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1940

Parada militar en 
commemoració 

del Día de la 
Victoria

GPG de la Rambla Ferran amb una gran formació de 
soldats, vestits amb els uniformes militars. La formació 
descansa en paral·lel a la mateixa rambla, però deixant 
un espai perquè hi puguin passar les autoritats. Al fons 
es pot veure l'estació de trens de la ciutat i una comitiva 
d'autoritats militars i civils que caminen per davant dels 
soldats.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior) GPG - B/N

1940

Parada militar en 
commemoració 

del Día de la 
Victoria

GPG de la Rambla Ferran amb una gran formació de 
soldats, vestits amb els uniformes militars. La formació 
descansa en paral·lel a la mateixa rambla, però deixant 
un espai perquè hi puguin passar les autoritats. Al fons 
es pot veure l'estació de trens de la ciutat i una comitiva 
d'autoritats militars i civils que caminen per davant dels 
soldats. Al fons a la dreta es pot observar el públic 
assistent a la desfilada.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior) GPG - B/N

1940

Parada militar en 
commemoració 

del Día de la 
Victoria

GPG de la Rambla Ferran amb una gran formació de 
soldats, vestits amb els uniformes militars. La formació 
descansa en paral·lel a la mateixa rambla, però deixant 
un espai perquè hi puguin passar les autoritats. Als seus 
peus, els soldats tenen unes caixes on hi guarden les 
armes utilitzades en el front. Al fons es pot veure 
l'estació de trens de la ciutat i una comitiva d'autoritats 
militars i civils que caminen per davant dels soldats.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior) GPG - B/N

1940

Parada militar en 
commemoració 

del Día de la 
Victoria

GPG de la desfilada del Día de la Victoria. Els soldats, 
que porten una escopeta recolzada al coll, desfilen al 
llarg de la Rambla Ferran de forma ordenada i pautada. 
Davant de la comitiva, tres o quatre soldats desfilen de 
forma individual, sense arma. Als vorals, es pot veure el 
públic que ha anat a veure la desfilada militar i un dels 
balcons té una bandera espanyola.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola GPG - B/N

FESTES DEL NUEVO ESTADO



1940

Parada militar en 
commemoració 

del Día de la 
Victoria

PG de la Rambla Ferran amb un grup de soldats 
formats en paral·lel a la mateixa Rambla. Alguns d'ells 
miren a càmera i somriuen i porten uns instruments als 
peus o al coll. Rere seu es veuen els balcons amb gent i 
alguna bandera espanyola. També s'observa part del 
públic que ha anat a veure'ls.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PG - B/N

1940

Parada militar en 
commemoració 

del Día de la 
Victoria

GPG de la desfilada del Día de la Victoria. Els soldats, 
que porten una escopeta recolzada al coll, desfilen al 
llarg de la Rambla Ferran de forma ordenada i pautada. 
Als vorals, es pot veure el públic que ha anat a veure la 
desfilada militar i un dels balcons té una bandera 
espanyola.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PG - B/N

03/04/40

Acte 
d'homenatge als 

caiguts a la 
guerra civil i, 

inauguració del 
Monumento a los 
Caídos (La Cruz 
de los Caídos)

GPG de la inaguració del Monumento a los Caídos i 
homenatge als morts de la guerra civil. A l'esquerra es 
veu part del monument, amb una inscripció on s'hi pot 
llegir "Parte Oficial". La resta de la fotografia està 
ocupada per una gran formació d'autoritats civils, 
religioses i militars. Al centre, hi ha el Bisbe Dr. Moll i 
al fons, part del públic assistent. El Tinent Coronel de 
l’Estat Major de la 43 Divisió, Luís Gonzàlez 
Angulano, llegeix el parte oficial de guerra, 
correponent al 3 d’abril de l’any anterior i esculpit a la 
base del monument.

Polític i 
religiós

Homenatge    
Inauguració

Prat de la Riba 
(exterior)

Monument als 
caiguts         

Bandera (penó de 
la Violeta)

GPG - B/N

03/04/40

Acte 
d'homenatge als 

caiguts a la 
guerra civil i, 

inauguració del 
Monumento a los 
Caídos (La Cruz 
de los Caídos)

PG de la inaguració del Monumento a los Caídos i 
homenatge als morts franquistes durant la guerra civil. 
En primer pla, les autoritats religioses, civils i militars 
(entre elles, una dona) escolten el Tinent Coronel de 
l'Estat Major de la 43 Divisió, Luís González Agulano, 
qui llegeix el parte de guerra. Al centre, hi ha el Bisbe 
Dr. Moll i al fons, part del públic assistent.

Polític i 
religiós

Homenatge    
Inauguració

Prat de la Riba 
(exterior)

Monument als 
caiguts         

Bandera (penó de 
la Violeta)

PG - B/N



03/04/40

Acte 
d'homenatge als 

caiguts a la 
guerra civil i, 

inauguració del 
Monumento a los 
Caídos (La Cruz 
de los Caídos)

GPG (vista aèrea) de la inauguració del Monumento a 
los Caídos i homenatge als morts de la guerra. El centre 
de la imatge l'ocupa el monument, en el que es pot 
veure una gran creu (d'uns quatre metres) i l'escut 
espanyol (de dos metres i mig). A sota, una formació de 
nens vestits de militars i instruments. Al fons, el públic 
assistent a l'acte i les cases mig destruïdes.

Polític i 
religiós

Homenatge    
Inauguració

Prat de la Riba 
(exterior)

Monument als 
caiguts               
Creu                       

Escut espayol

GPG - B/N

03/04/40

Acte 
d'homenatge als 

caiguts a la 
guerra civil i, 

inauguració del 
Monumento a los 
Caídos (La Cruz 
de los Caídos)

PC de les autoritats presents a la inauguració del 
Monumento a los Caídos i a l'homenatge als morts de la 
guerra civil. La fotografia mostra les autoritats 
religioses, civils i militars presents a l'acte (entre elles, 
una dona), les quals escolten el Tinent Coronel de 
l'Estat Major de la 43 Divisió, Luís González Agulano, 
qui llegeix el parte de guerra. Al centre, hi ha el Bisbe 
Dr. Moll. Dos homes per la seva esquerra (un vestit de 
militar i l'altre de civil), tres homes i una dona, a la seva 
dreta (tots civils). Al fons es veuen altres autoritats i es 
distingeix part del públic assistent.

Polític i 
religiós

Homenatge    
Inauguració

Prat de la Riba 
(exterior)

Bandera (penó de 
la Violeta) PC - B/N

03/04/40

Acte 
d'homenatge als 

caiguts a la 
guerra civil i, 

inauguració del 
Monumento a los 
Caídos (La Cruz 
de los Caídos)

PC de les autoritats assistents a l'acte d'inauguració del 
Monumento a los Caídos. La fotografia mostra les 
autoritats religioses, civils i militars presents a l'acte. 
L'alcalde Valentín Martín Aguado fa un parlament. Al 
centre de les autoritats hi ha el Bisbe Dr. Moll, envoltat 
d'altres autoritats i del públic assistent.

Polític i 
religiós

Homenatge    
Inauguració

Prat de la Riba 
(exterior) PC - B/N



03/04/40

Acte 
d'homenatge als 

caiguts a la 
guerra civil i, 

inauguració del 
Monumento a los 
Caídos (La Cruz 
de los Caídos)

PG del Monumento a Los Caídos, amb una gran creu (4 
metres) i un escut d'Espanya (2 metres i mig). Al fons 
es veuen les autoritats i a primer pla, el cap dels nens 
que formen.

Polític i 
religiós

Homenatge    
Inauguració

Prat de la Riba 
(exterior)

Monument als 
caiguts               
Creu                       

Escut espayol

PG - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

GPG de la Desfile de la Victoria per la Rambla Ferran. 
Es veuen els soldats uniformats formant en paral·lel a la 
Rambla i tocant diversos instruments (trompetes, oboes, 
tambors, etc.). Al final s'insinuen més soldats en una 
formació diferent i les escopetes carregades al braç. Hi 
ha dues banderes espanyoles.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PG - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PG de la Desfilada de la Victòria per la Rambla Ferran. 
Es veuen els soldats uniformats formant a la rambla, 
amb una trompeta o un tambor a les mans. Hi ha dues 
banderes espanyoles penjades del balcó i el públic als 
vorals.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PG - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PG de tres soldats amb les seves espases (un d'ells, el 
de la dreta, porta un grapat de condecoracions). A 
l'esquerra, es veuen altres soldats amb escopetes i 
espases. Hi ha dues banderes espanyoles penjades del 
balcó i el públic als vorals.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PG - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PC d'una formació de soldats uniformats amb les seves 
armes de guerra. A la dreta, hi ha un soldat de rang 
superior (porta moltes condecoracions) i el públic se 
situa al fons de la rambla. Hi ha dues banderes 
espanyoles i es reconeixen clarament les botigues de 
l'època.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PC - B/N



01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PC d'una formació de tres soldats. El del mig porta una 
bandera amb l'escut d'Espanya i alguna inscripció que 
no es pot llegir. L'envolten dos soldats formant amb les 
seves espases. Algun d'ells somriu lleument. A la dreta, 
es veu la resta de la formació de soldats i al fons el 
públic que ha assistit a la desfilada, sota les botigues de 
l'època.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PC - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PC d'una formació de soldats uniformats amb les seves 
armes de guerra (algun d'ells somriu lleument a 
càmera). Hi ha dues banderes espanyoles i es 
reconeixen clarament les botigues de l'època.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PC - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PC d'una formació de soldats uniformats amb les seves 
armes de guerra (algun d'ells somriu lleument a 
càmera). Hi ha dues banderes espanyoles i es 
reconeixen clarament les botigues de l'època.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PC - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PC d'una formació de soldats uniformats amb les seves 
armes de guerra (algun d'ells somriu lleument a 
càmera). Hi ha dues banderes espanyoles i es 
reconeixen clarament les botigues de l'època.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PC - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PC d'una formació de soldats uniformats amb les seves 
armes de guerra (algun d'ells somriu lleument a 
càmera). Hi ha dues banderes espanyoles i es 
reconeixen clarament les botigues de l'època.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PC - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PC d'una formació de soldats uniformats amb les seves 
armes de guerra (algun d'ells somriu lleument a 
càmera). Hi ha dues banderes espanyoles i es 
reconeixen clarament les botigues de l'època.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PC - B/N



01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PC de la Rambla Ferran. En primer pla, s'observen tres 
càrrecs militars que avancen en direcció a l'estació de 
trens. Al seu darrera, a uns quants metres de distància, 
un altre grup de militars (suposadament càrrecs) 
caminen en la mateixa direcció. A la part dreta de la 
fotografia, els soldats formen en paral·lel a la rambla 
per veure passar les autoritats.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior) PC - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PC de les autoritats militars desfinant per la Rambla 
Ferran. A la part esquerra de la fotografia, els soldats 
formen en paral·lel a la rambla per veure passar les 
autoritats. Des dels balcons, pengen banderes 
espanyoles. 

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PC - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PC de les autoritats militars desfinant per la Rambla 
Ferran. A la part dreta de la fotografia, els soldats 
formen en paral·lel a la rambla per veure passar les 
autoritats. Des dels balcons, pengen banderes 
espanyoles. 

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PC - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PG de les autoritats militars desfinant per la Rambla 
Ferran. En segon terme, els soldats formen en paral·lel 
a la rambla per veure passar les autoritats. Porten una 
escopeta recolzada a l'espatlla i als seus peus una capsa 
on hi guarden les armes. Al fons, s'observen els 
comerços de l'època i les banderes espanyoles que 
pengen dels balcons.  

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PG - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PG d'una de les autoritats militars desfilant davant de 
joves amb l'uniforme falangista. Un d'ells fa la salutació 
feixista, mentre que els altres mantenen les mans 
recolzades sobre les seves caderes, en formació militar. 
Al fons, es poden veure els edificis mig derruïts per 
l'impacte de la guerra civil i una bandera espanyola que 
penja des del balcó d'una de les cases.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PG - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PG d'una de les autoritats militars desfilant d'altres 
militars, que formen en paral·lel a la Rambla Ferran. 
Alguns d'ells porten una bandera recolzada a les 
espatlles. Al fons, es pot veure part del públic que ha 
vingut a veure la desfilada i els edificis mig destruïts 
per l'impacte de la guerra civil.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior) PG - B/N



01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PC d'una formació de soldats davant de la maquinària 
militar (alguns d'ells fins i tot somriuen a càmera). Al 
fons, es pot veure part del públic que ha vingut a veure 
la desfilada, un parell de banderes espanyoles i els 
edificis mig destruïts per l'impacte de la guerra civil.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PC - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PC d'una formació de soldats amb armament militar 
(alguns d'ells fins i tot somriuen a càmera). Al fons, es 
pot veure part del públic que ha vingut a veure la 
desfilada, un parell de banderes espanyoles i els edificis 
mig destruïts per l'impacte de la guerra civil.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PC - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PC d'una formació de soldats amb armament militar. Al 
fons, es pot veure part del públic que ha vingut a veure 
la desfilada, un parell de banderes espanyoles i els 
edificis mig destruïts per l'impacte de la guerra civil. 
També es reconeixen els comerços de l'època.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PC - B/N

01/04/41

Commemoració 
de la festivitat de 
l'1 d'abril, Desfile 

de la Victoria

PC d'una formació de soldats amb armament militar. Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior) PC - B/N

18/07/42
Celebració de la 
festivitat del 18 

de juliol

PC d'un públic nombrós, majoritàriament masculí. Al 
davant, hi ha tres fileres de persones (homes) asseguts 
en fileres i amb uniformes militars i civils. Rere seu, 
s'hi observa la resta del públic dret (on també s'hi 
observen dones). A mà dreta de la fotografia, els nens es 
miren l'acte de peu. Des d'uns fils, pengen banderes 
espanyoles.

Polític Entrega de 
guardons

Camps Elisis 
(exterior)

Bandera 
espanyola PG - B/N



18/07/42
Celebració de la 
festivitat del 18 

de juliol

PG de l'escenari on es lliuren els guardons. A dalt de 
l'escenari, hi ha deu autoritats locals. Cinc d'elles porten 
avituallaments militars i la resta, religiosos. Entre ells, 
es distingeix el Bisbe, Joan Villar i Sanz, i l'alcalde, 
Víctor Hellín. Hi ha dues persones que destaquen per 
sobre de la resta, per estar situades més endavant. El 
Bisbe i l'alcalde, vestit de blanc, donen els guardons a 
cinc dones. Totes elles formen part de la Sección 
Femenina i se situen a baix de l'escenari. Una d'elles, la 
més gran, va vestida de negre i està rebent un guardó, 
mentre que les altres, en fila de dos, esperen amb una 
plata (sembla que són les que guarden els premis). Rere 
seu, una bandera espanyola cobreix tot l'escenari i un 
escut espanyol corona el mig de la banera, amb la 
inscripció "Espanya, una grande y libre".

Polític Entrega de 
guardons

Camps Elisis 
(exterior)

Bandera 
espanyola Escut 

d'Espanya
PG - B/N

18/07/42
Celebració de la 
festivitat del 18 

de juliol

PG de l'escenari on es lliuren els guardons. A dalt de 
l'escenari, hi ha dotze autoritats locals, amb 
avituallaments religiosos i militars. Entre ells, es 
distingeix el Bisbe, Joan Villar i Sanz, i l'alcalde, Víctor 
Hellín. Hi ha dues persones que destaquen per sobre de 
la resta, per estar situades més endavant. El Bisbe i 
l'alcalde, vestit de blanc, donen els guardons a cinc 
dones. Totes elles formen part de la Sección Femenina 
se situen a baix de l'escenari. Una d'elles, vestida de 
blanc, està rebent un guardó, mentre que les altres, en 
fila de dos, esperen amb una plata (sembla que són les 
que guarden els premis). Rere seu, una bandera 
espanyola cobreix tot l'escenari i un escut espanyol 
corona el mig de la banera, amb la inscripció "Espanya, 
una grande y libre". Al fons de l'escenari es pot veure 
part del públic. 

Polític Entrega de 
guardons

Camps Elisis 
(exterior)

Bandera 
espanyola Escut 

d'Espanya
PG - B/N



18/07/42
Celebració de la 
festivitat del 18 

de juliol

PG de l'escneari on es lliuren els guardons. La foto està 
presa una mica més aprop que les anteriors i es veuen, 
per tant, menys personatges. Tres militars i el Bisbe, 
Joan Villar i Sanz, estan a dalt de l'escenari. L'alcalde 
Vítor Hellín, vestit de blanc, fa entrega del guardó a una 
dona vestida també de blanc. Dues noies amb una safata 
guarden els premis (al seu vestit s'hi pot observar el 
símbol de la Falange). Rere seu, una gran bandera 
espanyola cobreix tot l'escenari. Un escut espanyol 
corona el mig de la banera, amb la inscripció "Espanya, 
una grande y libre".

Polític Entrega de 
guardons

Camps Elisis 
(exterior)

Bandera 
espanyola Escut 
d'Espanya Escut 

de la Falange

PG - B/N

18/07/42
Celebració de la 
festivitat del 18 

de juliol

PG de l'escneari on es lliuren els guardons. La foto està 
presa una mica més aprop que les anteriors i es veuen, 
per tant, menys personatges. Tres militars i el Bisbe, 
Joan Villar i Sanz, estan a dalt de l'escenari. L'alcalde, 
Víctor Hellín, vestit de blanc, fa entrega del guardó a 
una dona vestida també de blanc. Dues noies amb una 
safata guarden els premis (al seu vestit s'hi pot observar 
el símbol de la Falange). Rere seu, una gran bandera 
espanyola cobreix tot l'escenari. Un escut espanyol 
corona el mig de la banera, amb la inscripció "Espanya, 
una grande y libre".

Polític Entrega de 
guardons

Camps Elisis 
(exterior)

Bandera 
espanyola Escut 
d'Espanya Escut 

de la Falange

PG - B/N

18/07/42
Celebració de la 
festivitat del 18 

de juliol

PG del públic. Es veu l'Avinguda principal dels Camps 
Elisis plena de gom a gom de persones que han de ser 
guardonades i que observen l'acte. A mà dreta, s'han 
col·locat les dones de la Sección Femenina, que es 
distingeixen perquè van vestides de blanc o blanc i 
negre amb la còfia. A la part esquerra de la fotografia, 
hi ha joves amb l'avituallament falangista. Sobre ells, hi 
ha diverses banderes espanyoles.

