guadalajara etc ... 
Aquest document ha estat molt útil en l'actualitat, jaque ha sigut utilitzat 
pera provar l'inici del tancament d'alguns presos republicans a l'efecte 
de cotitzar els anys de redusió. 

• Documentació del "Campo de concentración España". 1939. Conservero 
les revistes del comissari d'octubre i novembre, es tracten de relacions 
nominals deis presos dividits en oficials, hospitalitzats i jutjats en consell 
de guerra. 1389 presos havia en octubre i 1349 en novembre. Aquest camp 
de concentració de Dénia es va dissoldre en gener de 1941. 

• Correspondencia sobre presoners. 1939-1942. 

lncautacions 

"Comisión de Incautaciones 
CNT-UGT. Dénía" ..................... 1936-1939 .......... . 2 Caixes 

La incautació de béns als considerats facciosos fou una de les primeres 
activitats dels governs provisionals, com el Comité d'Enlla~ de Dénia. D'aquesta 
manera s'avisava als grans propietaris: "se procede a la incautación de todos sus 
bienes tanto rústicos como urbanos". 

• Actes d'incautació de propietats rústiques i urbanes. 1936. 
Aquesta serie inclou un total de 25 propíetat incautades entre els mesos de 

setembre i desembre de 1936. Es tracta de les gran finques disseminades pel terme 
municipal: la finca de Campo Torres que es convertira en hospital, La Moya, La 
finca de la Vda. de Federico Doménech, La Rota de Carlos Merle, la finca del ex
comandant Vázquez, la de la ex-marquesa de Dos Aguas, etc. Inclouen ]'acta i 
l'inventari del béns mobles que conté la propietat. 

• Acta d'incautació deis edificis dedicats a l'ensenyament, propíetat de les 
Carmelites i els Maristes. 1936, agost. 

• Acta d'incautació de "Aguas Potables S.A.". 1936, setembre. 
Com els propietarís estan en "paradero desconocido" es fa carrec de 

l' administració de I' empresa la "Federación de Sindicatos Únicos de 
Dénia" 

• Acta d'incautació de "Gas Levante S.A.Barcelona". 1936, setembre. 
• Acta d'incautació d'un local pera la "Sociedad de carga i descarga", 1936. 
• Acta d'incautació d'una fabrica de joguets de fusta. 1936, agost. 
• Registre de cases incautarles. 1937 
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• Oficis que comuniquen incautacions. 1937. 
• Oficis d'incautació d'aparells de radio. 1938. 
• Expedient de recollida d' objectes que es van incautar. 1939, juny. 
• Relacions d'indústries i comerc;os requisats, a efectes de la Causa General. 

1940. 

Indústrias Norma: Papel de Fumar "El Jefe" 

La central de "Industrias Norma" estava a Madrid pero a Dénia hi havia 
una delegació a carrec de Francisco lvars Perles. Aquesta empresa fou incautada 
el mes d'agost de 1936 pe! Comité d'Enllac; a causa de les seues activitats 
propagandístiques. El paper de fumar "El Jefe" estava dedicat al cap de la CEDA 
José María Gil Robles "el más extraordinario, inteligente y valeroso caudillo político 
que ha conocido España"; en la cartereta del paper venia la fotografía d'aquest. El 
Comité d'Enllac; va requisar la documentació de !'empresa. 

• Acta d'incautació de !'empresa "Norma"de Dénia. 1936, agost. 
• Correspondencia de !'empresa. 1935-1936 
• Correspondencia de clients. 1936, febrer-juny. 

Conflicte bel·lic 

Alcalde coma Delegat Governatiu ............. 1937-1939 . . . . . 1 /2 Caixa 
• Correspondencia. 1937-1939. Oficis sobre control de l'ordre públic, horari 

de tavernes, eixida d'emigrants etc ... Destaquem l'últim comunicat al 
Govern Civil d' Alacant el 24 de marc; de 1939: "Sin novedad en este término" 
i el del 13 d'agost de 1937 de la "Junta Provisional Administrativa" que 
avisa al Govern Civil deis bombardejos de l' aviació i del vaixell Canarias. 

"Comité Local de Defensa Pasiva" ............ 1937-1939..... 1/2 Caixa 
• Comptabilítat.1937-1939. Diaris i balarn;os d'ingressos i despeses. 
• Comunicats i disposicions sobre soterranis utilitzables com a refugis. 

