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L’Associació d’Empleats 
Municipals va ser creada per 
Josep Bru Sans, Joaquim Icart 
i Adolf Bertran com a vehicle 
per reivindicar els drets dels 
treballadors municipals. 
Tenien un interès especial 
en el fet de ser considerats 
obrers i, com a tals, tenir els 
seus drets. L’agost de l’any 
1934 decideixen publicar un 
butlletí per “fomentar la unió 
i el companyerisme, a defen-
sar els drets i interessos dels 
associats, a posar de manifest, 
imparcialment, serenament, 
amb to respectuós però enèr-
gic, la situació moral i econò-
mica en què es troba l’empleat 
municipal”. En la presentació 
de la revista, demanen als 
ciutadans que llegeixin les 
planes del butlletí per tal que 
canviïn la idea que tenien 
dels treballadors municipals. 
No els mou cap tendència 
política ni religiosa i dema-
nen al consistori que s’ocupi 
dels temes que es plantegen.

La revista, de periodicitat 
mensual, es va publicar gràci-
es a les quotes dels subscrip-
tors (1 pesseta al mes) i les 
aportacions econòmiques de 
les cases anunciants (d’1 a 1,50 
pessetes, segons si l’anunci era 
a les planes centrals o a la dar-
rera pàgina). El primer núme-
ro consta de 8 planes i la resta 
de 12. A la capçalera hi ha 
l’escut de la ciutat sense el títol 
de “Fidelísima y ejemplar”, que 
havia estat suprimit per l’al-
calde Pere Lloret. S’imprimia 
a Gràfiques Forés, al número 
11 del carrer d’August.

Tots els associats tenien dret 
a publicar a la revista. Alguns 

dels articles són força crítics 
amb l’Ajuntament i sovint 
van signats amb inicials o 
pseudònim. Per acord de la 
Junta Directiva el nom real 
només el coneixia el director 
o el redactor en cap. Sabem, 
per exemple, que Josep Bru 
Sans, que exercia de secretari 
de l’associació, signava també 
de vegades com a “Juli-Vert”, 
“Lloro” o “SBJ”. S’intercalen 
entre els escrits preguntes 
punyents a l’equip de govern 
i també es recorda sovint als 
empleats que afavoreixin els 
anunciants de la revista. 

En el primer número s’inclou 
una relació dels jornals diaris 
de tots els empleats munici-
pals, segons les categories. 
Anaven de les 29,36 i 29,04 
pessetes que cobraven l’inter-

ventor i el secretari, respecti-
vament, a les 0,75 pessetes del 
bomber. A la franja intermèdia 
trobem l’arquitecte (amb 23,42 
pessetes), el veterinari i el met-
ge (11 pessetes), els paletes, 
fusters i jardiners (9 pessetes) 
i l’arxiver (8,22 pessetes). 
Un guàrdia urbà de segona 
categoria cobrava 8 pessetes i 
els mestres i professors, 4,90.

Si voleu saber més detalls so-
bre les preocupacions dels em-
pleats municipals de 
fa gairebé un segle, 
podeu consultar-ho 
en l’enllaç següent:  
www.tarragona.cat/
patrimonifons-
documentals/biblioteca-
hemeroteca/hemeroteca-1/
premsa-digitalitzada-1 I
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Premi Mañé i Flaquer 
2021 de l’Ajuntament
de Torredembarra i el Col·legi
de Periodistes de Catalunya.

Premi Igualtat de Gènere 
2019 de l’Associació de Dones 
Periodistes de Catalunya.

Premi Periodisme
de Proximitat 2018 del Col·legi
de Periodistes de Catalunya.

  