Polític Entrega de 
guardons

Camps Elisis 
(exterior)

Bandera 
espanyola PG - B/N

18/07/42
Celebració de la 
festivitat del 18 

de juliol

PA de l'alcalde Víctor Hellín entregant el guardó a una 
noia, vestida de blanc. Ell està per sobre, a dalt de 
l'escenari i està a punt de rebre el llibret que li entregarà 
a la noia. Ella, a l'esquerra a sota de l'escenari, espera 
rebre el guardó. Al fons, també a dalt de l'escenari, 
s'observa un altre militar molt condecorat. Al fons, es 
veu el públic.

Polític Entrega de 
guardons

Camps Elisis 
(exterior) PA - B/N



18/07/42
Celebració de la 
festivitat del 18 

de juliol

PC de les autoritats de les autoritats militars, religioses i 
civils que fan l'entrega de premis. D'esquerra a dreta: 
dos militars i l'alcalde de Lleida, Víctor Hellín. Al 
centre, el Bisbe, Joan Villar i Sanz, acompanyat d'un 
altre miltar vestit de blanc. També hi ha tres homes més 
vestits de civils i uns altres dos als que no se'ls reconeix 
la vestimenta i, per tant, el càrrec. Rere seu, una gran 
bandera espanyola cobreix tot l'escenari. Un escut 
espanyol corona el mig de la banera, amb la inscripció 
"Espanya, una grande y libre". S'observa el símbol 
falangista gravat a les cadires.

Polític Entrega de 
guardons

Camps Elisis 
(exterior)

Bandera 
espanyola Escut 
d'Espanya Escut 

de la Falange

PC - B/N

18/07/42
Celebració de la 
festivitat del 18 

de juliol

PG de l'escenari. Un total de 17 homes (autoritats civils, 
militars i eclesiàstiques) alcen el braç fent la típica 
salutació franquista. Entre ells, es distingeix el Bisbe de 
Lleida, Joan Villar i Sanz i l'alcalde, Víctor Hellín. Rere 
seu, una gran bandera espanyola cobreix tot l'escenari. 
Un escut espanyol corona el mig de la banera, amb la 
inscripció "Espanya, una grande y libre".

Polític Entrega de 
guardons

Camps Elisis 
(exterior)

Bandera 
espanyola Escut 
d'Espanya Escut 

de la Falange

PG - B/N

18/07/42
Celebració de la 
festivitat del 18 

de juliol

PG de l'escenari. Un total de 17 homes (autoritats civils, 
militars i eclesiàstiques) alcen el braç fent la típica 
salutació franquista. Entre ells, es distingeix el Bisbe de 
Lleida, Joan Villar i Sanz i l'alcalde, Víctor Hellín. Rere 
seu, una gran bandera espanyola cobreix tot l'escenari. 
Un escut espanyol corona el mig de la banera, amb la 
inscripció "Espanya, una grande y libre".

Polític Entrega de 
guardons

Camps Elisis 
(exterior)

Bandera 
espanyola Escut 
d'Espanya Escut 

de la Falange

PG - B/N

18/07/42
Celebració de la 
festivitat del 18 

de juliol

PG del públic fent la tipica salutació feixista. A mà 
esquerra es veuen les autoritats, a mà dreta els joves 
falangistes i al fons, el públic (amb alguna dona). Al 
fons, es veuen banderes espanyoles.

Polític Entrega de 
guardons

Camps Elisis 
(exterior)

Bandera 
espanyola PG - B/N

18/07/42
Celebració de la 
festivitat del 18 

de juliol

PG del públic fent la tipica salutació feixista. A mà 
esquerra els joves falangistes i a mà esquerra, les dones 
vestides d'infermeres. Al fons, s'observen banderes 
espanyoles.

Polític Entrega de 
guardons

Camps Elisis 
(exterior)

Bandera 
espanyola PG - B/N



18/07/42
Celebració de la 
festivitat del 18 

de juliol

PG del públic fent la tipica salutació feixista. A mà 
esquerra es veuen les autoritats, a mà dreta els joves 
falangistes i al fons, el públic (amb alguna dona). Al 
fons, es veuen banderes espanyoles.

Polític Entrega de 
guardons

Camps Elisis 
(exterior)

Bandera 
espanyola PG - B/N

18/07/42
Celebració de la 
festivitat del 18 

de juliol

PM d'una de les autoritats presents en l'acte. Al fons, es 
veu el públic, sobretot les dones de la Sección 
Femenina.

Polític Entrega de 
guardons

Camps Elisis 
(exterior) PM - B/N

18/07/42
Celebració de la 
festivitat del 18 

de juliol

Pc de fotografia de família. Es veuen part de les 
autoritats que han aparegut a l'acte i part del públic. 
Entre elles, es distingeix l'alcalde de Lleida, Víctor 
Hellín. Rere seu, una gran bandera espanyola cobreix 
tot l'escenari. Un escut espanyol corona el mig de la 
banera, amb la inscripció "Espanya, una grande y 
libre".

Polític Entrega de 
guardons

Camps Elisis 
(exterior)

Bandera 
espanyola Escut 

d'Espanya
PC - B/N

18/07/42
Celebració de la 
festivitat del 18 

de juliol

Pc de fotografia de família. Es veuen part de les 
autoritats que han aparegut a l'acte i part del públic. 
Entre elles, es distingeix l'alcalde de Lleida, Víctor 
Hellín. Rere seu, una gran bandera espanyola cobreix 
tot l'escenari. Un escut espanyol corona el mig de la 
banera, amb la inscripció "Espanya, una grande y 
libre".

Polític Entrega de 
guardons

Camps Elisis 
(exterior)

Bandera 
espanyola Escut 

d'Espanya
PC - B/N

1944

Día de los 
Caídos, 

homenatge al 
cementiri de 

Lleida

PG d'un passadís flanquejat amb arbres per on caminen, 
en primer pla, tres autoritats militars. Rere seu, hi ha 
una comitiva d'homes vestits de civil.

Polític               
Militar                  

Religiós
Homenatge Cementiri     

(exterior) PG - B/N

1944

Día de los 
Caídos, 

homenatge al 
cementiri de 

Lleida

GPG del camí d'arbres amb una vista d'esquena d'una 
comitiva d'homes que es dirigeixen al monument 
dedicat als caiguts, que queda just al centre de la 
fotografia. Una creu corona el monument.

Polític               
Militar                  

Religiós
Homenatge Cementiri     

(exterior) Creu GPG - B/N

1944

Día de los 
Caídos, 

homenatge al 
cementiri de 

Lleida

GPG del camí d'arbres amb una vista d'esquena d'una 
comitiva d'homes que es dirigeixen al monument 
dedicat als caiguts, que queda just al centre de la 
fotografia. Una creu corona el monument.

Polític               
Militar                  

Religiós
Homenatge Cementiri     

(exterior) Creu GPG - B/N



1944

Día de los 
Caídos, 

homenatge al 
cementiri de 

Lleida

PG de dos homes que col·loquen una corona de flors a 
una creu dedicada als caiguts. Hi ha un tercer home que 
observa des de darrera. La creu és de fusta, d'uns quatre 
metres d'alçada i a dalt de tot hi ha col·locada una 
corona de flors. Al fons, es poden veure les tombes del 
cementiri.

Polític               
Militar                  

Religiós
Homenatge Cementiri     

(exterior) Creu PG - B/N

1944

Día de los 
Caídos, 

homenatge al 
cementiri de 

Lleida

PG d'un grup d'homes en un dels passadissos del 
cementiri.

Polític               
Militar                  

Religiós
Homenatge Cementiri     

(exterior) PG - B/N

1944

Día de los 
Caídos, 

homenatge al 
cementiri de 

Lleida

PG d'un grup d'homes en un dels passadissos del 
cementiri.

Polític               
Militar                  

Religiós
Homenatge Cementiri     

(exterior) PG - B/N

1944

Día de los 
Caídos, 

homenatge al 
cementiri de 

Lleida

PG d'un grup d'homes caminant a pas ferm entre els 
passadissos del cementiri. La comitiva, l'encapçalen 
cinc homes amb uniformes militars (autoritats). Els 
segueixen un grup d'homes.

Polític               
Militar                  

Religiós
Homenatge Cementiri     

(exterior) PG - B/N

1944

Día de los 
Caídos, 

homenatge al 
cementiri de 

Lleida

PG d'un grup d'homes caminant entre els arcs del 
Departament de Santa Cecília del cementiri. Sembla 
que els arcs del departament emmarquin el seguici. La 
comitiva, l'encapçalen cinc homes amb uniformes 
militars (autoritats). Els segueixen un grup d'homes.

Polític               
Militar                  

Religiós
Homenatge Cementiri     

(exterior) PG - B/N

01/04/52

Parada militar en 
commemoració 

del Dia de la 
Victoria, per la 

Rambla Ferran - 
Francesc Macià

GPG de la desfilada del Dia de la Victòria. Tres o 
quatre fileres de públic observen la desfilada, en la que 
es veuen grups de militars desfilant de forma ordenada 
(alguns amb escopeta, altres amb uniformes diferents, 
amb armes de batalla, etc). Al fons es veuen les casetes 
de les firetes.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior) GPG - B/N



01/04/52

Parada militar en 
commemoració 

del Dia de la 
Victoria, per la 

Rambla Ferran - 
Francesc Macià

GPG de la desfilada del Dia de la Victòria. Tres o 
quatre fileres de públic observen la desfilada, en la que 
es veuen grups de militars desfilant de forma ordenada 
(alguns amb escopeta, altres amb uniformes diferents, 
amb armes de batalla, etc). Al fons es veuen les casetes 
de les firetes.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior) GPG - B/N

01/04/52

Parada militar en 
commemoració 

del Dia de la 
Victoria, per la 

Rambla Ferran - 
Francesc Macià

GPG de la desfilada del Dia de la Victòria. Tres o 
quatre fileres de públic observen la desfilada, en la que 
es veuen grups de militars desfilant de forma ordenada 
(alguns amb escopeta, altres amb uniformes diferents, 
amb armes de batalla, etc). Al fons es veuen les casetes 
de les firetes.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior) GPG - B/N

01/04/52

Parada militar en 
commemoració 

del Dia de la 
Victoria, per la 

Rambla Ferran - 
Francesc Macià

GPG de la desfilada del Dia de la Victòria. Tres o 
quatre fileres de públic observen la desfilada, en la que 
es veuen grups de militars desfilant de forma ordenada 
(alguns amb escopeta, altres amb uniformes diferents, 
amb armes de batalla, etc). Al fons es veuen les casetes 
de les firetes.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior) GPG - B/N

01/04/52

Parada militar en 
commemoració 

del Dia de la 
Victoria, per la 

Rambla Ferran - 
Francesc Macià

GPG de la desfilada del Dia de la Victòria. Tres o 
quatre fileres de públic observen la desfilada, en la que 
es veuen grups de militars desfilant de forma ordenada 
(alguns amb escopeta, altres amb uniformes diferents, 
amb armes de batalla, etc). Al fons es veuen les casetes 
de les firetes.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior) GPG - B/N

01/04/52

Parada militar en 
commemoració 

del Dia de la 
Victoria, per la 

Rambla Ferran - 
Francesc Macià

GPG de la desfilada del Dia de la Victòria. Tres o 
quatre fileres de públic observen la desfilada, en la que 
es veuen grups de militars desfilant de forma ordenada 
(alguns amb escopeta, altres amb uniformes diferents, 
amb armes de batalla, etc). En aquesta fotografia es pot 
observar el material armamentístic de l'Exèrcit. Al fons 
es veuen les casetes de les firetes.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior) GPG - B/N



01/04/52

Parada militar en 
commemoració 

del Dia de la 
Victoria, per la 

Rambla Ferran - 
Francesc Macià

GPG de la desfilada del Dia de la Victòria. Tres o 
quatre fileres de públic observen la desfilada, en la que 
es veuen grups de militars desfilant de forma ordenada 
(alguns amb escopeta, altres amb uniformes diferents, 
amb armes de batalla, etc). En aquesta fotografia es 
poden observar els cavalls i carruatges, al seu pas per 
davant del Pont d'Indívil i Mandoni. Al fons es veuen 
les casetes de les firetes.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior) GPG - B/N

01/04/52

Commemoració 
del Dia de la 

Victoria  a càrrec 
de membres de 

Falange 
Española i del 

Frente de 
Juventudes 

PC de les diverses autoritats presents a l'acte escoltant 
els parlaments del cap provincial del Movimiento, Josep 
Maria Portugués Hernando. Entre les autoritats, s'hi 
distingeixen el general de la divisó i governador militar, 
Don Antonio Yuste Segura; el governador militar de 
Lleida i cap provincial del Movimiento, el senyor José 
Pagés Costart; el president de l’Audencia, Martín 
Rodríguez Suárez; l’alcalde de la ciutat, Blas Mola 
Pinto i el president de la Diputació de Lleida, Víctor 
Hellín Sol, així com per excombatents i una nodrida 
representació de cada una de les centúries de les 
Falanges juvenils. Dos nens del Frente de Juventudes 
aguanten un diploma. A la paret, es pot veure una 
insígnia de la Falange i un retrat de Primo de Rivera.

Polític Commemoració

Prefectura 
provincial del 
Movimiento 

(interior)

Insígnia de la 
Falange     

Fotografia de 
Primo de Rivera

PC - B/N

01/04/52

Commemoració 
del Dia de la 

Victoria  a càrrec 
de membres de 

Falange 
Española i del 

Frente de 
Juventudes 

PC de les diverses autoritats i les joves centúries 
escoltant els parlaments del cap provincial del 
Movimiento, Josep Maria Portugués Hernando.  A la 
paret, es pot veure una insígnia de la Falange i un retrat 
de Primo de Rivera.

Polític Commemoració

Prefectura 
provincial del 
Movimiento 

(interior)

Insígnia de la 
Falange     

Fotografia de 
Primo de Rivera

PC - B/N



01/04/52

Commemoració 
del Dia de la 

Victoria  a càrrec 
de membres de 

Falange 
Española i del 

Frente de 
Juventudes 

PC de les diverses autoritats presents a l'acte. Entre 
elles, el cap provincial del Movimiento, Josep Maria 
Portugués; el general de la divisó i governador militar, 
Don Antonio Yuste Segura; el governador militar de 
Lleida i cap provincial del Movimiento, el senyor José 
Pagés Costart; el president de l’Audencia, Martín 
Rodríguez Suárez; l’alcalde de la ciutat, Blas Mola 
Pinto i el president de la Diputació de Lleida, Víctor 
Hellín Sol, així com per excombatents i una nodrida 
representació de cada una de les centúries de les 
Falanges juvenils. Dos nens del Frente de Juventudes 
aguanten un diploma. A la paret, es pot veure una 
insígnia de la Falange i un retrat de Primo de Rivera.

Polític Commemoració

Prefectura 
provincial del 
Movimiento 

(interior)

Fotografia de 
Primo de Rivera PC - B/N

01/04/52

Commemoració 
del Dia de la 

Victoria  a càrrec 
de membres de 

Falange 
Española i del 

Frente de 
Juventudes 

PG  de l'entrega d'un pergamí per part del cap 
provincial del Movimiento, Josep Maria Portugués 
Hernando, al governador civil. Entre les autoritats 
presents, el general de la divisó i governador militar, 
Don Antonio Yuste Segura; el governador civil de 
Lleida i cap provincial del Movimiento, el senyor José 
Pagés Costart; el president de l’Audencia, Martín 
Rodríguez Suárez; l’alcalde de la ciutat, Blas Mola 
Pinto i el president de la Diputació de Lleida, Víctor 
Hellín Sol. Dos nens del Frente de Juventudes aguanten 
un diploma. A la paret, es pot veure una insígnia de la 
Falange i un retrat de Primo de Rivera.

Polític Commemoració

Prefectura 
provincial del 
Movimiento 

(interior)

Fotografia de 
Primo de Rivera PG - B/N

01/04/52

Commemoració 
del Dia de la 

Victoria  a càrrec 
de membres de 

Falange 
Española i del 

Frente de 
Juventudes 

PC de les diverses autoritats resant. Entre elles, s'hi 
distingeix el cap provincial del Movimiento, Josep 
Maria Portugués Hernando; el general de la divisó i 
governador militar, Don Antonio Yuste Segura; el 
governador militar de Lleida i cap provincial del 
Movimiento, el senyor José Pagés Costart; el president 
de l’Audencia, Martín Rodríguez Suárez; l’alcalde de la 
ciutat, Blas Mola Pinto; el president de la Diputació de 
Lleida, Víctor Hellín Sol i dos nens del Frente de 
Juventudes. A la paret, es pot veure una insígnia de la 
Falange i un retrat de Primo de Rivera.

Polític Commemoració

Prefectura 
provincial del 
Movimiento 

(interior)

Fotografia de 
Primo de Rivera PC - B/N



01/04/52

Commemoració 
del Dia de la 

Victoria  a càrrec 
de membres de 

Falange 
Española i del 

Frente de 
Juventudes 

PC de les diverses autoritats presents a l'acte. Entre 
elles, s'hi distingeix el cap provincial del Movimiento, 
Josep Maria Portugués Hernando; el general de la 
divisó i governador militar, Don Antonio Yuste Segura; 
el governador militar de Lleida i cap provincial del 
Movimiento, el senyor José Pagés Costart; el president 
de l’Audencia, Martín Rodríguez Suárez; l’alcalde de la 
ciutat, Blas Mola Pinto; el president de la Diputació de 
Lleida, Víctor Hellín Sol. A la paret, es pot veure una 
insígnia de la Falange i un retrat de Primo de Rivera.

Polític Commemoració

Prefectura 
provincial del 
Movimiento 

(interior)

Fotografia de 
Primo de Rivera PC - B/N

01/04/52

Commemoració 
del Dia de la 

Victoria  a càrrec 
de membres de 

Falange 
Española i del 

Frente de 
Juventudes 

PC de part dels assistents a l'acte (autoritats i joves 
camarades) de genolls, resant. D'equerra a dreta: el 
Bisbe de Lleida: Dr. Aurelio del Pino Gómez, el 
Gobernador Civil, José Pagés, el president de la 
Diputació, Víctor Hellín i el cap provincial del 
Movimiento, Josep Maria Portugués Hernandol.

