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1979, l'hora de la il·lusió
Les primeres eleccions municipals de la democràcia

Les candidatures que es presentaren a les eleccions municipals de 1979.

Dades arxivístiques
CAT AMR 1.1 Fons Ajuntament de Roses, Sèrie 4.1. Eleccions municipals, exp. 1/1979,
documentació de les eleccions locals celebrades el dia 3 d'abril de 1979. Català i
castellà.
Història arxivística
La formació de l'expedient de referència es dugué a terme a causa de la celebració de
les primeres eleccions municipals democràtiques el dia 3 d'abril de 1979. Com tots els
expedients administratius, doncs, la seva existència no es deu a l'arbitrarietat de

l'administració, sinó al compliment dels preceptes legals que obliguen a documentar,
com a garantia de transparència democràtica, els assumptes que es tramiten.
Des de les oficines productores, l'expedient fou transferit a l'Arxiu Municipal de Roses,
on es conserva actualment.
Contingut
L'organització d'unes eleccions sempre comporta una nombrosa diversitat de gestions
per garantir que el dia de les votacions tot estigui a punt: és el primer requeriment
democràtic. La coordinació amb altres institucions, com la Junta Electoral,
l'administració perifèrica de l'Estat o la Generalitat de Catalunya; l'activació del serveis
públics bàsics, com forces de seguretat, inclosa la local, brigades municipals, personal
administratiu; la previsió de recursos diversos, informàtics o logístics, tots són
elements que acaben tenint un testimoni documental en l'expedient que es presenta.
És la prova documental que l'organització dels comicis s'ha realitzat correctament i
que, com diu el tòpic, les urnes estaven posades.

Comunicació a una presidenta de mesa d'una sessió formativa al Casino Menestral de Figueres.

Context
Des de la Segona República no s'havien celebrat eleccions democràtiques a l'Estat
espanyol. La convocatòria electoral del dia 3 d'abril de 1979 representava, doncs, les
primeres eleccions municipals democràtiques en 45 anys, després de les pantomimes
franquistes que pretenien legitimar un règim dictatorial de caràcter feixista.
Les expectatives d'amplis sectors socials del país foren màximes. Tots els resorts
associatius, veïnals i polítics es mobilitzaren davant l'oportunitat d'escollir els
representants democràtics de la població, aquelles persones que havien de regenerar i
impulsar els canvis que gairebé tothom desitjava. La percepció general era que tot
estava per fer i que, alhora, tot era possible. Només calia votar i intentar-ho. Eren una
eleccions, les municipals de 1979, tenyides d'enorme il·lusió, d'esperança en el futur,
de convenciment en poder canviar les coses.
A Roses, el règim franquista s'havia enfonsat feia mesos i el poder local,
transitòriament, estava en mans d'una Comissió Gestora Municipal des del 23
d'octubre de 1978, integrada per persones provinents del teixit associatiu local i amb
un ascendent o reconeixement social àmpliament acceptat. Aquest interludi polític
predemocràtic garantia una transició política ordenada i seriosa.
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Ben entrada la nit, es donà a conèixer els resultats: a Roses havia guanyat el PSC,
encapçalat per Jaume Noguer. Tanmateix, aquella nit, i vist amb la perspectiva dels
anys, el resultat potser no fou el més important. Havia guanyat la democràcia.
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