19371938. 
• Projectes de refugis antiaeris.1937-1938. Dos són els que es van construir, 

un en forma de túnel proper al castell i un altre en el port, els projectes són 
del' enginyer Juan P. Akaraz Pavía i es conserven croquis de secdons. 

• Memoria situació deis refugis.1940. Acabada la guerra, l'obsessió per 
nous atacs fa que es continue amb la "defensa passiva", per aixo es 
realitza aquesta memoria que conté planols dels refugis realitzats i deis 
que havien estat projectats. 

Exercit 

Subministraments i transports .............. 1931-1938 ........... 2Caixes 
• Relació mensual del subministre de pa, ordí i palla. 1931-1932 
• Censos de bestiar, autombbils i carruatges subjectes a requisa mi1ítar. 

1935/1938 
• Bons i salconduits de viatge en transport marítim i en ferrocarril. 1931 
• Vals de transporten ferrocarril per a mercaderies. 1938. Per exemple, els 

500 llits de ferro fabricats en Dénía per la indústria joguetera que han 
d'ésser traslladats a !'hospital de Víllena. 
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Revistes de trapes ..................... 1931-1939 . . . . . . . . . . . . . . . 1 Caixa 
• Revista anual dels subjectes a la realització del servei militar. 1931-1939. 

Figuren noms, cognoms, noms deis pares, data de naíxement, edat i 
domic:íli. 

• Revista del sergent a les tropes de carrabiners.1939-1940. S'adjunten 
justificants medies per a no passar revisió. 

Brigades Intemacionals ............. 1938...... . . . . . . . . . . . . . . 1 Carpeta 
S' estableix en una finca del terme de Dénía un centre de convalescents de les 

Brigades Internacionals. El fons és redui't, compost per: 
• Sol·licituds de salconduits. 1938 
• Passaports de viatge en transports de ferrocarril. 1938-1939 

Quintes ........................... 1939-1940................ 1 Caixa 
Acabada la Guerra Civil, el "Tribunal Clasificador de Alicante" demana al 

"Consejo Municipal" informes de tots els reempla~ats per fer el servei militar des 
de 1933 fins 1938. 

• Informes de conducta.1939-1940. ,, Durante el G.M.N. ingresó en la C.N.T. 
Fué forzoso al Ejército Rojo. Tiene observada buena conducta", aquest és 'un 
exemple d'informe. Es traben en llístes i en 2 llibres cosits. 

• Fitxes classíficadores.1940. Qüestions com: "¿ Sirvió en el ejército nacional?" 
serveixen per agrupar a nacionals i republicans. 

Personal 

Personal Municipal. ................... 1933-1940........... 1 Carpeta 
Es conserven els expedients personals, disciplinaris, cessaments i renúncies 

del període republica, com per exemple la dimissió del Secretari del' Ajuntament 
que ho fa el 9 de mar~ de 1933 d'aquesta manera:" Por la irregularidad y anomalía 
en que se encuentran la mayor parte de los servicios del Ayuntamiento y por la falta de 
puntualidad en los haberes". 

• Renúncia de l'Interventor. 1933. 
• Llicencia de malaltia i posterior prorroga del Secretari. 1936 

"Gestor de Depuración de Empleados 
del M. !.Ayuntamiento" ................ 1940.................. 1 Carpeta 

• Declaracions jurades dels funcionaris. 1940. Tracten sobre activitat 
realitzada durant la República, adhesíó al "Movimiento Nacional", 
pertinen~a a la ma~oneria, etc .. 

• Informes del "Servicio de Información e Investigación de la Falange de la 
Delegació de Dénia" sobre funcionaris. 1940. 

• Certificats de persones que avalen a determinats treballadors municipals. 
1940. 

• Expedients disdplinaris a instancies del "Gestor de Depuración". 1940 

Sanitat 

"Centro Secundario de Higiene Rural". . . . . . . 1934-1943 . . . . . . . 1 Carpeta 
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Durant la República un dels projectes prevists, en un principi situat en 
l' antic convent dels franciscans, fou aquest nou centre que es féu realitat en la 
postguerra pero en els baixos de l' Ajuntament, a causa que l' altre local va ser 
lliurat a l' església. Veure l' apartat d'OBRES PÚBUQUES. 