Polític Commemoració

Prefectura 
provincial del 
Movimiento 

(interior)

Fotografia de 
Primo de Rivera PC - B/N

01/04/52

Commemoració 
del Dia de la 

Victoria  a càrrec 
de membres de 

Falange 
Española i del 

Frente de 
Juventudes 

PG de la benedicció per part del Bisbe de Lleida, 
Aurelio del Pino Gómez. Les autoritats es mantenen 
agenollades. A la paret, s'hi observa un quadre de Primo 
de Rivera.

Polític Commemoració

Prefectura 
provincial del 
Movimiento 

(interior)

Fotografia de 
Primo de Rivera PG - B/N



01/04/52

Commemoració 
del Dia de la 

Victoria  a càrrec 
de membres de 

Falange 
Española i del 

Frente de 
Juventudes 

PC de les joventuts falangistes posant amb el pergamí. 
Els acompanya el el cap provincial del Movimiento, 
Josep Maria Portugués i un falangista desconegut. A la 
paret, s'hi observa un quadre de Primo de Rivera.

Polític Commemoració

Prefectura 
provincial del 
Movimiento 

(interior)

Fotografia de 
Primo de Rivera PC - B/N

01/04/52

Commemoració 
del Dia de la 

Victoria  a càrrec 
de membres de 

Falange 
Española i del 

Frente de 
Juventudes 

PC de les joventuts falangistes posant amb el pergamí. 
Els acompanya el el cap provincial del Movimiento, 
Josep Maria Portugués i un falangista desconegut.

Polític Commemoració

Prefectura 
provincial del 
Movimiento 

(interior)

PC - B/N

02/04/59 Desfilada del Día 
de la Victoria

PG d'un moment de la desfilada. Es veuen tres plans 
diferents. El primer (a l'esquerra de la fotografia) amb 
tres persones en ell: el conductor, una altra persona 
asseguda i un mando militar dret amb la mà al front, en 
forma de salutació. Al mig de la imatge, hi ha soldats 
formant i uns tancs de guerra. Rere seu, uns grups 
formats per deu soldats estan formant en posició militar. 
Al fons, es veuen banderes espanyoles penjades des del 
balcó.

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior)

Bandera 
espanyola PG - B/N

02/04/59 Desfilada del Día 
de la Victoria

GPG de la desfilada del Dia de la Victòria. Tres o 
quatre fileres de públic observen la desfilada, en la que 
es veuen grups de militars desfilant de forma ordenada 
(amb diversos vestits de militar i escopetes a les mans).

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior) GPG - B/N

02/04/59 Desfilada del Día 
de la Victoria

GPG de la desfilada del Dia de la Victòria. Tres o 
quatre fileres de públic observen la desfilada, en la que 
es veuen grups de militars desfilant de forma ordenada 
(amb diversos vestits de militar i escopetes a les mans).

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior) GPG - B/N



02/04/59 Desfilada del Día 
de la Victoria

GPG de la desfilada del Dia de la Victòria. Tres o 
quatre fileres de públic observen la desfilada, en la que 
es veuen grups de militars desfilant de forma ordenada 
(amb diversos vestits de militar i escopetes a les mans).

Militar Desfilada militar Rambla Ferran 
(exterior) GPG - B/N

Data Descripció 
general Descripció densa T. de ritual Ritual Localització Símbols Format

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

GPG del pont sobre el riu Segre. La infraestructura està 
buida, però a banda i banda del carrer, es veu la 
concentració de gent que ha vingut a veure la 
inauguració. Al fons, les cases engalanades amb 
banderes espanyoles i del movimiento. 

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 GPG/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PG de la rebuda que les autoritats van al Ministre 
d'Obres Públiques, el senyor Boeuf. A la fotografia, es 
veuen diverses autoritats parlant entre elles, entre les 
que destaca el propi Ministre, en primer pla. També hi 
ha el Ministre, acompanyat pel Governador Civil de la 
ciutat i cap provincial del Movimiento, el senor José 
Manuel Pardo Suárez; el Governador Militar, Ricardo 
Marzo Pellicer; el Vicari General de la Diòcesi de 
Lleida, don Amadeo Colom Freixa i l’alcalde Víctor 
Hellín, entre altres autoritats.

Polític Inauguració Pont de Lleida  PG/BN

FESTES DE CARÀCTER EXCEPCIONAL



06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PG de la rebuda que les autoritats van al Ministre 
d'Obres Públiques, el senyor Boeuf. A la fotografia, es 
veuen diverses autoritats parlant entre elles, entre les 
que destaca el propi Ministre i l'alcalde de la ciutat de 
Lleida, Víctor Hellín, en primer pla. També hi ha el 
Ministre, acompanyat pel Governador Civil de la ciutat 
i cap provincial del Movimiento, el senor José Manuel 
Pardo Suárez; el Governador Militar, Ricardo Marzo 
Pellicer; el Vicari General de la Diòcesi de Lleida, don 
Amadeo Colom Freixa i l’alcalde Víctor Hellín, entre 
altres autoritats.

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PG/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PG de la rebuda que les autoritats van al Ministre 
d'Obres Públiques, el senyor Boeuf. A la fotografia, es 
veuen diverses autoritats parlant entre elles, entre les 
que destaca el propi Ministre i l'alcalde de la ciutat de 
Lleida, Víctor Hellín, en primer pla. 

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PG/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PC de les autoritats presents a la inauguració del pont. 
A primer pla, el Ministre d'Obres Públiques, 
acompanyat per altres mandataris, entre els que assoma 
l'alcalde de Lleida, Víctor Hellín. 

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PC/BN



06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PG de la rebuda que les autoritats van al Ministre 
d'Obres Públiques, el senyor Boeuf. A la fotografia, es 
veuen diverses autoritats civils i religioses parlant entre 
elles, entre les que destaca el propi Ministre. 

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PG/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PG de la rebuda que les autoritats van fer al Ministre 
d'Obres Públiques, el senyor Boeuf. A la fotografia, es 
veuen diverses autoritats civils i religioses parlant entre 
elles, entre les que destaca el propi Ministre i l'alcalde 
de la ciutat, Víctor Hellín. 

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PG/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PG de la rebuda que les autoritats van fer al Ministre 
d'Obres Públiques, el senyor Boeuf. A la fotografia, es 
veuen diverses autoritats civils parlant entre elles, entre 
les que destaca el propi Ministre i l'alcalde de la ciutat, 
Víctor Hellín. 

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PG/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PC de les autoritats presents durant la inauguració del 
pont. Al centre de la fotografia, el Ministre i l'alcalde de 
la ciutat, entre altres mandataris. També hi ha el 
Ministre, acompanyat pel Governador Civil de la ciutat 
i cap provincial del Movimiento, el senor José Manuel 
Pardo Suárez; el Governador Militar, Ricardo Marzo 
Pellicer; el Vicari General de la Diòcesi de Lleida, don 
Amadeo Colom Freixa i l’alcalde Víctor Hellín, entre 
altres autoritats.

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PC/BN



06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PG de la rebuda que les autoritats van fer al Ministre 
d'Obres Públiques, el senyor Boeuf. A la fotografia, es 
veuen diverses autoritats civils parlant entre elles, entre 
les que destaca el propi Ministre i l'alcalde de la ciutat, 
Víctor Hellín. També hi ha el Ministre, acompanyat pel 
Governador Civil de la ciutat i cap provincial del 
Movimiento, el senor José Manuel Pardo Suárez; el 
Governador Militar, Ricardo Marzo Pellicer; el Vicari 
General de la Diòcesi de Lleida, don Amadeo Colom 
Freixa i l’alcalde Víctor Hellín, entre altres autoritats.

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PG/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PG del Vicari de la Diòcesi de Lleida, acompanyat per 
la resta d'autoritats locals, fent un discurs davant del 
Pont que s'ha d'inaugurar. Al seu voltant, autoritats 
civils, entre les que destaquen el Ministre d'Obres 
Públiques i l'alcalde de la ciutat, Víctor Hellín. També 
hi ha el Ministre, acompanyat pel Governador Civil de 
la ciutat i cap provincial del Movimiento, el senor José 
Manuel Pardo Suárez; el Governador Militar, Ricardo 
Marzo Pellicer; el Vicari General de la Diòcesi de 
Lleida, don Amadeo Colom Freixa i l’alcalde Víctor 
Hellín, entre altres autoritats.

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PG/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PG del Vicari de la Diòcesi de Lleida, acompanyat per 
la resta d'autoritats locals, fent un discurs davant del 
Pont que s'ha d'inaugurar. Al seu voltant, autoritats 
civils, entre les que destaquen el Ministre d'Obres 
Públiques i l'alcalde de la ciutat, Víctor Hellín. També 
hi ha el Ministre, acompanyat pel Governador Civil de 
la ciutat i cap provincial del Movimiento, el senor José 
Manuel Pardo Suárez; el Governador Militar, Ricardo 
Marzo Pellicer; el Vicari General de la Diòcesi de 
Lleida, don Amadeo Colom Freixa i l’alcalde Víctor 
Hellín, entre altres autoritats.

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PG/BN



06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PG del Vicari de la Diòcesi de Lleida, acompanyat per 
la resta d'autoritats locals, fent un discurs davant del 
Pont que s'ha d'inaugurar. Al seu voltant, autoritats 
civils, entre les que destaquen el Ministre d'Obres 
Públiques i l'alcalde de la ciutat, Víctor Hellín. També 
hi ha el Ministre, acompanyat pel Governador Civil de 
la ciutat i cap provincial del Movimiento, el senor José 
Manuel Pardo Suárez; el Governador Militar, Ricardo 
Marzo Pellicer; el Vicari General de la Diòcesi de 
Lleida, don Amadeo Colom Freixa i l’alcalde Víctor 
Hellín, entre altres autoritats.

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PG/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PG d'un dels parlaments que emmarca la inauguració 
del Pont. L'acompanyen, les autoritats civils i 
religioses, entre les que destaquen el Ministre d'Obres 
Públiques i l'alcade de la ciutat, Víctor Hellín. 

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PG/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PG d'un dels parlaments que emmarca la inauguració 
del Pont. L'acompanyen, les autoritats civils i 
religioses, entre les que destaquen el Ministre d'Obres 
Públiques i l'alcade de la ciutat, Víctor Hellín. També hi 
ha el Ministre, acompanyat pel Governador Civil de la 
ciutat i cap provincial del Movimiento, el senor José 
Manuel Pardo Suárez; el Governador Militar, Ricardo 
Marzo Pellicer; el Vicari General de la Diòcesi de 
Lleida, don Amadeo Colom Freixa i l’alcalde Víctor 
Hellín, entre altres autoritats.

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PG/BN



06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PC de les autoritats religioses presents a l'acte. Entre 
elles, destaquen el Vicari General de la Diòcesi de 
Lleida i alguns escolanets. 

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PC/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

GPG d'un dels parlaments que emmarca la inauguració 
del Pont. L'acompanyen, les autoritats civils i 
religioses, entre les que destaquen el Ministre d'Obres 
Públiques i l'alcade de la ciutat, Víctor Hellín. 

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 GPG/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PC d'un dels parlaments que emmarca la inauguració 
del Pont. L'acompanyen, les autoritats civils i 
religioses, entre les que destaquen el Ministre d'Obres 
Públiques i l'alcade de la ciutat, Víctor Hellín. També hi 
ha el Ministre, acompanyat pel Governador Civil de la 
ciutat i cap provincial del Movimiento, el senor José 
Manuel Pardo Suárez; el Governador Militar, Ricardo 
Marzo Pellicer; el Vicari General de la Diòcesi de 
Lleida, don Amadeo Colom Freixa i l’alcalde Víctor 
Hellín, entre altres autoritats.

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PC/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PG del Ministre d'Obres Públiques, el senyor Boeuf, 
preparat per tallar la cinta. L'acompanyen la resta 
d'autoritats, entre les que destaquen l'alcalde de la 
ciutat, el senyor Víctor Hellín i el Vicari General de la 
Diòcesi de Lleida. 

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PG/BN



06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PG del Ministre d'Obres Públiques, el senyor Boeuf, 
preparat per tallar la cinta. L'acompanyen la resta 
d'autoritats, entre les que destaquen l'alcalde de la 
ciutat, el senyor Víctor Hellín i el Vicari General de la 
Diòcesi de Lleida. També hi ha el Ministre, acompanyat 
pel Governador Civil de la ciutat i cap provincial del 
Movimiento, el senor José Manuel Pardo Suárez; el 
Governador Militar, Ricardo Marzo Pellicer; el Vicari 
General de la Diòcesi de Lleida, don Amadeo Colom 
Freixa i l’alcalde Víctor Hellín, entre altres autoritats.

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PG/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PG del Ministre Boeuf tallant la cinta pintada amb els 
colors de l'Espanya franquista. Al seu costat, veiem 
diverses autoritats civils i religioses, acompanyades de 
nens, homes i dones, que miren el gest del mandatari 
espanyol. Entre les autoritats, destaca el Vicari General 
del Bisbat de Lleida, Amadeo Colom Freixa. Al fons, 
banderes espanyoles

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PG/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PG de les primeres autoritats passant pel pont, recent 
inaugurat. El primer és el vicari general, acompanyat 
per la resta d'autoritats religioses. El segueixen, les 
autoritats civils, entre les que destaquen el Ministre 
d'Obres Públiques, el senyor Boeuf i l'alcalde de Lleida, 
Víctor Hellín. Al seu voltant, nombroses persones 
segueixen els seus passos. També podem veure, 
diverses banderes espanyoles. 

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PG/BN



06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

GPG de les primeres autoritats passant pel pont, recent 
inaugurat. El primer és el vicari general, acompanyat 
per la resta d'autoritats religioses. El segueixen, les 
autoritats civils, entre les que destaquen el Ministre 
d'Obres Públiques, el senyor Boeuf i l'alcalde de Lleida, 
Víctor Hellín. Al seu voltant, nombroses persones 
segueixen els seus passos. També podem veure, 
diverses banderes espanyoles. 

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 GPG/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

GPG de les primeres autoritats passant pel pont, recent 
inaugurat. El primer és el vicari general, acompanyat 
per la resta d'autoritats religioses. El segueixen, les 
autoritats civils, entre les que destaquen el Ministre 
d'Obres Públiques, el senyor Boeuf i l'alcalde de Lleida, 
Víctor Hellín. Al seu voltant, nombroses persones 
segueixen els seus passos. També podem veure, 
diverses banderes espanyoles. 

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PG/BNG

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PC de les autoritats civils presents a l'acte. Al centre de 
la fotografia, podem veure el Ministre Boeuf, 
acompanyat per l'alcalde Hellín i per la resta 
d'autoritats. 

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PC/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

GPG de les primeres autoritats passant pel pont, recent 
inaugurat. El primer és el vicari general, acompanyat 
per la resta d'autoritats religioses. El segueixen, les 
autoritats civils, entre les que destaquen el Ministre 
d'Obres Públiques, el senyor Boeuf i l'alcalde de Lleida, 
Víctor Hellín. Al seu voltant, nombroses persones 
segueixen els seus passos i, a banda i banda del pont, 
els veïns i veïnes de la ciutat, s'ho miren. També podem 
veure, diverses banderes espanyoles. 

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 GPG/BN



06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

GPG de les primeres autoritats passant pel pont, recent 
inaugurat. El primer és el vicari general (que s'ha aturat 
un moment i sembla que fa una benedicció), 
acompanyat per la resta d'autoritats religioses. El 
segueixen, les autoritats civils, entre les que destaquen 
el Ministre d'Obres Públiques, el senyor Boeuf i 
l'alcalde de Lleida, Víctor Hellín. Al seu voltant, 
nombroses persones segueixen els seus passos i, a 
banda i banda del pont, els veïns i veïnes de la ciutat, 
s'ho miren. També podem veure, diverses banderes 
espanyoles. 

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 GPG/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PC de les autoritats civils presents a l'acte. Al centre de 
la fotografia, podem veure el Ministre Boeuf, 
acompanyat per l'alcalde Hellín i per la resta 
d'autoritats. Els acompanyen, una nombrosa comitiva 
d'autoritats.

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PC/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PC de les autoritats civils presents a l'acte. Al centre de 
la fotografia, podem veure el Ministre Boeuf, 
acompanyat per l'alcalde Hellín i per la resta 
d'autoritats. Els acompanyen, una nombrosa comitiva 
d'autoritats.

Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 PC/BN



06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PM del Ministre d'Obres Públiques, el senyor Boeuf, i 
l'alcalde de Lleida, el senyor Víctor Hellín, mirant per 
la finestra. 

Polític Inauguració Pont de Lleida Falange  PM/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PC d'algunes de les autoritats presents a l'acte. Al 
centre, el Ministre d'Obres Públiques, acompanyat, 
entre altres mandataris, per l'alcalde de Lleida, Víctor 
Hellín. 

Polític Inauguració Pont de Lleida Falange  PC/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PC d'algunes de les autoritats presents a l'acte. Al 
centre, el Ministre d'Obres Públiques, acompanyat, 
entre altres mandataris, per l'alcalde de Lleida, Víctor 
Hellín. 

Polític Inauguració Pont de Lleida Falange  PC/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

GPG del Pont inaugurat, ple de gent. Polític Inauguració Pont de Lleida
Banderes 

espanyoles i del 
movimiento

 GPG/BN



06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PC d'algunes autoritats. Polític Inauguració Pont de Lleida  PC/BN

06/05/44

Inauguració i 
benedicció del 

nou pont de 
Lleida (El Pont 

Vell), a càrrec de 
les primeres 
autoritats; un 

moment de l'acte

PC d'algunes autoritats. Polític Inauguració Pont de Lleida  PC/BN

13/05/44

Acte de 
col.locació de la 

primera pedra del 
nou edifici del 

Palacio de 
Justicia 

PG d'autoritats civils davant dels plànols del Nou Palau 
de Justícia (la majoria d'elles estan d'esquena). A 
l'esquerra de la fotografia, de cara a la càmera, es 
distingeix el Ministre de Justícia, Edurado Aunós.

Polític Primera pedra
Nou Palau de 

Justícia            
(exterior)

PG - B/N

13/05/44

Acte de 
col.locació de la 

primera pedra del 
nou edifici del 

Palacio de 
Justicia 

PM d'autoritats civils davant els plànols del Nou Palau 
de Justícia. Al centre de la fotografia, es distingeix el 
Ministre de Justícia, Eduardo Aunós, que conversa amb 
un parell d'homes (autoritat civil i militar). La resta 
d'homes (al fons de la fotografia) estan mirant els 
plànols de l'edifici.

Polític Primera pedra
Nou Palau de 

Justícia            
(exterior)

PM - B/N

13/05/44

Acte de 
col.locació de la 

primera pedra del 
nou edifici del 

Palacio de 
Justicia 

PM d'autoritats civils davant els plànols del Nou Palau 
de Justícia. Al centre de la fotografia, es distingeix el 
Ministre de Justícia, Eduardo Aunós, que conversa amb 
un parell d'homes (autoritat civil i militar). La resta 
d'homes (al fons de la fotografia) estan mirant els 
plànols de l'edifici.

Polític Primera pedra
Nou Palau de 

Justícia            
(exterior)

PM - B/N



13/05/44

Acte de 
col.locació de la 

primera pedra del 
nou edifici del 

Palacio de 
Justicia 

PG dels parlaments oficials. Es veu una taula, presidida 
del Ministre Aunós i el governador civil, que llegeix un 
discurs. A la seva esquerra (fora de la taula) set 
autoritats (sis civils i 1 militar) escolten el parlament. A 
primer pla, es veu la primera pedra enganxada a una 
cadena.

Polític Primera pedra
Nou Palau de 

Justícia            
(exterior)

PG - B/N

13/05/44

Acte de 
col.locació de la 

primera pedra del 
nou edifici del 

Palacio de 
Justicia 

PG dels parlaments oficials. Es veu una taula, presidida 
del Ministre Aunós i una altra autoritat (alcalde?), que 
llegeix un discurs. A la seva esquerra (fora de la taula) 
set autoritats (sis civils i 1 militar) escolten el 
parlament. A primer pla, es veu la primera pedra 
enganxada a una cadena.

Polític Primera pedra
Nou Palau de 

Justícia            
(exterior)

PG - B/N

13/05/44

Acte de 
col.locació de la 

primera pedra del 
nou edifici del 

Palacio de 
Justicia 

PG del Ministre Aunós col·locant la primera pedra. El 
Ministre agafa ciment amb una pala i la pedra suspesa a 
l'aire gràcies a la polea. Una persona ajuda el Ministre 
amb el ciment i rere seu, veiem les cames de les 
persones presents a l'acte.

Polític Primera pedra
Nou Palau de 

Justícia            
(exterior)

PG - B/N

13/05/44

Acte de 
col.locació de la 

primera pedra del 
nou edifici del 

Palacio de 
Justicia 

PG d'un balcó des del que s'observen tres personatges. 
Un d'ells és el Ministre Aunós, que està al centre. Polític Primera pedra

Nou Palau de 
Justícia            

(exterior)
PG - B/N

13/05/44

Acte de 
col.locació de la 

primera pedra del 
nou edifici del 

Palacio de 
Justicia 

GPG del públic escoltant el parlament que les autoritats 
estan fent des de dalt d'un balcó. El públic, d'esquenes, 
escolta amb el cap cap amunt i la mirada fixada al 
balcó. Un arbre tapa els tres personatges que estan al 
balcó (però que es mostren en la fotografia 83).

Polític Primera pedra
Nou Palau de 

Justícia            
(exterior)

PG - B/N



19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PG de l'arribada del Bisbe a l'estació de ferrocarril. El 
veiem a ell al mig de la fotografia, vestit amb 
l'habituallament que li pertoca i amb una bara a la mà. 
Al seu voltant, diverses autoritats vestides de civil, 
militar i eclesiàstic li obren el pas. La fotografia també 
mostra un nombrós públic (la majoria homes, però 
també hi ha dones i nens) que ha vingut a rebre el 
Bisbe. Es veuen algunes banderes que no reconec.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)
PG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PM del Bisbe Dr. Aurelio del Pino Gómez, enmig de la 
multitud. Està envoltat per una sèrie de persones 
(autoritats religioses i civils) que li obren el pas. Al 
fons, podem veure el nombrós públic que l'ha vingut a 
rebre (al terra i dins del tren).

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)
Creu PM - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PG d'un parlament en honor al nou Bisbe. Es veu una 
multitud de gent envoltant el Bisbe i el governador 
civil, José Carrera Cejudo, llegint un discurs. Davant 
seu, una bandera amb motius florals, una bandera 
d'Espanya amb un "Viva España" escrit i la Verge al 
centre. El públic porta diverses banderes.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)

Bandera 
espanyola 

Banderola de la 
Diòcesi de Lleida

PG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PG de la comitiva que acompanya el Bisbe, que passa 
per davant del vagó de trens, on un nombrós públic la 
saluda i l'aplaudeix. La comitiva oficial està formada 
per unes deu autoritats (religioses, civils i militars). 
Rere seu es veu el públic que el segueix i s'observen 
dues banderes espanyoles molt grans.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)

Bandera 
espanyola PG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PG de la comitiva que acompanya el Bisbe, que passa 
per davant del vagó de trens, on un nombrós públic la 
saluda i l'aplaudeix. La comitiva oficial està formada 
per unes deu autoritats (religioses, civils i militars). 
Rere seu es veu el públic que el segueix (molts nens 
amb banderes blanques de la Diòcesi de Lleida) i dues 
banderes espanyoles molt grans.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)

Bandera 
espanyola 

Banderola de la 
Diòcesi de Lleida

PG - B/N



19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

GPG de la comitiva que acompanya el Bisbe, que passa 
per davant del vagó de trens, on un nombrós públic la 
saluda i l'aplaudeix. La comitiva oficial està formada 
per unes deu autoritats (religioses, civils i militars). 
Rere seu es veu el públic que el segueix (molts nens 
amb banderes blanques de la Diòcesi de Lleida) i dues 
banderes espanyoles molt grans.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)

Bandera 
espanyola 

Banderola de la 
Diòcesi de Lleida

GPG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PC de la comitiva aturada al capdavant del tren, que 
està engalanat amb flors i garnaldes. Davant, hi ha un 
cartells que on es pot intuir la paraula "obispo" i "viva 
la patria". El públic envolta el Bisbe i la comitiva que 
l'acompanya. Es veuen també diverses banderes 
espanyoles i diverses banderetes blanques d'Acción 
Católica. 

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)

Bandera 
espanyola 

Banderola de la 
Diòcesi de Lleida

PC - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PC de la comitiva aturada al capdavant del tren, que 
està engalanat amb flors i garnaldes. Davant, hi ha un 
cartells que on es pot intuir la paraula "obispo" i "viva 
la patria". El públic envolta el Bisbe i la comitiva que 
l'acompanya. Es veuen també diverses banderes 
espanyoles i diverses banderetes blanques de la Diòcesi 
de Lleida.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)

Bandera 
espanyola 

Banderola de la 
Diòcesi de Lleida

PC - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PC de les autoritats. Al centre de la fotografia, veiem al 
Bisbe. Al seu voltant, les autoritats, la majoria d'elles 
civils, però també un Guàrdia Civil, un religiós i un 
militar.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)
Creu PC - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PG de la comitiva que acompanya el Bisbe, que passa 
per davant del vagó de trens, on un nombrós públic la 
saluda i l'aplaudeix. La comitiva oficial està formada 
per unes deu autoritats (religioses, civils i militars). 
Rere seu es veu el públic que el segueix (molts nens 
amb banderes blanques de la Diòcesi de Lleida) i dues 
banderes espanyoles molt grans. Al fons, penjada del 
tren, es veu una bandera espanyola.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)

Bandera 
espanyola PG - B/N



19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PG del públic que ha vingut a veure el Bisbe. Són 
homes, dones i nens i nenes que s'esperen a l'andana del 
tren. Alguns d'ells van amb instruments. La gent mira a 
la càmera. A l'esquerra, podem veure el tren aturat a la 
via i en primer pla, un Guàrdia Civil.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)
PG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PG del públic que ha vingut a veure el Bisbe. Són 
homes, dones i nens i nenes que s'esperen a l'andana del 
tren. La gent mira a la càmera. La foto està feta des de 
dalt del vagó. Es veu una bandera que sembla ser de la 
Diòcesi de Lleida.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)

Banderola de la 
Diòcesi de Lleida PG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PP del Bisbe que, dins del tren, saluda al públic que l'ha 
vingut a veure a través de la finestra. S'intueix la cara 
d'una altra persona que també mira per la finestra. Dues 
nenes estan pujades a dalt d'una finestra per veure 
millor l'escena. A l'andana hi ha un cartell on sembla 
que hi posa Almacellas.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)

Banderola de la 
Diòcesi de Lleida PG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PM del Bisbe assegut a dins d'un vagó del tren. Mira a 
càmera i està recolzat sobre la seva vara. Al seu costat, 
l'acompanya un home vestit de militar.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(interior)
Creu PM - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PG del públic que ha vingut a veure el Bisbe. Són 
homes, dones i nens i nenes que s'esperen a l'andana del 
tren de l'estació d'Almacelles. La gent mira a la càmera. 
La foto està feta des de dalt del vagó. Es veu una 
bandera de la Diòcesi de Lleida.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)

Banderola de la 
Diòcesi de Lleida PG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PG del Bisbe des de dalt del vagó. Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)
Creu PG - B/N



19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PG del Bisbe des de dalt del vagó, saludant al públic 
que ha vingut a rebre'l (i que queda fora de pla). Religiós Rebuda 

institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)
Creu PG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PC del Bisbe i de les autoritats (militars i civils) que 
l'acompanyen. Ell se situa a l'esquerra de la fotografia, 
amb una persona (militar) a la seva dreta. A la seva 
esquerra, cinc homes miren a càmera (dos militars i tres 
civils).

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)
Creu PG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PC del Bisbe i les autoritats que l'acompanyen. Són 
quatre els personatges principals. Rere seu hi ha el 
públic que ha vingut a veure el Bisbe. Es veu una 
bandera de la Diòcesi de Lleida.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
d'Almacelles 

(exterior)

Creu                 
Bandera de la 

Diòcesi de Lleida
PC - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PG del públic ja fora de l'Estació, caminant i seguint la 
comitiva del Bisbe. Es veuen banderes de la Diòcesi de 
Lleida i persones amb instruments.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
de Lleida 
(exterior)

Bandera de la 
Diòcesi de Lleida PG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PC del Bisbe i les autoritats que l'acompanyen. Són 
cinc els personatges principals. D'esquerra a dreta: una 
autoritat civil, un militar, Bisbe, falangista i una 
cinquena autoritat. Rere seu hi ha el públic que ha 
vingut a veure el Bisbe. Destaquen també un capellà i 
un Guàrdia Civil. Es veu una bandera de la Diòcesi de 
Lleida.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
de Lleida 
(exterior)

Bandera de la 
Diòcesi de Lleida PC - B/N



19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PC del Bisbe i les autoritats que l'acompanyen. Són 
cinc els personatges principals. D'esquerra a dreta: una 
autoritat civil, un militar, Bisbe, falangista i una 
cinquena autoritat. Rere seu hi ha el públic que ha 
vingut a veure el Bisbe. Destaquen també un capellà i 
un Guàrdia Civil. Es veu una bandera de la Diòcesi de 
Lleida.

Religiós Rebuda 
institucional

Estació de trens 
de Lleida 
(exterior)

Bandera de la 
Diòcesi de Lleida PC - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

La foto és molt similar a la 105-106, però enlloc de ser 
una fotografia de grup estàtic, es una fotografia en 
moviment i amb públic al voltant. PG del Bisbe i les 
autoritats que l'acompanyen. Són quatre els personatges 
principals. D'esquerra a dreta: una autoritat civil, un 
militar, Bisbe, falangista). Rere seu hi ha el públic que 
ha vingut a veure el Bisbe. Destaquen altres autoritatsl. 
Es veu una bandera de la Diòcesi de Lleida.

Religiós Rebuda 
institucional

Carrers de Lleida 
(exterior)

Bandera de la 
Diòcesi de Lleida PC - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

La foto és molt similar a la 105-106, però enlloc de ser 
una fotografia de grup estàtic, es una fotografia en 
moviment i amb públic al voltant. PG del Bisbe i les 
autoritats que l'acompanyen. Són quatre els personatges 
principals. D'esquerra a dreta: una autoritat civil, un 
militar, Bisbe, falangista). Rere seu hi ha el públic que 
ha vingut a veure el Bisbe. Destaquen altres autoritatsl. 
Es veu una bandera de la Diòcesi de Lleida.

Religiós Rebuda 
institucional

Carrers de Lleida 
(exterior)

Bandera de la 
Diòcesi de Lleida PG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

La foto és molt similar a la 105-106, però enlloc de ser 
una fotografia de grup estàtic, es una fotografia en 
moviment i amb públic al voltant. PG del Bisbe i les 
autoritats que l'acompanyen. Són quatre els personatges 
principals. D'esquerra a dreta: una autoritat civil, un 
militar, Bisbe, falangista). Rere seu hi ha el públic que 
ha vingut a veure el Bisbe. Destaquen altres autoritatsl. 
Es veu una bandera de la Diòcesi de Lleida.

Religiós Rebuda 
institucional

Carrers de Lleida 
(exterior)

Bandera de la 
Diòcesi de Lleida PG - B/N



19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

La foto és molt similar a la 105-106, però enlloc de ser 
una fotografia de grup estàtic, es una fotografia en 
moviment i amb públic al voltant. PG del Bisbe i les 
autoritats que l'acompanyen. Són quatre els personatges 
principals. D'esquerra a dreta: una autoritat civil, un 
militar, Bisbe, falangista). Rere seu hi ha el públic que 
ha vingut a veure el Bisbe. Destaquen altres autoritatsl. 
Es veu una bandera de la Diòcesi de Lleida.

Religiós Rebuda 
institucional

Carrers de Lleida 
(exterior)

Bandera de la 
Diòcesi de Lleida PG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

La foto és molt similar a la 105-106, però enlloc de ser 
una fotografia de grup estàtic, es una fotografia en 
moviment i amb públic al voltant. PG del Bisbe i les 
autoritats que l'acompanyen. Són quatre els personatges 
principals. D'esquerra a dreta: una autoritat civil, un 
militar, Bisbe, falangista). Rere seu hi ha el públic que 
ha vingut a veure el Bisbe. Destaquen altres autoritatsl. 
Es veu una bandera de la Diòcesi de Lleida.

Religiós Rebuda 
institucional

Carrers de Lleida 
(exterior)

Bandera de la 
Diòcesi de Lleida PG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

La foto és molt similar a la 105-106, però enlloc de ser 
una fotografia de grup estàtic, es una fotografia en 
moviment i amb públic al voltant. PG del Bisbe i les 
autoritats que l'acompanyen. Són quatre els personatges 
principals. D'esquerra a dreta: una autoritat civil, un 
militar, Bisbe, falangista). Rere seu hi ha el públic que 
ha vingut a veure el Bisbe. Destaquen altres autoritatsl. 
Es veu una bandera de la Diòcesi de Lleida.

Religiós Rebuda 
institucional

Carrers de Lleida 
(exterior)

Bandera de la 
Diòcesi de Lleida PG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PG del públic ja fora de l'Estació, caminant i seguint la 
comitiva del Bisbe. Es veuen banderes de la Diòcesi de 
Lleida i persones amb instruments.

Religiós Rebuda 
institucional

Carrers de Lleida 
(exterior)

Bandera de la 
Diòcesi de Lleida PG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PG del públic ja fora de l'Estació, caminant i seguint la 
comitiva del Bisbe. Es veuen banderes de la Diòcesi de 
Lleida i persones amb instruments.

Religiós Rebuda 
institucional

Carrers de Lleida 
(exterior)

Bandera de la 
Diòcesi de Lleida PG - B/N



19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PG del nombrós públic que espera que el Bisbe surti 
d'una casa. Al Bisbe l'acompanyen tres capellans. Es 
veuen banderoles de la Diòcesi de Lleida.

Religiós Rebuda 
institucional

Carrers de Lleida 
(exterior)

Bandera de la 
Diòcesi de Lleida PG - B/N

19/10/47

Reportatge de 
l’arribada a 

Lleida del nou 
Bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez

PG del nombrós públic que espera que el Bisbe surti 
d'una casa. Al Bisbe l'acompanyen tres capellans. Es 
veuen banderoles de la Diòcesi de Lleida.