• Expedient de creació. 1934-1943 

"Consejo Municipal de Sanidad" ............. 1935-1939 . . . . . . . 6 Carpetes 
• Expedient de composició d'un nou "Consejo Municipal de Sanidad". 

1937 
• Proposta i nomenament dels directors del Sanatori Municipal i de I' "Hos

pital de Sangre". 1937 
• Inventari de mitjans, correspondencia sobre adquisició de materials, pres

supostos de productes químics peral laboratori. 1936-1937 
• Proposta de l'inspector de Sanitat pera la instal-lació d'una sala de parts. 

1938 
• Copia de les normes d'higiene de la dona en procés de gestació i de cura 

de nadons . 1938 
• Acords i convocatories a junta. 1938-1939. 
• Correspondencia i actes de protesta sobre la "Ley de Coordinación Sani

taria" promulgada en 1934. 1935-1936. 

Sanatori Municipal........................ 1937-1938 . . . . . . . 4 Carpetes 
• Normes de funcionament del Sanatori. 1937 
• Dictamen sobre la clausura per falta de mitjans i propera reobertura. 1938 
• Dictament sobre la situació laboral del personal sanitari. 1938 
• Correspondencia: certificats d' operacions quirúrgiques de malalts sense 

mitjans economics, comandes de medicaments, dimíssions i informes del 
personal laboral. 1936-1938 

"Hospital de Sangre" .............. 1937-1938........... 6 Carpetes 
Es tracta d'una nova institució sanitaria creada durant la Guerra Civil. 
• Llista de treballadors i sou amb el corresponent descompte de l'impost 

del 4% per ajudar els refugiats. 
• Correspondencia sobre la visita del "Teniente pagador de hospitales". 

1937 
• Correspondencia sobre el rebuig de reconvertir aquest hospital en sanato

ri de tuberculosos. 1937 
• Relació de malalts on es fa referencia a nom, cognom, batalló o columna 

on pertany, data d'ingrés i d'eixida, motiu d'hospitalització i despeses. 
1937 

• Comptabilitat: ingressos i despeses, factures, nomines de personal.1937 
• Llista de tarifes d' intervencions quirúrgiques. 1938 
• SoHicituds d'ingrés per operar-se.1938 

Serveis Socials i Assistencials 

"Junta Local de Protección a la Infancia 
y Represión de la Mendicidad"........... 1935 ............ . 1 Carpeta 
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L'interés per defensar els drets deis més desafavorits, sobretot orfes i vells, 
és patent des d'abans de la República en organitzacions com aquesta. El fons 
d' aquesta Junta es compon de: 

• Expedient de constitució. 
• Convocatories a sessions de junta. 
• Actes de sessions. 
• Actes de comptes. 
• Control de "lactancia artificial" i "lactancia mixta" en 18 nadons, s'ad

junten vals de Uet. 
• Nomines trimestrals de les 6 ames de lactancia. 

"Consejería de Asistencia Social" i 
"Comité Local de Refugiados" ........... 1936-1938 ....... , . 6 Caixes 

Documents de comptabilitat són el que hi ha sobre els dos, pero a més, "Co
mité de Refugiados" conté llistes de refugiats, correspondencia i altres. 

Comptabilitat 

• J ustificants de pagament de la "Consejería de Asistencia Social". 1936-1938. 
Inclou: nomines de personal sanitari, factures de productes d' alimentació, 
llistats de persones necessitades que reben donatius, vals de menjar. 

• Impost del 4% en concepte d'ajuda als refugiats. 1936-1938. S'extreu del 
sou de funcionaris, obrers de fabriques, empreses, articles comercials, per 
aixb conté llistes amb noms, categoría professíonal i sou, declaracions ju
rades i a més la denúncia del jutge de la. instancia, Eduardo Uldemillas 
sobre l'excessiu percentatge que suposa en el jornal d'un treballador. 