Religiós Rebuda 
institucional

Carrers de Lleida 
(exterior)

Bandera de la 
Diòcesi de Lleida PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PP d'un camarer amb una safata amb llagosta i marisc. Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PP - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una de les taules del banquet. Les taules només 
estan ocupades per homes, que ja han acabat de dinar. 
Es reconeix el Governador Civil, José Carrera Cejudo, 
acompanyat per arquitectes i enginyers. Un d'ells està 
fent un parlament, mentre la resta l'escolta. També hi ha 
tres cambrers vestits de blanc.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una de les taules del banquet. Les taules només 
estan ocupades per homes, que ja han acabat de dinar. 
Es reconeix el governador civil, José Carrera Cejudo, al 
centre d'una de les taules, mirant un paper. 
L'acompanyen arquitectes i enginyers locals. Un d'ells 
està fent un parlament, mentre la resta l'escolta. També 
hi ha tres cambrers vestits de blanc.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N



28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una altra de les taules del banquet, amb 27 homes 
vestits de gala, que parlen entre ells tot just acabats de 
dinar. També es veuen tres cambrers.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una altra de les taules del banquet, amb una 
trentena homes vestits de gala, que parlen entre ells tot 
just acabats de dinar. També es veu 1 cambrer.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una altra de les taules del banquet, amb una 
quinzena homes vestits de gala, que parlen entre ells tot 
just acabats de dinar. També es veuen 2 cambrers.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una altra de les taules del banquet, amb una 
quinzena homes vestits de gala, que parlen entre ells tot 
just acabats de dinar. També es veuen 2 cambrers.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N



28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una altra de les taules del banquet, amb una 14 
homes vestits de gala, que parlen entre ells tot just 
acabats de dinar. També es veu 1 cambrer.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una altra de les taules del banquet, amb una 6 
homes vestits de gala, que parlen entre ells tot just 
acabats de dinar.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una de les taules del banquet. Les taules només 
estan ocupades per homes, que ja han acabat de dinar i 
els convidats estan en el moment dels cafès. Al fons, es 
reconeix el Governador Civil, José Carrera Cejudo, al 
centre d'una de les taules. Hi ha un home que està dret i 
sembla que està parlant. La resta, uns 27, estan asseguts 
a les taules. També hi ha dos cambrers vestits de blanc.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una altra de les taules del banquet, amb una 13 
homes vestits de gala, que parlen entre ells tot just 
acabats de dinar. Al fons, es veu un cambrer servint la 
taula de més enllà.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N



28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG de l'entrega d'un guardó al governador civil per part 
dels arquitectes i enginyers presents a l'acte. Quatre 
dels homes que dinaven a la taula principal han entregat 
un quadre al governador civil, que se'l mira.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG de l'entrega d'un guardó al governador civil per part 
dels arquitectes i enginyers presents a l'acte. Quatre 
dels homes que dinaven a la taula principal han entregat 
un quadre al governador civil, que se'l mira. Al fons es 
veu un cambrer.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG de la taula del governador civil, que està dret 
pronunciant un parlament. Es veuen deu homes 
(arquitectes i enginyers), asseguts i escoltant-lo.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG de la taula del governador civil, que està dret 
pronunciant un parlament. Es veuen deu homes 
(arquitectes i enginyers), asseguts i escoltant-lo.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N



28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una altra de les taules del banquet, amb 28 homes 
(arquitectes i enginyers) vestits de gala, que escolten el 
discurs que està pronunciant el governador civil, José 
Carrera Cejudo.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una altra de les taules del banquet, amb 28 homes 
(arquitectes i enginyers) vestits de gala, que escolten el 
discurs que està pronunciant el governador civil, José 
Carrera Cejudo.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una altra de les taules del banquet, amb 28 homes 
(arquitectes i enginyers) vestits de gala, que escolten el 
discurs que està pronunciant el governador civil, José 
Carrera Cejudo.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una de les taules del banquet. Dotze homes 
(arquitectes i enginyers) parlen entre ells. Polític Homenatge

Xalet dels Camps 
Elisis          

(interior)
PG - B/N



28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una de les taules del banquet. Una trentena dels 
arquitectes i enginyres presents a l'acte parlen entre ells. 
També es veuen quatre cambrers

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una de les taules del banquet. Cinc dels 
arquitectes i enginyers presents a l'acte parlen entre ells. Polític Homenatge

Xalet dels Camps 
Elisis          

(interior)
PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una de les taules del banquet. Cinc dels 
arquitectes i enginyers presents a l'acte parlen entre ells. 
També es veu un cambrer.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una de les taules del banquet. Tretze dels 
arquitectes i enginyers presents a l'acte parlen entre ells. 
Un altre home està dret, fent un parlament.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N



28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una de les taules del banquet. Una trentena dels 
arquitectes i enginyers presents a l'acte parlen entre ells. 
També es veuen tres cambrers. La foto està presa des 
d'un punt superior.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una de les taules del banquet. Disset dels 
arquitectes i enginyers presents a l'acte parlen entre ells. 
Un altre home està dret, fent un parlament. Es veu, en 
un racó de la fotografia, el governador civil, José 
Carrera Cejudo.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una de les taules del banquet. Trenta-dos dels 
arquitectes i enginyers presents a l'acte parlen entre ells. 
Un altre home està dret, fent un parlament. Es veu, en 
un racó de la fotografia, el governador civil, José 
Carrera Cejudo.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG de la taula del banquet en la que hi ha el governador 
civil. L'acompanyen vuit dels arquitectes i enginyers 
presents a l'acte.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N



28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una de les taules del banquet. Una quarentena dels 
arquitectes i enginyers presents a l'acte escolten els 
parlaments. També podem veure quatre cambrers.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PG d'una de les taules del banquet. Una trentena dels 
arquitectes i enginyers presents a l'acte escolten els 
parlaments del governador civil, José Carrera Cejudo, 
que està d'esquenes a la càmera. També s'observen tres 
cambrers.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

28/04/51

Homenatge al 
Governador 
Civil, José 

Carrera Cejudo, 
per part dels 
Enginyers i 

Arquitectes de 
Lleida

PC dels cambrers que han servit durant l'àpat. Van 
vestits de blanc, pantalons negres i pajarita negra. Cinc 
d'ells estan drets i dos de genolls, com els jugadors de 
futbol.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(exterior)

PC - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG d'una de les taules del banquet, on s'hi asseu el 
governador civil, José Carrera Cejudo, i l'alcalde de 
Lleida, Víctor Hellín, entre altres personalitats i les 
seves dones. Uns parlen distesament, els altres miren a 
càmera. Hi ha també dues dones (segurament les 
esposes) i dos cambrers. És la taula de les autoritats 
més importants.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N



1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG d'una de les taules del banquet, on s'hi asseu el 
governador civil, José Carrera Cejudo, i l'alcalde de 
Lleida, Víctor Hellín, entre altres personalitats i les 
seves dones. Uns parlen distesament, els altres miren a 
càmera. Hi ha també dues dones (segurament les 
esposes) i dos cambrers. És la taula de les autoritats 
més importants.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de tres taules del banquet. Es veuen clarament els 
homes que s'asseuen a la primera taula, mentre que les 
altres dues es perden per la llunyania de l'objectiu. En 
cada taula, hi ha una quarentena d'homes, que sumats 
als deu de la taula presidencial fan un total de 130. 
També es veuen quatre cambrers.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG d'una de les taules del banquet. Es veuen una 
trentena d'homes i dos cambrers. Alguns parlen 
distesament i altres miren a càmera.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de dues de les taules del banquet. Es veuen una 
quinze homes en una taula i nou en l'altra. També hi ha 
un cambrer. Alguns parlen distesament i altres miren a 
càmera.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG d'una de les taules del banquet. Es veuen una setze 
homes i dos cambrers. Alguns parlen distesament i 
altres miren a càmera.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG d'una de les taules del banquet. Es veuen una 
vintena d'homes. Alguns parlen distesament i altres 
miren a càmera.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N



1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG d'una de les taules del banquet. Es veuen una 
vintena d'homes. Alguns parlen distesament i altres 
miren a càmera.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG d'una de les taules del banquet. Es veuen una desena 
d'homes. Alguns parlen distesament i altres miren a 
càmera. Destaca el gran nombre de botelles d'alcohol 
que hi ha sobre la taula (més d'una per cap)

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de dues de les taules del banquet. Es veuen una 14 
homes en una taula i 13 en l'altra. També hi ha un 
cambrer. Alguns parlen distesament i altres miren a 
càmera. Destaca el gran nombre de botelles d'alcohol 
que hi ha sobre la taula (gairebé una per cap)

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de dues de les taules del banquet. Es veuen una 12 
homes en una taula i 18 en l'altra. També hi ha un 
cambrer. Alguns parlen distesament i altres miren a 
càmera. Destaca el gran nombre de botelles d'alcohol 
que hi ha sobre la taula (gairebé una per cap)

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de dues de les taules del banquet. Es veuen una 11 
homes en una taula i 15 en l'altra. També hi ha un 
cambrer. Alguns parlen distesament i altres miren a 
càmera. Destaca el gran nombre de botelles d'alcohol 
que hi ha sobre la taula (gairebé una per cap)

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de dues de les taules del banquet. Es veuen una 11 
homes en una taula i 15 en l'altra. També hi ha un 
cambrer. Alguns parlen distesament i altres miren a 
càmera. Destaca el gran nombre de botelles d'alcohol 
que hi ha sobre la taula (gairebé una per cap)

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG d'una de les taules del banquet. Es veuen una 
quinzena d'homes. Alguns parlen distesament i altres 
miren a càmera. Destaca el gran nombre de botelles 
d'alcohol que hi ha sobre la taula (més d'una per cap)

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N



1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de la taula de les autoritats. Una de les persones 
llegeix un parlament de comiat. La resta escolten. Al 
fons es veu una finestra amb arbres.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de la taula de les autoritats. Una de les persones 
llegeix un parlament de comiat i agraïment. La resta, 
homes menys una dona, l'escolten. A sobre de la taula, 
s'observa un obsequi que no podem identificar (potser 
és una medalla). Al fons es veu una finestra amb arbres.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

Obsequi 
(medalla?) PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PC de la taula de les autoritats, amb José Carrera 
Cejudo al mig. Una de les persones llegeix un 
parlament de comiat i agraïment, la resta, homes, 
escolten. La resta, homes menys una dona, l'escolten. A 
sobre de la taula, s'observa un obsequi que no podem 
identificar (potser és una medalla) i un gran ram de 
flors en honor al governador civil. Al fons es veu una 
finestra amb arbres.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

Obsequi 
(medalla?) PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de les taules que formen el banquet. Tots els homes 
convidats escolten els parlaments. També es veuen 
quatre cambrers i les taules plenes de botelles i copes 
buides.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de les taules que formen el banquet. Tots els homes 
convidats escolten els parlaments. També es veuen dos 
cambrers i les taules plenes de botelles i copes buides.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de les taules que formen el banquet. Tots els homes 
convidats escolten els parlaments. També es veu un 
cambrer i les taules plenes de botelles i copes buides.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N



1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG d'una de les taules del banquet. La fotografia està un 
pèl fosca, però es veuen una quinzena d'homes. Alguns 
parlen distesament i altres miren a càmera. Destaca el 
gran nombre de botelles d'alcohol que hi ha sobre la 
taula (més d'una per cap)

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PA d'una abraçada entre el governador civil i la persona 
que abans llegia el parlament. El governador porta una 
cinta creuada al pit, en forma d'homenatge. Al davant 
de la fototgrafia, hi una un home gran d'esquena a 
l'objectiu i un element que impedeix veure la foto 
sencera.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

Banda honorífica PA - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de dues de les taules del banquet. En una de les 
taules es veuen 4 homes (un d'ells està dret), en l'altra 
17. És el moment dels cafès i al fons es veuen dos 
cambrers.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de les taules del banquet. És el moment dels cafès i 
algun dels homes està encenent-se una cigarreta. Al 
fons es veu un cambrer. 

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de la taula de les autoritats. El governador civil està 
llegint el manifest de comiat, enmig d'una taula plena 
de copes i botelles de vi, així com un centre de flors. La 
resta, una desena d'homes, l'escolten.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de la taula de les autoritats (el pla és més tancat que 
en la fotografia anterior). El governador civil està 
llegint el manifest de comiat, enmig d'una taula plena 
de copes i botelles de vi, així com un centre de flors. La 
resta, l'escolten.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de la taula de les autoritats. El governador civil està 
llegint el manifest de comiat, enmig d'una taula plena 
de copes i botelles de vi, així com un centre de flors. La 
resta, l'escolten.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N



1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de l'abraçada entre el governador i una de les 
autoritats presents. La resta de personatges s'ho miren i 
aplaudeixen, en forma d'homenatge. 

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

GPG de les taules que formen el banquet. Fileres 
d'homes estan asseguts a les taules i beuen vi o cava i 
fumen algun cigar. 

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

GPG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG de l'entrega de la banda honorífica al governador 
civil de Lleida, Carrera Cejudo. 1951 Homenatge

Xalet dels Camps 
Elisis          

(interior)
Banda honorífica PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG d'una de les taules del banquet. Es veuen uns divut 
homes. Alguns parlen distesament i altres miren a 
càmera. Destaca el gran nombre de botelles d'alcohol 
que hi ha sobre la taula (més d'una per cap). Es 
distingeixen dos cambrers.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG d'una de les taules del banquet. Es veuen uns divut 
homes. Alguns parlen distesament i altres miren a 
càmera. Destaca el gran nombre de botelles d'alcohol 
que hi ha sobre la taula (més d'una per cap). Es 
distingeixen dos cambrers.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N

1951

Banquet de 
comiat del 

governador civil 
de Lleida, José 
Carrera Cejudo

PG d'una de les taules del banquet. Es veuen uns divut 
homes. Alguns parlen distesament i altres miren a 
càmera. Destaca el gran nombre de botelles d'alcohol 
que hi ha sobre la taula (més d'una per cap). Es 
distingeix un cambrer.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PG - B/N



1951

Acte de comiat al 
gobernador civil, 

José Carrera 
Cejudo, al Saló 

de Plens del 
Palau de la 

Paeria de Lleida

PG lateral de la taula presidencial. En ella, es veu 
l'alcalde Pascual Aige dret oferint un parlament en 
honor al governador civil,  José Carrera Cejudo. Rere 
seu, i asseguts en cadires majuestuoses, trobem el bisbe 
de Lleida, el governador i tres persones més no 
identificades. Al fons, veiem un tapis amb la bandera 
Lleida i una flor de lis.

Polític Homenatge
Saló de Plens de 

la Paeria         
(interior)

Escut de Lleida PG - B/N

1951

Acte de comiat al 
gobernador civil, 

José Carrera 
Cejudo, al Saló 

de Plens del 
Palau de la 

Paeria de Lleida

PG de la taula que presideix l'acte. En ella es pot veure 
l'alcalde Aigé oferint una medalla al governador civil 
que deixa el càrrec. Rere la taula també s'hi pot veure el 
bisbe, un home vestit de militar i dos personatges més 
vestits de civil. Al fons, veiem un tapis amb la bandera 
Lleida i una flor de lis.

Polític Homenatge
Saló de Plens de 

la Paeria         
(interior)

Escut de Lleida 
Medalla d'or PG - B/N

1951

Acte de comiat al 
gobernador civil, 

José Carrera 
Cejudo, al Saló 

de Plens del 
Palau de la 

Paeria de Lleida

PG de la taula presidencial. El Governador Civil i 
l'alcalde de la ciutat fan un gest que sembla el de donar-
se les mans o abraçar-se, en un símbol d'apreci mutu. 
Dues persones més vestides de civil, apaludeixen. Al 
fons, veiem un tapis amb la bandera Lleida i una flor de 
lis.

Polític Homenatge
Saló de Plens de 

la Paeria         
(interior)

Escut de Lleida 
Medalla d'or PG - B/N

1951

Acte de comiat al 
gobernador civil, 

José Carrera 
Cejudo, al Saló 

de Plens del 
Palau de la 

Paeria de Lleida

PC lateral de la taula presidencial. Totes les autoritats 
estan assegudes en cadires majestuoses. Al mig, i en la 
cadira més elegant, seu el governador civil. Al seu 
costat per la dreta, té al Bisbe i a l'alcalde Pasqual Aige 
i dues persones més vestides de civil. A la seva 
esquerra, hi ha una persona vestida de falangista i tres 
persones més de civil.  Al fons, veiem un tapis amb la 
bandera Lleida i una flor de lis.

Polític Homenatge
Saló de Plens de 

la Paeria         
(interior)

Escut de Lleida PG - B/N

1951

Acte de comiat al 
gobernador civil, 

José Carrera 
Cejudo, al Saló 

de Plens del 
Palau de la 

Paeria de Lleida

PG de la sala del Palau de la Paeria en què té lloc l'acte 
de comiat del governador civil. Al fons, es veu la taula 
presidencial i ambdós costats altres personalitats de la 
ciutat. Hi ha dues persones dretes: una d'esquena, del 
públic, i l'altra de la taula presidencial. Al fons, veiem 
un tapis amb la bandera Lleida i una flor de lis.

Polític Homenatge
Saló de Plens de 

la Paeria         
(interior)

Escut de Lleida PG - B/N



1951

Acte de comiat al 
gobernador civil, 

José Carrera 
Cejudo, al Saló 

de Plens del 
Palau de la 

Paeria de Lleida

PG lateral de la taula presidencial. Una autoritat vestida 
de falangista està dreta, fent un parlament. La resta de 
la taula, l'escolta i el governador es toca la cara 
(possiblement com a signe de calor o cansament). Al 
fons, veiem un tapis amb la bandera Lleida i una flor de 
lis.

Polític Homenatge
Saló de Plens de 

la Paeria         
(interior)

Escut de Lleida PG - B/N

1951

Acte de comiat al 
gobernador civil, 

José Carrera 
Cejudo, al Saló 

de Plens del 
Palau de la 

Paeria de Lleida

PG de la taula presidencial. El Governador Civil està 
fent un parlament de comiat. A la seva esquerra, es 
veuen tres personatges vestits de civil que s'asseuen 
també a la taula i que escolten atentament. Davant la 
taula, hi ha un quart home que mira alguna cosa.

Polític Homenatge
Saló de Plens de 

la Paeria         
(interior)

Escut de Lleida PG - B/N

1951

Acte de comiat al 
gobernador civil, 

José Carrera 
Cejudo, al Saló 

de Plens del 
Palau de la 

Paeria de Lleida

PG de la sala de plens on se celebra l'acte. Es veu 
d'esquena, a la part esquerra de la foto, al governador 
llegint el que sembla un llibre. La resta d'homes, 
regidors, uns 13, l'escolten atentament.

Polític Homenatge
Saló de Plens de 

la Paeria         
(interior)

PG - B/N

1951

Acte de comiat al 
gobernador civil, 

José Carrera 
Cejudo, al Saló 

de Plens del 
Palau de la 

Paeria de Lleida

PG de la sala de plens on se celebra l'acte. Es veu 
d'esquena, a la part esquerra de la foto, al governador 
llegint el que sembla un llibre. La resta d'homes, 
regidors, uns 14, l'escolten atentament.

Polític Homenatge
Saló de Plens de 

la Paeria         
(interior)

PG - B/N

1951

Acte de comiat al 
gobernador civil, 

José Carrera 
Cejudo, al Saló 

de Plens del 
Palau de la 

Paeria de Lleida

Es veuen els 15 regidors que s'asseuen a la sala de 
plens. Al fons es veu més públic, també tots homes. Polític Homenatge

Saló de Plens de 
la Paeria         
(interior)

PG - B/N



1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PC de tres autoritats a la Sala de Plens de l'Ajuntament 
de Lleida. El Governador Civil, Carrera Cejudo, imposa 
una medalla condecorativa a Escartín, amb la presència 
de l'alcalde de Lleida, Víctor Hellín. 

Polític Homenatge Paeria
Flor de lis       

Escut de Lleida 
Creu

PC/BN

1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PG de l'abraçada entre el Governador Civil, José Carera 
Cejudo i Ramon Escartín. A la dreta de la imatge, 
l'alcalde de Lleida, Víctor Hellín i dues autoritats més. 

Polític Homenatge Paeria

Flor de lis       
Escut de Lleida 

Creu             
Bandera 

espanyola

PG/BN

1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PG del moment de la col·locació de la medalla, per part 
de l'alcalde de Lleida, Víctor Hellín, a una autorita. 
Quatre autoritats més s'ho  miren i aplaudeixen, entre 
elles el cap de las Regiones Devastadas, Ramón 
Escartín. 

Polític Homenatge Paeria Bandera 
espanyola PG/BN

1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PG del moment de la col·locació de la medalla, per part 
de l'alcalde de Lleida, Víctor Hellín, a una autorita. 
Cinc autoritats més s'ho  miren i aplaudeixen, entre 
elles el cap de las Regiones Devastadas, Ramón 
Escartín. 

Polític Homenatge Paeria Bandera 
espanyola PG/BN

1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PC de vuit autoritats assegudes a les cadires que ocupen 
els regidors de la ciutat. Ramón Escartín està dret i 
sembla que està fent un discurs. A primer pla hi ha una 
càmera fotogràfica. 

Polític Homenatge Paeria PC/BN



1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PG del saló de plens de la Paeria. A mà dreta, les 
autoritats assegudes a les cadires dels regidors. Ramón 
Escartín, autoritat en cap de las Regiones Devastadas, 
està dret fent un discurs (veiem el full on el porta 
escrit). A mà esquerra, la taula presidencial, amb vuit 
autoritats assegudes, entre les que destaquen el 
Governador Civil, José Carrera Cejudo, i el bisbe de 
Lleida. També veiem la càmera fotogràfica de la imatge 
anterior. 

Polític Homenatge Paeria
Flor de lis       

Escut de Lleida 
Creu             

PG/BN

1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PG del saló de plens de la Paeria. A mà dreta, les 
autoritats assegudes a les cadires dels regidors. Ramón 
Escartín, autoritat en cap de las Regiones Devastadas, 
està dret fent un discurs (veiem el full on el porta 
escrit). A mà esquerra, la taula presidencial, amb vuit 
autoritats assegudes, entre les que destaquen el 
Governador Civil, José Carrera Cejudo, i el bisbe de 
Lleida. També veiem la càmera fotogràfica de la imatge 
anterior. 

Polític Homenatge Paeria

Flor de lis       
Escut de Lleida 

Creu             
Bandera 

espanyola

PG/BN

1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PC d'una quinzena d'autoritats assegudes a les cadires 
que ocupen els regidors de la ciutat. L'altra autoritat a 
qui també han entregat la medalla està dreta i sembla 
que està fent un discurs. A primer pla hi ha una càmera 
fotogràfica. 

Polític Homenatge Paeria PC/BN

1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PC de set autoritats assegudes a les cadires que ocupen 
els regidors de la ciutat. Polític Homenatge Paeria PC/BN



1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PC de nou autoritats assegudes a la taula presidencial. 
Destaquen el Governador Civil, José Carrera Cejudo, i 
el bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez. 

Polític Homenatge Paeria

Flor de lis       
Escut de Lleida              

Bandera 
espanyola

PC/BN

1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PC d'un banquet. Totes les autoritats presents miren a 
càmera i tenen la taula parada al seu davant. Destaquen 
l'alcalde de Lleida, Víctor Hellín, i el Governador Civil, 
José Carrera Cejudo. 

Polític Homenatge Desconeguda PC/BN

1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PC d'un banquet (és la mateixa imatge que l'anterior), 
ara des d'un altre angle. Les autoritats ja no miren a 
càmera, sinó que mengen. Destaquen l'alcalde de 
Lleida, Víctor Hellín, i el Governador Civil, José 
Carrera Cejudo. 

Polític Homenatge Desconeguda PC/BN

1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PG d'algunes de les persones convidades al banquet. 
Algunes miren a càmera i les altres fumen o mengen. Polític Homenatge Desconeguda PG/BN

1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PG d'algunes de les persones convidades al banquet. 
Algunes miren a càmera i les altres fumen o mengen. Polític Homenatge Desconeguda PG/BN



1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PG d'algunes de les persones convidades al banquet. 
Algunes miren a càmera i les altres fumen o mengen. Polític Homenatge Desconeguda PG/BN

1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PG d'algunes de les persones convidades al banquet. 
Algunes miren a càmera i les altres fumen o mengen. Polític Homenatge Desconeguda PG/BN

1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PG d'algunes de les persones convidades al banquet. 
Algunes miren a càmera i les altres fumen o mengen. Polític Homenatge Desconeguda PG/BN

1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PG d'algunes de les persones convidades al banquet. 
Algunes miren a càmera i les altres fumen o mengen. Polític Homenatge Desconeguda PG/BN

1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PG d'algunes de les persones convidades al banquet 
(totes elles miren a càmera). Polític Homenatge Desconeguda PG/BN



1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PC de les autoritats i convidats al banquet. Davant 
d'una de les taules, les autoritats es concentren i es fan 
una fotografia de grup. Al capdavant, veiem el 
Governador Civil, José Carrera Cejudo, l'alcalde de la 
ciutat, Víctor Hellín, i el representant en cap de 
Regiones Devastadas, Ramón Escartín. Al fons veiem 
mig quadre de Franco (queda una mica fora de pla). 

Polític Homenatge Desconeguda Quadre de 
Franco PC/BN

1951

Homenatge a 
Ramon Escartín 

(Regiones 
Devastadas), a 

càrrec de 
l’Ajuntament de 

Lleida. 

PC de les autoritats i convidats al banquet. Davant 
d'una de les taules, les autoritats es concentren i es fan 
una fotografia de grup. Al capdavant, veiem el 
Governador Civil, José Carrera Cejudo, l'alcalde de la 
ciutat, Víctor Hellín, i el representant en cap de 
Regiones Devastadas, Ramón Escartín. Al fons veiem 
un quadre de Franco.  

Polític Homenatge Desconeguda Quadre de 
Franco PC/BN

19/02/52

Sopar de comiat 
del Comissari de 

Lleida, 
Fernández Bocos

PC d'un grup d'homes i una dona. A l'esquerra, veiem el 
Comissari de Lleida, Fernández Bosco i la seva dona 
(amb un abric de pells), a la qual, un home ben vestit li 
ofereix un ram de flors. Rere d'ells tres, quatre homes 
emmarquen l'escena.

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PC - B/N

19/02/52

Sopar de comiat 
del Comissari de 

Lleida, 
Fernández Bocos

PC dels comensals (19 homes i 1 dona). Sis persones 
estan assegudes davant d'una taula parada per menjar. 
Les dues del mig són el Comissari i la seua esposa. La 
resta, amics. Rere seu, drets, un total de 13 homes drets 
posen per la fotografia).

Polític Homenatge
Xalet dels Camps 

Elisis          
(interior)

PC - B/N

03/02/52

Acte de presa de 
possessió del nou 

alcalde, Blas 
Mola, i del nou 
President de la 

Diputació, Víctor 
Hellín al Saló d 

Plens de la 
Diputació.

PS de president de la Diputació, Víctor Hellín, assegut 
a una cadira. Polític Presa de 

possessió

Saló de Plens de 
la Diputació de 

Lleida          
(interior)

PS - B/N



03/02/52

Acte de presa de 
possessió del nou 

alcalde, Blas 
Mola, i del nou 
President de la 

Diputació, Víctor 
Hellín al Saló d 

Plens de la 
Diputació.

PS del nou alcalde de Lleida, Blas Mola, assegut a una 
cadira. Polític Presa de 

possessió

Saló de Plens de 
la Diputació de 

Lleida          
(interior)

PS - B/N

03/02/52

Acte de presa de 
possessió del nou 

alcalde, Blas 
Mola, i del nou 
President de la 

Diputació, Víctor 
Hellín al Saló d 

Plens de la 
Diputació.

PG de la taula de les autoritats. Dret, veiem el president 
de la Diputació de Lleida, Víctor Hellín, que està fent 
uns parlaments. Asseguts, d'esquerra a dreta, el bisbe 
Del Pino Gómez, el governador civil, el senyor Pagès, 
un personatge desconegut i el nou alcalde de Lleida, el 
Blas Mola. A damunt de la taula veiem una gran 
làmpara de cristalls.

Polític Presa de 
possessió

Saló de Plens de 
la Diputació de 

Lleida          
(interior)

PG - B/N

03/02/52

Acte de presa de 
possessió del nou 

alcalde, Blas 
Mola, i del nou 
President de la 

Diputació, Víctor 
Hellín al Saló d 

Plens de la 
Diputació.

PG de la taula de les autoritats. Dret, veiem el president 
de la Diputació de Lleida, Víctor Hellín, que està fent 
uns parlaments. Asseguts, d'esquerra a dreta, el bisbe 
Del Pino Gómez, el governador civil, el senyor Pagès, 
un personatge desconegut i el nou alcalde de Lleida, el 
Blas Mola. A damunt de la taula veiem una gran 
làmpara de cristalls.

Polític Presa de 
possessió

Saló de Plens de 
la Diputació de 

Lleida          
(interior)

PG - B/N

03/02/52

Acte de presa de 
possessió del nou 

alcalde, Blas 
Mola, i del nou 
President de la 

Diputació, Víctor 
Hellín al Saló d 

Plens de la 
Diputació.

PG de la taula de les autoritats. Dret veiem el president 
de la Diputació de Lleida, que està fent uns parlaments. 
Asseguts, d'esquerra a dreta, el bisbe Del Pino Gómez, 
el Governador Civil, el Sr. Pagès, un personatge 
desconegut i el nou alcalde de Lleida, el Sr. Mola. A 
damunt de la taula veiem una gran làmpara de cristalls.

Polític Presa de 
possessió

Saló de Plens de 
la Diputació de 

Lleida          
(interior)

PG - B/N



03/02/52

Acte de presa de 
possessió del nou 

alcalde, Blas 
Mola, i del nou 
President de la 

Diputació, Víctor 
Hellín al Saló d 

Plens de la 
Diputació.

PG de la taula de les autoritats. Dret veiem el president 
de la Diputació de Lleida, dirigint la mirada al bisbe. 
Asseguts, d'esquerra a dreta, el bisbe Del Pino Gómez, 
el Governador Civil, el Sr. Pagès, un personatge 
desconegut i el nou alcalde de Lleida, el Sr. Mola. A 
damunt de la taula veiem una gran làmpara de cristalls.

Polític Presa de 
possessió

Saló de Plens de 
la Diputació de 

Lleida          
(interior)

PG - B/N

03/02/52

Acte de presa de 
possessió del nou 

alcalde, Blas 
Mola, i del nou 
President de la 

Diputació, Víctor 
Hellín al Saló d 

Plens de la 
Diputació.

PG del públic. La majoria d'ells són homes asseguts en 
cadires i drets als extrems de la sala. S'observa alguna 
dona.

Polític Presa de 
possessió

Saló de Plens de 
la Diputació de 

Lleida          
(interior)

PG - B/N

03/02/52

Acte de presa de 
possessió del nou 

alcalde, Blas 
Mola, i del nou 
President de la 

Diputació, Víctor 
Hellín al Saló d 

Plens de la 
Diputació.

PG de la taula de les autoritats. Dret veiem el 
governador civil, el senyor Pagès, que està fent uns 
parlaments. Asseguts, d'esquerra a dreta, el bisbe, 
Aurelio Del Pino Gómez, el president de la Diputació, 
Víctor Hellín, un personatge desconegut i el nou alcalde 
de Lleida, Blas Mola. A damunt de la taula veiem una 
gran làmpara de cristalls.

Polític Presa de 
possessió

Saló de Plens de 
la Diputació de 

Lleida          
(interior)

PG - B/N

03/02/52

Acte de presa de 
possessió del nou 

alcalde, Blas 
Mola, i del nou 
President de la 

Diputació, Víctor 
Hellín al Saló d 

Plens de la 
Diputació.

PG de la taula de les autoritats. Dret veiem el 
governador civil, el senyor Pagès, que està fent uns 
parlaments. Asseguts, d'esquerra a dreta, el bisbe, 
Aurelio Del Pino Gómez, el president de la Diputació, 
Víctor Hellín, un personatge desconegut i el nou alcalde 
de Lleida, Blas Mola. A damunt de la taula veiem una 
gran làmpara de cristalls.

Polític Presa de 
possessió

Saló de Plens de 
la Diputació de 

Lleida          
(interior)

PG - B/N



03/02/52

Acte de presa de 
possessió del nou 

alcalde, Blas 
Mola, i del nou 
President de la 

Diputació, Víctor 
Hellín al Saló d 

Plens de la 
Diputació.

PG de la taula de les autoritats. Totes estan dretes. 
D'esquerra a dreta, el Bisbe Aurelio del Pino Gómez, el 
governador civil, el senyor Pagès, el nou president de la 
Diputació, Víctor Hellín i dues autoritats desconegudes. 
Tenen un llibre sobre la taula i el governador està 
llegint l'acta de possessió.

Polític Presa de 
possessió

Saló de Plens de 
la Diputació de 

Lleida          
(interior)

PG - B/N

03/02/52

Acte de presa de 
possessió del nou 

alcalde, Blas 
Mola, i del nou 
President de la 

Diputació, Víctor 
Hellín al Saló d 

Plens de la 
Diputació.

PG de la taula de les autoritats. El governador civil està 
col·locant el collar de president de la Diputació a Víctor 
Hellín. A l'esquerra, el Bisbe Aurelio del Pino Gómez i 
a la dreta dues autoritats desconegudes.

Polític Presa de 
possessió

Saló de Plens de 
la Diputació de 

Lleida          
(interior)

Medalla de la 
ciutat PG - B/N

03/02/52

Acte de presa de 
possessió del nou 

alcalde, Blas 
Mola, i del nou 
President de la 

Diputació, Víctor 
Hellín al Saló d 

Plens de la 
Diputació.

PG de la taula de les autoritats. El nou president de la 
Diputació de Lleida, Víctor Hellín, té la mà posada 
sobre el llibre de la ciutat i està jurant el càrrec. 
L'acompanyen el bisbe de Lleida, Aurelio del Pino 
Gómez, el govrnador civil, el senyor Pagès i el nou 
alcalde de Lleida, Blas Mola. 

Polític Presa de 
possessió

Saló de Plens de 
la Diputació de 

Lleida          
(interior)

Medalla de la 
ciutat PG - B/N

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG d'una vista de la plaça de la Paeria de Lleida. Als 
extrems de la plaça veiem al poble (homes) portant 
pancartes de benvinguda, entre les que podem llegim 
els pobles d'algunes localitats lleidatanes (Albesa i 
Almenar) i alguna que altra reivindicació (Canal). La 
població està custodiada per un Guàrdia Civil.

Polític Visita oficial Plaça Paeria Pancartes de 
benvinguda PG/BN



13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG de l'altre costat del carrer, on veiem una formació 
militar. Hi ha una cinquantena d'homes (Jerarquías del 
Movimiento) en diverses fileres, tots ells mirant a 
càmera. Els de la primera porten instruments militars 
(alguns tapats amb banderes españoles). Al final de la 
fotografia en veiem un que porta una gran bandera 
española. Sobre seu i penjat dels portxos, una gran 
pancarta lluminosa on s'hi pot llegir "Las tierras de 
Lérida al Exmo. Ministro de Obras Públicas". A cada 
costat, veiem dos flors de llis, símbol de la ciutat. 

Polític Visita oficial Plaça Paeria

Pancarta de 
benvinguda 
Banderes 

espanyoles           
Flors de lis

PG/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG de la salutació del Ministre d'Obres Públiques a la 
Compañía del Regimiento de Cazadores (a la seva 
jaqueta, veiem el "yugo i las flechas") que està tocant 
per ell. A la dreta de la fotografia, veiem el Ministre 
fent una salutació (la gorra a les mans i el cap cot) 
davant dels soldats que estan tocant música o formant 
amb les armes a la mà. Un d'ells porta una bandera 
espanyola amb el símbol de l'àliga. Darrera del 
Ministre, veiem dos càrrecs militars i el el poble que 
s'ho mira. Sobre una columna dels porxos, una flor de 
llis. 

Polític Visita oficial Plaça Paeria

Flor de lis       
Bandera e                         

spanyola i escut 
Yugo y flechas

PG/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG de l'arribada del Ministro de Obras Públicas, el 
conde de Vallellano, que està passant per un passadís 
format per Compañía del Regimiento de Cazadores, 
amb les seves armes (esquerra) i gent del poble (dreta). 
El passa pel mig, amb la boina entre les mans (amb 
l'àliga estampada), acompanyat de dos càrrecs militars, 
un d'ells amb l'espasa alçada. 

Polític Visita oficial Plaça Paeria Yugo y flechas PG/BN



13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG de la salutació que fa el Ministre de Obras Públicas, 
el Conde de Vallellano, a un grup de persones del 
públic (homes, nens, nenes i alguna dona). A banda i 
banda del carrer, veiem els veïns i veïnes del territori de 
Lleida que han vingut a saludar-lo. A mà dreta, un grup 
de persones (homes, nens, nenes i alguna dona) porten 
una pancarta en la que s'hi pot llegir "Almenar 
agradecido. Os saluda y le da las gracias". Dos Guàrdia 
Civils protegeixen la gent i tres càrrecs militars 
acompanyen el Ministre. 

Polític Visita oficial Plaça Paeria Pancarta               
Yugo y flechas PG/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PC del Ministro de Obras Públicas, acompanyat d'un 
càrrec militar, possant davant d'un grup de persones del 
poble (home, nens, alguna nena i alguna dona) que 
porten una pancarta on hi posa "Almenar agradecido. 
Os saluda y da las gracias". 

Polític Visita oficial Plaça Paeria Pancarta               
Yugo y flechas PC/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG de l'arribada d'una comitiva d'una quinzena 
d'autoritats, passant en formació per davant del 
Ministro de Obras Públicas. La fotografia agafa el 
moment en què la persona amb més autoritats que va a 
la comitiva saluda amb la mirada el Ministro, que li 
respon amb un gest de mà. A l'esquerra es pot veure 
l'alcalde, Víctor Hellín.

Polític Visita oficial Plaça Paeria PG/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PM de la salutació entre el Ministre de Obras Públicas i 
el Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez. Al seu 
voltant, diverses autoritats, militars i civils, i també part 
del poble. 

Polític Visita oficial Plaça Paeria PG/BN



13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG de la salutació (apretada de mans) entre una 
autoritat de Lleida i l'acompanyant del Minstro de 
Obras Públicas, conde de Vallellano. Al seu darrera, 
veiem el Ministro i el Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino 
Gómez. També veiem un gran nombre d'autoritats civils 
i militars i gent del poble (homes). 

Polític Visita oficial Plaça Paeria Yugo y flechas PG/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG de la comitiva d'autoritats formant davant de la 
porta de la Paeria. Sembla que miren alguna cosa que 
ens queda fora de pla. Entre les autoritats, reconeixem 
el Ministro de Obras Públicas (al mig de la fotografia) i 
el Bisbe Aurelio del Pino Gómez. Al fons hi ha la gent 
del poble pujada damunt dels bancs que hi ha a la plaça. 