• Liquidacions de les quotes recaptades per l'impost del 4%. 1937-1938 
• Rebuts pendents de pagament. 1936-1937 
• Comprovants deis rebuts de subsidi als refugiats. 1937-1938. Indou: llistes 

amb els caps de família, persones al seu carrec i la quantitat assignada. 
• Llibre de caixa del "Comité Local de Refugiados". 1937-1938 
• lngressos i despeses del "Comité Local de Refugiados" i de la "Consejería 

de Asistencia Social". 1937-1938. 
• Vals de bescanvi per menjar del "Comité Local de Refugiados". 1937 

Correspondencia 

• Refugiats malalts que necessiten ser traslladats a centres sanitaris espe
cialitzats, molts oficis de comunicació d' al tres ajuntaments que sol-liciten 
informació sobre xiquets o famílies acollides a Dénia i que són busca
des per parents, llistes de persones que han d' arribar com a refugiats 
(amb drets adquirits per aquesta condició) o com a evacuats (viuen pel 
seu compte) i correspondencia amb alcaldes de la comarca per fer un 
recompte del nombre de refugiats en la comarca, és la tematica d' aquesta 
serie. 1937-1940 

Refugiats i evacuats 

• Recompte d'edificis propicis pera l'acolliment de refugiats. 1937. 
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• Llista d'evacuats de la província de Castelló. Figuren nom i cognoms, edat 
i procedencia de 233 persones. 

• Llista de refugiats segons el lloc de treball. 1937. Inclou: nom i cognoms, 
edat i feina. 62 persones. 

• Llista de refugiats donats de baixa del seu lloc de treball per malaltia o 
defecte físic. Inclou: nom i cognorns, edat, professió i procedencia. 22 per
sones. 

• Llista de refugiats procedents de Madrid. Inclou : nom i cognoms, edat, 
professió i procedencia. 

• Llista de refugiats segons el carrer on viuen. Inclou : norn i cognoms, edat 
i lloc de procedencia. 

• Fitxes del "Ministerio de Sanidad y Asistencia Social" de refugiats i eva
cuats. Informen sobre dades personals, familiars que Uuiten, filiadó sindi
cal o política i si sap llegir o escriure. 

• Llistat de nens refugiats. 1938. Alberguem varíes !listes i trobem dades com 
família que acull i adrei;a on viu. 

• Denúncies contra els refugiats. 1937-1939. 
• Rectificacions deis padrons d'habitants. 1936-1939. Recullen la població 

refugiada i evacuada. 
• Resum numeric de refugiats i evacuats.1937-1938. Segons aquest, en juny 

de 1937 n'habitaven en Dénia 2.500 i en abril de 1938 de 12.903 habitants, 
480 eren refugiats en regim coHectiu, 558 evacuats, 100 asilats en l'Hogar 
de la Verge, 80 estaven en el sanatori i l'hospital i 500 figuren coma pobla
ció flotant. 

• Relacions de vei'ns de Dénia refugiats en camps de concentració francesos, 
la repatriació deis quals es sol·licita. 1939. 

"Hogar Sueco" ........................ 1937-1938 . . . .. . . . . . . 8 ff. 

Es tracta d'una casa d'acollída de nens orfes procedents de Madrid. Es troba 
finarn;at pe! "Comité de Ayuda a los Niños Españoles" a través d'una campanya 
humanitaria que es va dura terme en Suecia. Aquesta institució es va establir en 
la casa de camp "Torreta Gavilá", en la partida Tossalet en 1937. 

El fons és molt reduil, compost per correspondencia de la institució amb 
I' Ajuntament referent al parador de xiquets i amb empreses d' alimentació per a 
donacions benefiques. 

"Comisión Pro-auxilio a Familias 
de Combatientes'' ..................... 1936-1939 .......... . 1 Carpeta 

• RecoHecta per als milicians que lluiten en el front feta per l' agrupació 
l.R. 

• Ajudes per als milicians dels fronts de Salvacañete y Royuela. 1936 
• Actes, sol·licituds i certificacions sobre ajudes rebudes de les diferents 

col-lectivitzacions. 1937-1939 
• Normes per al control de l' ajuda als combatents en la carnpanya d'hivern. 

1938 
• Llibre de comptes. 1938-1939 
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Obres Públiques 

Projectes ............................. 1934-1952 . . . . . . . . . . . 1 Caixa 
La República reflexa un període de desig d' escometre projectes nous. Les 

circumstancies economiques í el poc temps de duraci6 no féu possible ni el co
men¡;ament de molts d'ells. A Dénia, tan sols el Mercat Municipal i el Centre de 
Salutes feren realitat després de la guerra. 