Polític Visita oficial Plaça Paeria Yugo y flechas PG/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG del pas dels militars per davant de la comitiva del 
Regimiento de Cazadores, on està el Ministro de Obras 
Públicas, que abaixa el cap en senyal de respecte i 
salutació. En primer pla a la dreta, veiem les autoritats 
saludant. Al fons, el públic amb les pancartes i al davant 
de tots ells, una comitiva de militars desfilen. 

Polític Visita oficial Plaça Paeria Yugo y flechas 
Pancartes PG/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG de l'entrada al Palau de la Paeria del Ministro de 
Obras Públicas, el conde de Vallellanos, i d'una autoritat 
local, precedits per dos Guàrdia Civils. Al fons, veiem 
algunes pancartes on hi podem llegir noms de pobles 
del territori (Algerri i Viladecans). 

Polític Visita oficial Plaça Paeria Yugo y flechas 
Pancartes PG/BN



13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PC de sis dels regidors locals asseguts a la Sala de 
Plens de la Paeria. Polític Visita oficial Sala de Plens de 

la Paeria PC/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PC de les autoritats locals que acompanyen el Minstro 
de Obras Públicas a la taula presidencial. Ell seu al mig, 
a la cadira més gran i té 5 persones a la seva dreta i 3 a 
la seva esquerra (entre elles, el Bisbe Aurelio del Pino 
Gómez i l'alcalde de Lleida, Víctor Hellín). Al fons, 
veiem un tapís amb l'escut de Lleida. 

Polític Visita oficial Sala de Plens de 
la Paeria PG/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG de les autoritats asistents a l'acte davant de la taula 
presidencial del Palau de la Paeria. De peu, veiem el 
Ministro de Obras Públicas, el conde de Vallellano, 
donant la mà a l'alcalde de Lleida, Víctor Hellín. 
D'arrera d'aquesta persona, hi ha el Bisbe assegut, tot i 
que no se'l veu i el Governador Civil. A la dreta de la 
fotografia, tres autoritats (un vestit de la Falange, un 
altre de civil i un tercer de militar). Darrere d'ells, el 
tapís amb l'escut de Lleida al darrera. 

Polític Visita oficial Sala de Plens de 
la Paeria Escut de Lleida PG/BN



13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PC de les autoritats assistents a l'acte davant de la taula 
presidencial del Palau de la Paeria. Al centre de la 
fotografia veiem el Ministro de Obras Públicas, el 
conde de Vallellano, rebent un obsequi per partde 
Víctor Hellín, que l'ajuda a obrir la capsa i miren el que 
hi ha dins. Rere seu hi ha una persona vestida de la 
Falange, el Governador Civil, que també mira el 
contingut de la capsa (per la posició de la fotografia, 
segurament és el governador civil). A l'esquerra de la 
fotografia i del Ministre, el Bisbe Dr. Aurelio del Pino 
Gómez mira l'escenari i a la dreta tres autoritats, una 
vestida de militar i les altres dues de civil, aplaudeixen. 
A sobre de la taula, veiem una creu i uns canelobres. 
Darrera seu, el tapís amb l'escut de Lleida que treu el 
cap. 

Polític Visita oficial Sala de Plens de 
la Paeria Escut de Lleida PG/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PC de les autoritats assistents a l'acte davant de la taula 
presidencial de la Paeria. Estan totes les atuoritats 
assegudes excepte el Governador Civil (vestit de la 
Falange) que està al costat del Ministro. Està dret, amb 
el cos i la mirada dirigits cap al Ministro i sembla que 
està dient algunes paraules. La resta de personalitats, 
assegudes, se l'escolten. Darrera de la taula, veiem el 
tapís amb l'escut de la ciutat de Lleida.  

Polític Visita oficial Sala de Plens de 
la Paeria Escut de Lleida PG/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG de l'abraçada entre el Governador Civil i el Ministro 
de Obras Públicas davant de la taula presidencial de la 
Sala de Plens del Palau de la Paeria. Darrera seu i 
mirant-se l'afectuaosa mostra de carinyo, veiem quatre 
autoritats, una de militar i dues de civils, entre les que 
destaca la figura de Víctor Hellín. A l'esquerra de la 
fotografai, també es pot observar la figura del Bisbe 
Aurelio del Pino Gómez, que s'ho mira (però queda 
tallat pel marge de la fotografia). A sobre de la taula, es 
pot veure un micròfon (el qual està sent mogut per un 
periodista) i una creu. Al seu darrera, el tapís amb 
l'escut de Lleida. 

Polític Visita oficial Sala de Plens de 
la Paeria

Escut de Lleida 
Creu PG/BN



13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG de la col·locació d'una medalla al Ministro de Obras 
Públicas. Una de les autoritats desconegudes (potser 
l'alcalde) li està col·locant una medalla condecorativa. 
Darrera seu hi ha (amagat rere aquestes dues figures) el 
Bisbe Dr. Aurelio del Pino Gómez. Davant la taula, 
veiem també el periodista recollint les seves eines de 
treball. A la dreta de la foto, el Governador Civil i una 
altra autoritat. A sobre de la taula, una creu i a darrera, 
penjat de la paret, un tapís amb l'escut de la ciutat de 
Lleida. 

Polític Visita oficial Sala de Plens de 
la Paeria

Creu                     
Escut de Lleida PG/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG del Minstro de Obras Públicas fent un Parlament. 
La fotografia està agafada des de l'altre costat. Al 
centre, veiem el Ministro dret i parlant i a la seva 
esquerra, diverses autoritats. Al davant de la taula, el 
periodista que vigila que les seves eines funcionin. Al 
darrera, penjat a la paret, el tapís amb l'escut de la ciutat 
de Lleida i en un racó una bandera espanyola amb 
l'escut. 

Polític Visita oficial Sala de Plens de 
la Paeria

Creu                     
Escut de Lleida  

Bandera 
espanyola Escut 

d'Espanya

PG/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG del Ministro de Obras Públicas mostrant la medalla 
a les autoritats que l'acompanyen a la taula. Ell està de 
peu i girat cap a la seva dreta. Té la medalla entre les 
mans i l'està mostrant a la resta d'autoritats, assegudes 
també a la taula presidencial del Palau de la Paeria. Les 
autoritats són (d'esquerra a dreta) l'alcalde, el Bisbe Dr. 
Aurelio del Pino Gómez i el Governador Civil. Al seu 
darrera, penjat de la paret, el tapís amb l'escut de la 
ciutat de Lleida. 

Polític Visita oficial Sala de Plens de 
la Paeria

Creu                     
Escut de Lleida  

Bandera 
espanyola Escut 

d'Espanya

PG/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG de les persones que han assistit de públic a l'acte. Hi 
ha moltes persones, més d'una cinquantena, a la Sala de 
Plens de la Paeria (cap dona). Al fons, veiem penjat un 
quadre amb la figura de Francisco Franco. 

Polític Visita oficial Sala de Plens de 
la Paeria                  

Quadre de 
Franco PG/BN



13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG de les autoritats presents a l'acte baixant de la 
tarima que ocupa la taula presidencial. Al centre, veiem 
el Ministro de Obras Públicas acompanyat per la resta 
d'autoritats. Alguns d'ells porten condecoracions o 
medalles. Al davant de tot, un cap ens tapa un tros de la 
fotografia. 

Polític Visita oficial Sala de Plens de 
la Paeria                  

Quadre de 
Franco PG/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG de les persones que han assistit de públic a l'acte, 
juntament amb les autoritats que han presidit la taula. 
La sala de Plens està de gom a gom i entre les autoritats 
veiem el Bisbe Dr. Aurelio del Pino Gómez, el 
Governador Civil i l'alcalde de Lleida, Víctor Hellín. Al 
fons, veiem penjat un quadre amb la figura de 
Francisco Franco. 

Polític Visita oficial Sala de Plens de 
la Paeria                  

Quadre de 
Franco PG/BN

13/03/52

Visita oficial a 
Lleida del 

Ministro de 
Obras Públicas, 

el Conde de 
Vallellano. 

Condecoració 
amb la Medalla 
d'Or de la Ciutat

PG de les persones que han assistit de públic a l'acte, 
juntament amb les autoritats que han presidit la taula. 
La sala de Plens està de gom a gom i entre les autoritats 
veiem el Ministre, el Bisbe Dr. Aurelio del Pino 
Gómez, el Governador Civil i Víctor Hellín. Al fons, 
veiem penjat un quadre amb la figura de Francisco 
Franco. 

Polític Visita oficial Sala de Plens de 
la Paeria                  

Quadre de 
Franco PG/BN

Nov. 52

Acte 
commemoratiu 
de la mort de 
José Antonio 

Primo de Rivera

PG de la capilla dedicada a Primo de Rivera. Una 
autoritat llegeix un discurs, davant d'un jove amb 
uniforme del Frente de Juventudes, que custòdia una 
estàtuda dedicada al fundador de la Falange. L'estàtua 
és una paret llisa, amb una creu d'uns dos metres i mig i 
una inscripció "José Antonio. Caídos de Lérida). La 
sala sembla una habitació i està plena de flors.

Polític Commemoració Edifici del Frente 
de Juventudes

Creu i una 
insígnia: "Jose 

Antonio. Caídos 
Lérida"

PG - B/N



Nov. 52

Acte 
commemoratiu 
de la mort de 
José Antonio 

Primo de Ribera; 
una autoritat 

llegeix un 
discurs; al davant 

un jove amb 
uniforme de la 
Organización 

Juvenil Española 
(O.J.E.)

PG dels assistents a l'acte. En primer pla es veuen dues 
senyores vestides de negre i gris (de dol) i resant per 
José Antonio Primo de Rivera. Una d'elles, fins i tot, es 
tapa la cara amb les mans, en signe de tristesa. A la part 
esquerra de la fotografia, es veuen quatre joves del 
Frente de Juventudes i al seu costat set autoritats, sis 
vestides de civil i dues més de Falangistes. Finalment, 
un altre home (vestit de civil) està llegint un discurs. A 
la paret, hi ha una estàtua de Primo de Rivera i la 
insígnia dels falangistes.

Polític Commemoració Edifici del Frente 
de Juventudes

Creu i una 
insígnia: "Jose 

Antonio. Caídos 
Lérida"

PG - B/N

Nov. 52

Acte 
commemoratiu 
de la mort de 
José Antonio 

Primo de Ribera; 
una autoritat 

llegeix un 
discurs; al davant 

un jove amb 
uniforme de la 
Organización 

Juvenil Española 
(O.J.E.)

PG de la capella dedicada a Primo de Rivera. Es veu la 
creu i la inscripció. Al costat un membre del Frente de 
Juventudes està vetllant-la. També es veuen alguns 
falangistes que sembla que estan escoltant un discurs, 
formant. Hi ha flors al peu de la capella, amb banderes 
espanyoles i inscripcions dedicades a Primo de Rivera.

Polític Commemoració Edifici del Frente 
de Juventudes

Creu i una 
insígnia: "Jose 

Antonio. Caídos 
Lérida"

PG - B/N



Nov. 52

Acte 
commemoratiu 
de la mort de 
José Antonio 

Primo de Ribera; 
una autoritat 

llegeix un 
discurs; al davant 

un jove amb 
uniforme de la 
Organización 

Juvenil Española 
(O.J.E.)

PG de la salutació franquista en memòria a Primo de 
Rivera. Es veu, al fons, la capella dedicada al fundador 
de la Falange. A primer pla, quatre joves del Frente de 
Juventudes d'esquena i a l'esquerra s'insinuen 
falangistes. Tots ells aixequen el braç en memòria de 
Primo de Rivera. També es veuen les flors i la bandera 
espanyola .

Polític Commemoració Edifici del Frente 
de Juventudes

Creu i una 
insígnia: "Jose 

Antonio. Caídos 
Lérida"

PG - B/N

Nov. 52

Acte 
commemoratiu 
de la mort de 
José Antonio 

Primo de Ribera; 
una autoritat 

llegeix un 
discurs; al davant 

un jove amb 
uniforme de la 
Organización 

Juvenil Española 
(O.J.E.)

PG de la capella dedicada a Primo de Rivera. En primer 
pla veiem, d'esquena, dos joves del Frente de 
Juventudes i una de les dones que abans resava, ara 
sembla estar en la mateixa posició. A l'esquerra de la 
fotografia es veu l'altar dedicat a Primo de Rivera, les 
flors i dos joves del Frente de Juventudes que formen al 
seu costat.

Polític Commemoració Edifici del Frente 
de Juventudes

Creu i una 
insígnia: "Jose 

Antonio. Caídos 
Lérida"

PG - B/N



Nov. 52

Acte 
commemoratiu 
de la mort de 
José Antonio 

Primo de Ribera; 
una autoritat 

llegeix un 
discurs; al davant 

un jove amb 
uniforme de la 
Organización 

Juvenil Española 
(O.J.E.)

PG de la capella dedicada a Primo de Rivera. És un pla 
lateral que mostra la capella dedicada a Primo de 
Rivera. Tres joves del Frente de Juventudes vetllen 
l'altar, que té moltes flors als seus peus. Un home 
assoma i sembla que faci una entrega de flors.

Polític Commemoració Edifici del Frente 
de Juventudes

Creu i una 
insígnia: "Jose 

Antonio. Caídos 
Lérida"

PG - B/N

Nov. 52

Acte 
commemoratiu 
de la mort de 
José Antonio 

Primo de Ribera; 
una autoritat 

llegeix un 
discurs; al davant 

un jove amb 
uniforme de la 
Organización 

Juvenil Española 
(O.J.E.)

PG de la capella dedicada a Primo de Rivera. És un pla 
lateral que mostra la capella dedicada a Primo de 
Rivera. Quatre joves del Frente de Juventudes vetllen 
l'altar, que té moltes flors als seus peus.

Polític Commemoració Edifici del Frente 
de Juventudes

Creu i una 
insígnia: "Jose 

Antonio. Caídos 
Lérida"

PG - B/N



31/07/59

Visita  oficial 
Francisco Franco 
i inauguració de 

la Residència 
Sant Anastasi

GPG dels Camps Elisis de Lleida. La fotografia està 
dividida en dues parts (en horitzontal). La primera 
d'elles ocupa dos terceres parts de la imatge i s'hi poden 
veure els grans arbres de l'espai on té lloc la visita de 
Franco. També hi podem veure banderes espanyoles i 
pancartes on hi podem llegir, entre altres missatges, 
"Franco", "Caudillo" i "España". A la tercera part de la 
fotografia, començant per baix, podem veure un gran 
nombre de públic que ha vingut a veure la figura del 
Caudillo. Tots semblen mirar cap a una mateixa 
direcció. 

Polític Visita oficial / 
inauguració

Reidència Sant 
Anastasi (actual 
Rambla d'Aragó)

Banderes 
espanyoles 

Pancartes de 
benvinguda a 

Franco           
Àguila imperial

GPG - B/N

31/07/59

Visita  oficial 
Francisco Franco 
i inauguració de 

la Residència 
Sant Anastasi

PG de l'escenari on se situen les autoritats polítiques, 
amb Franco al capdavant. D'alt de l'escenari podem 
veure un mínim de 13 persones (autoritats totes elles): 
el Capità General de la Regió, el senyor Martín Alonso, 
el Governador Civil, el senyor Fernández Galar, el 
Governador Militar i el cap de la Divisió Cuirassada, el 
senyor Gómez Zamalloa, el Bisbe de Lleida, el Dr. 
Aurelio el Pino Gómez, el president de l’Audiència, el 
senyor Santiago Iglesias, el president de la Diputació de 
Lleida, el senyor Hellín i l’alcalde de la ciutat, el senyor 
Pons Castellà. Al mig, hi trobem la figura de Franco 
(vestit de militar) fent un parlament. A la dreta hi 
trobem, el Governador Civil i la seva esposa, dues 
senyores més que no podem identificar, el bisbe Aurelio 
del Pino Gómez, una autoritat vestida de civil i dos 
militars més. A la seva dreta, un parell de falangistes no 
identificats i dos personatges vestits de civil. Rere seu, 
veiem estandarts amb el símbol de Víctor (emblema del 
propi Franco). També hi veiem diverses banderes 
espanyoles. A baix de l'escenari, hi trobem dos Guàrdia 
Civils que vetllen pel Dictador.

Polític Visita oficial / 
inauguració

Reidència Sant 
Anastasi (actual 
Rambla d'Aragó)

Banderes 
espanyoles     

Símbol de Víctor
PG - B/N



31/07/59

Visita  oficial 
Francisco Franco 
i inauguració de 

la Residència 
Sant Anastasi

PG de l'escenari (es poden veure tots els personatges 
presents). Fent un parlament i avançat de la resta, 
trobem el Caudillo, acompanyat de la seva esposa. A la 
seva dreta (i un pèl endarrere) es poden veure quatre 
dones (segurament, esposes de -una d'elles la de Franco-
). Entre les personalitats conegudes, el Capità General 
de la Regió, el senyor Martín Alonso, el Governador 
Civil, el senyor Fernández Galar, el Governador Militar 
i el cap de la Divisió Cuirassada, el senyor Gómez 
Zamalloa, el Bisbe de Lleida, el Dr. Aurelio el Pino 
Gómez, el president de l’Audiència, el senyor Santiago 
Iglesias, el president de la Diputació de Lleida, el 
senyor Hellín i l’alcalde de la ciutat, el senyor Pons 
Castellà. A sota, dos Guàrdia Civils, dos falangistes i un 
militar formen. Rere seu, veiem estandarts amb el 
símbol de Víctor (emblema del propi Franco)

Polític Visita oficial / 
inauguració

Reidència Sant 
Anastasi (actual 
Rambla d'Aragó)

Banderes 
espanyoles     

Símbol de Víctor
PG - B/N

31/07/59

Visita  oficial 
Francisco Franco 
i inauguració de 

la Residència 
Sant Anastasi

PG de la tribuna. Franco està més avançat que la resta i 
està efectuant els Parlaments. D'alt de l'escenari veiem 
un grapat d'autoritats (a causa de la perspectiva no es 
veu ni el Bisbe ni el Governador Civil) i quatre dones 
(esposes de). Dues persones graven l'acte amb una 
càmera súper vuit. A sota de la tribuna, veiem dos 
Guàrdia Civils i un falangista. Al fons, es pot veure la 
residència que ha vingut a inaugurar (encara en 
funcionament avui dia) i part del públic. Entre els 
símbols que destaquen a la tribuna hi ha el de Víctor. 
També veiem una càmera del NODO.