• Projecte d' un Centre Secundari d'Higiene Rural.1934. Comem;at en la post
guerra i inaugurat el 1943. 

• Projecte del Mercat Municipal de l'arquitecte José Cortés.1935. Posat en 
mao:a anys després, inaugurat el 1952. 

• Projecte del clavegueram.1936. L'esdat de la guerra va aturar la seva cons
trucció. 

• Projecte de la carretera Dénia-Camí de Gandia. 1935. 
• Obres d'emplenament del moll d'atracador del port. 1936-1938. 

Abastíment 

"Consejería de Abastos" - "Junta Local 
de Abastecimientos" ................... 1930-1940 .......... . 5 Caixes 

En finalitzar la guerra, un dels trets de l' obsessió per eliminar tot allo refe
rent a la República es manifesta en el canvi de noms de negodats i institudons, 
per aixo aquest departament figura de dos maneres diferents. 

• Estadístiques. 1930-1940. En la República es remeten al "Jefe Provincial del 
Servicio Agronómico de Alicante" i tracten sobre preus de productes agrí
coles i de primera necessitat, quilos de peix desembarcat i preu d'adquisió 
en subhasta. 

• Declaracions jurades. 1936. Els comerciants declaren els productes exis-
tents en els seus establiments. 

• Disposicions. 1937-1939. 
• Propostes. 1937. Sobretot fan referencia a la millora del servei. 
• Ordres i acords. 1937-1938. Realitzades en les reunions deis delegats de 

zona de la província d' Alacant. 
• Justificants de pagament. 1938 
• Actes d' arqueig. 1939. Recompte de tot el que és propietat del' Ajuntament, 

des de diners fins a productes d'alimentació i artides de luxe. 
• Llibre de racionament. 1938. Per carrers indica les famílies subjectes ara

cionament. 
• Expedient d'elaboració del cens. 1939. Es realitza a 1' efecte de coneixer el 

racionament necessari. 
• Altes i baixes de racionament. 1938-1939. Comunicats per motiu de trasllat 

de residencia, naixement, defunció i altres. 
• Vals d'alimentacíó. 1939. 
• Relacions de pa repartides. 1940 
• Ban pera la renovacíó de la cartilla de racionament familiar. 1939 
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Agricultura 

"Junta Local del Censo de Campesinos" ......... 1935 ....... . 2 Carpetes 
• Expedient de constitució de la Junta. 1935 
• Cens de llauradors pera la "Reforma agraria". 1935 

"Junta Local de Información Agrícola" .......... 1936 ....... . 1 Carpeta 
• Llibre d'actes. 1936. 

Comité Local Agrícola ................. 1937-1938 .......... . 1 Caixa 
• Llibre d'actes. 1937. 
• Oficis, disposicions, normatives i correspondencia. 1937-1938. 
• Sol-licituds dels llauradors per adquirir adobs, sobretot superfosfat de cal\'. 

1937-1938 
• SoHicituds deis pobles de la Marina Alta perque es cree en Dénia una de

legació de la "Central de Exportación de Agrios". 1938 
• Informes. 1939. Producció i comercialització de taronges i llimes durant la 

República, exportació de fruits, treballadors agrícoles del terme ... 

"Cámara Oficial Pasera de Levante" ..... 1935-1939........... 4 Carpetes 
• Expedients de la "Comisión Liquidadora''. 1935/1937-1939. 
• Expedient de constitució del "Sindicato Pasero de la Marina" o "Coopera

tiva Pasera de la Marina". 1936. 
• Expedient d'anul-lació de l'organisme creat en l'estiu de 1936 anomenat 

"Central Pasera". 1937. 

lndústria 

Treball ......................... 1933-1938 .................... 3 Caixes 
• Documentació sobre l'atur obrer. 1933-1938 
• Documentació sobre vaga obrera. 1936 
• Justificants de pagament. 1936. Actes deis diners retirats dels bancs per 

pagar els jornals de les indústries intervingudes. 

Hisenda 

El fons d'Hisenda es conserva prou complet amb documentació sobre In
tervenció, Depositaria i Recaptació. Les series documentals sobre pressupostos, 
manaments, llibres de caixa, comptes de recaptació i un bon conjunt de llibres de 
comptabilitat, mostren les difícils finances d' aquest període. Esta compost de 70 
caixes d' arxiu i 138 Llibres. 
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