Polític Visita oficial / 
inauguració

Reidència Sant 
Anastasi (actual 
Rambla d'Aragó)

Banderes 
espanyoles     

Símbol de Víctor
PG - B/N

31/07/59

Visita  oficial 
Francisco Franco 
i inauguració de 

la Residència 
Sant Anastasi

PG de la tribuna on Francisco Franco està fent el 
parlament. És un gran contrapicat que enquadra el 
discurs del dictador i part de les autoritats que estan a la 
tribuna, sobretot el Governador Civil i el Bisbe Aurelio 
del Pino Gómez. També veiem tres dones (esposes de). 
Al fons, grans banderes espanyoles i el símbol del 
Víctor. Un Guàrdia Civil a primer pla ens mostra la 
segurar de l'acte. 

Polític Visita oficial / 
inauguració

Reidència Sant 
Anastasi (actual 
Rambla d'Aragó)

Banderes 
espanyoles     

Símbol de Víctor
PG - B/N



31/07/59

Visita  oficial 
Francisco Franco 
i inauguració de 

la Residència 
Sant Anastasi

PC de les autoritats presents a l'acte (el Capità General 
de la Regió, el senyor Martín Alonso, el Governador 
Civil, el senyor Fernández Galar, el Governador Militar 
i el cap de la Divisió Cuirassada, el senyor Gómez 
Zamalloa, el Bisbe de Lleida, el Dr. Aurelio el Pino 
Gómez, el president de l’Audiència, el senyor Santiago 
Iglesias, el president de la Diputació de Lleida, el 
senyor Hellín i l’alcalde de la ciutat, el senyor Pons 
Castellà). Al centre de la fotografia, trobem a Francisco 
Franco, acompanyat de Carmen Polo, el Ministre de 
Governació, Camilo Alonso Vega. Dos llocs més a la 
dreta, l'alcalde Pons Castellá. A continuació de Carmen 
Polo, el governador civil, Alberto Fernández Galar, 
seguit del president de la Diputació, Víctor Hellín Sol, i 
del capità general de Catalunya, Martínez Alonos. Al 
seu voltant, veiem al públic que ha vingut a veure l'acte, 
amb algunes autoritats presents.

Polític Visita oficial / 
inauguració

Reidència Sant 
Anastasi (actual 
Rambla d'Aragó)

Banderes 
espanyoles     

Símbol de la 
Falange

PC - B/N

31/07/59

Visita  oficial 
Francisco Franco 
i inauguració de 

la Residència 
Sant Anastasi

PG una gran multitud de persones esperen ansioses a 
què el cotxe de Franco passi per davant seu. Tres 
Guàrdia Civils controlen que el públic no marxi del seu 
lloc

Polític Visita oficial / 
inauguració

Reidència Sant 
Anastasi (actual 
Rambla d'Aragó)

Símbol de Víctor 
Salutació 
falangista

PG - B/N

31/07/59

Visita  oficial 
Francisco Franco 
i inauguració de 

la Residència 
Sant Anastasi

GPG de la Rambla d'Aragó. El públic assistent està 
col·locat a punta i punta del carrer, tot esperant a què el 
cotxe de Franco els passi per davant. Veiem un cotxe 
senser i dos cotxes més, on deuen anar la resta 
d'autoritats.Quatre Guàrdia Civils vigilen els cotxes. Al 
fons, hi ha un gran arc amb una inscripció "Arriba 
España" i dues banderes espanyoles.

Polític Visita oficial / 
inauguració

Reidència Sant 
Anastasi (actual 
Rambla d'Aragó)

Cartelleria: 
"Arriba España" GPG - B/N



31/07/59

Visita  oficial 
Francisco Franco 
i inauguració de 

la Residència 
Sant Anastasi

GPG de la Rambla d'Aragó. El públic assistent està 
col·locat a punta i punta del carrer, tot esperant a què el 
cotxe de Franco els passi per davant. Veiem tres cotxes, 
un d'ells descapotat (on deu anar Franco). Dos Guàrdia 
Civils vigilen els cotxes. Al fons, hi ha un gran arc amb 
una inscripció "Arriba España" i dues banderes 
espanyoles. Es veuen banderes espanyoles penjades als 
balcons.

Polític Visita oficial / 
inauguració

Reidència Sant 
Anastasi (actual 
Rambla d'Aragó)

Banderes 
espanyoles     
Cartelleria 

"Arriba España"

GPG - B/N

31/07/59

Visita  oficial 
Francisco Franco 
i inauguració de 

la Residència 
Sant Anastasi

PG de les autoritats conversant un cop han acabat els 
parlaments. Veiem dos grups de tres. En el primer 
(esquerra), un mlitar parla amb tres de les dones que 
estaven presents en la tribuna. A la dreta, el Bisbe parla 
amb un militar i amb l'alcalde Pons. La resta són 
persones que estan al seu voltant (no reconegudes). 

Polític Visita oficial / 
inauguració

Reidència Sant 
Anastasi (actual 
Rambla d'Aragó)

PG - B/N

31/07/59

Visita  oficial 
Francisco Franco 
i inauguració de 

la Residència 
Sant Anastasi

PG de la nova residència. La foto està feta en vertical i 
s'hi pot veure tot l'edifici. A sota, veiem el públic que ha 
assistit a l'acte, així com algunes persones que treuen el 
cap per la finestra de l'edifici. També podem veure tres 
banderes espanyoles.

Polític Visita oficial / 
inauguració

Reidència Sant 
Anastasi (actual 
Rambla d'Aragó)

Banderes 
espanyoles     

Símbol de Víctor
PG - B/N

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la salutació de Franco a la resta d'autoritats 
locals (que porten una banderola). A l'esquerra de la 
fotografia, veiem una filera d'autoritats al mig del 
carrer. Al davant, el Caudillo va passant i saludant cada 
una de les persones que està disposada a la filera. A la 
fotografia, veiem com està donant la mà a una de les 
autoritats locals i com aquesta abaixa el cap. A Franco, 
l'acompanyen una sèrie d'autoritats amb els vestits de la 
Falange, entre les que destaquen el Governador Civil, 
Serrano Montalbo i l'Alcalde Pons. Darrera de les 
autoritats locals, també veiem un gran nombre de 
persones que han vingut a veure l'arribada del Caudillo. 
El carrer està decorat amb banderes espanyoles. 

Polític Visita oficial Plaça de l'IEI
Falange         

Banderes 
espanyoles

PG/BN



31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la salutació de Franco a la resta d'autoritats 
locals (que porten una banderola). A l'esquerra de la 
fotografia, veiem una filera d'autoritats al mig del 
carrer, enter les que distingim el senyor Aige. Al 
davant, el Caudillo va passant i saludant cada una de les 
persones que està disposada a la filera. A la fotografia, 
veiem com està donant la mà a una de les autoritats 
locals. A Franco, l'acompanyen una sèrie d'autoritats 
amb els vestits de la Falange. Les autoritats locals, en 
ordre, deuen ser (regidors, alcalde i governador civil). 
Darrera de les autoritats locals, també veiem un gran 
nombre de persones que han vingut a veure l'arribada 
del Caudillo. Hi ha una filera de Guàrdies vestits de 
gala que separen la filera d'autoritats de la del poble. El 
carrer està decorat amb banderes espanyoles. 

Polític Visita oficial Plaça de l'IEI
Falange         

Banderes 
espanyoles

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la salutació de Franco a la resta d'autoritats 
locals (que porten una banderola). A l'esquerra de la 
fotografia, veiem una filera d'autoritats al mig del 
carrer. Al davant, el Caudillo va passant i saludant cada 
una de les persones que està disposada a la filera. A la 
fotografia, veiem com està donant la mà al sr. Tarragó 
Pleyán. A Franco, l'acompanyen una sèrie d'autoritats 
amb els vestits de la Falange. Les autoritats locals, en 
ordre, deuen ser (regidors, alcalde i governador civil). 
Darrera de les autoritats locals, també veiem un gran 
nombre de persones que han vingut a veure l'arribada 
del Caudillo. Hi ha una filera de Guàrdies vestits de 
gala que separen la filera d'autoritats de la del poble. El 
carrer està decorat amb banderes espanyoles. 

Polític Visita oficial Plaça de l'IEI
Falange         

Banderes 
espanyoles

PG/BN



31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la salutació de Franco a la resta d'autoritats 
locals (que porten una banderola). A l'esquerra de la 
fotografia, veiem una filera d'autoritats al mig del 
carrer. Al davant, el Caudillo va passant i saludant cada 
una de les persones que està disposada a la filera. A la 
fotografia, veiem com està donant la mà a una de les 
autoritats locals. A Franco, l'acompanyen una sèrie 
d'autoritats amb els vestits de la Falange. Darrera de les 
autoritats locals, també veiem un gran nombre de 
persones que han vingut a veure l'arribada del Caudillo. 
El carrer està decorat amb banderes espanyoles. A 
davant de tot, la càmera d'un fotògraf ens tapa un tros 
de la imatge. 

Polític Visita oficial Plaça de l'IEI
Falange         

Banderes 
espanyoles

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG del cotxe oficial de Francisco Franco passant per la 
plaça de l'IEI enmig d'un passadís format de gent i de 
motos de seguretat. Al centre de la fotografia, el cotxe 
brillant amb un conductor i un acompanyant i el 
Caudillo amb un altre acompanyant (el Governador 
Civil, Serrano Montalbo) saluda a la gent que l'ha 
vingut a veure. A banda i banda del carrer, es veu la 
gent formant un passadís custodiat per motos de la 
policia. Als balcons i al carrer, veiem banderes 
espanyoles i un escut. 

Polític Visita oficial Plaça de l'IEI
Falange         

Banderes 
espanyoles

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de les autoritats presents a l'acte assegudes a la 
Rambla Ferran. Algunes d'elles van vestides de la 
Falange, altres de civil i altres de militar. Al fons, 
sembla que hi ha el poble que porta pancartes amb 
diferents missatges ("Urgell duplicará su producción", 
"Solsona y comarca (...) Franco"). També hi ha 
banderes espanyoles. 

Polític Visita oficial Rambla Ferran

Falange         
Banderes 

espanyoles 
Pancartes

PG/BN



31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG d'una de la banda dreta de l'escenari col·locat a la 
Rambla Ferran. Veiem dues fileres de cadires amb 
diverses autoritats assegudes. Algunes d'elles porten 
fins i tot el vestit de la Falange, amb condecoracions. A 
l'escenari, podem veure un guardia vestit de gala i un 
tapís amb el símbol de la Victòria. Als edificis de la 
Rambla Ferran hi ha banderes espanyoles penjades i la 
gent ha sortit als balcons a veure l'acte.  

Polític Visita oficial Rambla Ferran

Falange         
Banderes 

espanyoles 
Pancartes         

Símbol de la 
Victòria

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la taula que presideix l'escenari. En un racó de la 
taula, però al centre de l'escenari, veiem el Caudillo 
assegut. L'acompanyen diverses autoritats vestides per a 
l'ocasió (falange i civil). A la dreta de la fotografia, hi 
ha una autoritat (vestida de la falange) que està llegint 
un parlament, el Governador Civil. Al fons, dos 
tapissos, un amb la bandera i l'escut espanyol i l'altre 
amb el símbol de la Victòria. També veiem divereses 
banderes per tota l'escena.

Polític Visita oficial Rambla Ferran

Falange         
Banderes 

espanyoles 
Pancartes         

Símbol de la 
Victòria

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de les autoritats que estan al costat de Franco en la 
taula que presidenx l'escenar. Totes elles, vestides de la 
Falange, estan assegudes al costat de Franco. Al fons, a 
la taula, hi ha el Caudillo i encara més al fons una 
autoritat fent un parlament. Veiem també banderes 
espanyoles, el símbol de la Victoria i l'escut espanyol. 
Els balcons es deixen veure una mica, amb un símbol 
de la Coca-cola i algunes persones que treuen el cap per 
veure l'acte. 

Polític Visita oficial Rambla Ferran

Falange         
Banderes 

espanyoles 
Pancartes         

Símbol de la 
Victòria                 

Coca-cola

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la taula presidencial. Al centre de la fotografia 
veiem al Caudillo Francisco Franco amb uns papers 
davant, preparat per parlar. L'acompanyen diverses 
autoritats i n'hi ha una que està llegit, de peu a la dreta 
de l'escenari. Veiem també banderes espanyoles, el 
símbol de la Victoria i l'escut espanyol. Els balcons es 
deixen veure una mica, amb algunes persones que 
treuen el cap per veure l'acte.

Polític Visita oficial Rambla Ferran

Falange         
Banderes 

espanyoles 
Pancartes         

Símbol de la 
Victòria                 

PG/BN



31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

GPG del públic assistent a l'acte. La fotografia està 
dividida en tres franges horitzontals. La primera 
començant per baix està formada per una multitud de 
persones assegudes que miren cap a l'escenari on està 
Francisco Franco. La majoria d'ells són homes que 
vesteixen americana i corbata, tot i que també s'hi pot 
veure alguna dona (a les primeres fileres) amb pameles. 
La segona franja està formada per pancartes que donen 
la benvinguda i les gràcies al Caudillo ("Sudanell", 
"Urgel", "los regantes", "...saludan al Caudillo"). La 
tercera està formada per una amalgama de banderes 
espanyoles que cobreix el cel. 

Polític Visita oficial Rambla Ferran Banderes 
espanyoles GPG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la taula que presideix l'escenari. Al mig, veiem el 
Caudillo Francisco Franco mirant, assegut en una 
cadira tapissada amb l'escut i la bandera espanyola i 
mirant cap a la dreta de la fotografia, on hi ha una 
autoritat que llegeix un parlament. La fotografia també 
ens mostra la resta d'autoritats, algunes d'elles 
assegudes al costat del Caudillo i d'altres en un dels 
laterals de l'escenari (la majoria d'ells vesteixen amb els 
uniformes de la Falange). Al fons, un guardia vestit de 
gala i diversos tapissos i banderes amb el signe de la 
Victòria, la bandera i l'escut espanyol. Al fons de la 
fotografia, veiem un parell de balcons on hi han penjat 
banderoles espanyoles, un bar i un emblema de la Coca-
Cola. També es veu el públic que ha vingut rebre a 
Franco. 

Polític Visita oficial Rambla Ferran

Banderes 
espanyoles         

Símbol de la 
Victòria Falange                

Coca-cola

PG/BN



31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de les autoritats que acompanyen a Franco damunt 
de l'escenari. Veiem onze autoritats (i Franco) 
assegudes en filera i mirant cap a la dreta de la 
fotografia, on hi ha una persona que llegeix un 
manifest. La majoria d'elles vesteixen l'uniforme de la 
Falange, a excepció d'un militar que apareix a l'esquerra 
de la fotografia. Al seu darrera també hi ha quatre 
autoritats que no estan assegudes i sembla que 
gestionen alguna cosa per damunt de l'escenari.  Al 
fons, un guardia vestit de gala i diversos tapissos i 
banderes amb el signe de la Victòria, la bandera i l'escut 
espanyol. Al fons de la fotografia, veiem un parell de 
balcons on hi han penjat banderoles espanyoles, un bar 
i un emblema de la Coca-Cola. També es veu el públic 
que ha vingut rebre a Franco. 

Polític Visita oficial Rambla Ferran

Banderes 
espanyoles         

Símbol de la 
Victòria Falange                

Coca-cola

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la taula que presideix Franco. Ell està sol, al 
centre, davant d'una cadira tapissada amb l'escut 
d'Espanya i saludant amb la mà aixecada. Al seu 
voltant, sis autoritats vestides amb l'uniforme de la 
Falange sembla que gestionen alguna cosa per sobre de 
l'escenari. Al fons, diversos tapissos i banderes amb el 
signe de la Victòria, la bandera i l'escut espanyol. Fora 
de l'escenari, també podem veure un balcó amb una 
bandera espanyola penjada i part del públic que ha 
vingut a rebre a Franco. 

Polític Visita oficial Rambla Ferran

Banderes 
espanyoles         

Símbol de la 
Victòria Falange                

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

Igual a la fotografia anterior (tot i que agafada de 
perfil). PG de la taula que presideix Franco. Ell està sol, 
al centre, davant d'una cadira tapissada amb l'escut 
d'Espanya i saludant amb la mà aixecada. Al seu 
voltant, un guardia vestit de gala i tres autoritats 
vestides amb l'uniforme de la Falange sembla que 
gestionen alguna cosa per sobre de l'escenari. Al fons, 
diversos tapissos i banderes amb el signe de la Victòria, 
la bandera i l'escut espanyol. Fora de l'escenari, també 
podem veure un balcó amb una bandera espanyola 
penjada i part del públic que ha vingut a rebre a Franco. 

Polític Visita oficial Rambla Ferran

Banderes 
espanyoles         

Símbol de la 
Victòria Falange                

PG/BN



31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG del pas del vehicle oficial pels carrers de la ciutat 
amb Franco de peu i saludant la gent que l'ha vingut a 
rebre. Es tracta d'un vehicle oficial negre, amb un 
conductor i un copilot, que transporta dues autoritats: 
Franco, que saluda amb la mà i una altra autoritat. Al 
seu voltant, al mig de la via per on circula el vehicle, 
unes altres autoritats vestides amb uniformes militars i 
falangistes i un fotògraf fent una foto al pas del cotxe. A 
les aceres, el carrer és ple de gent que ha vingut a 
saludar el Caudillo.  Els balcons i el carrer estan plens 
de banderes espanyoles. També podem veure una 
pancarta on s'hi llegeix "Lérida saluda a Franco". 

Polític Visita oficial Carrer Major

Banderes 
espanyoles         

Símbol de la 
Victòria Falange              
Cartell ("Lérida 
saluda a Franco)         

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

GPG del pas del vehicle oficial pels carrers de la ciutat 
amb Franco de peu i saludant la gent que l'ha vingut a 
rebre. Al mig de la fotografia, veiem un cotxe oficial 
negre, amb un conductor i un copilot, que transporta les 
dues autoritats. Al mig de la carretera, guàridies de peu 
i en moto vigilen el pas. A banda i banda del carrer, 
molta gent del públic saluda amb entussiasme el pas del 
vehicle. A les aceres, el carrer i els balcons estan plens 
de gent que ha vingut a saludar el Caudillo. També els 
balcons i el carrer estan arrebossats de banderes 
espanyoles. La fotografia ens mostra, fins i tot, el nom 
d'alguns establiments comercials de l'època. 

Polític Visita oficial Carrer Major

Banderes 
espanyoles                       

Noms 
d'establiments         

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la desfilada pels carrers de Lleida. Ens situem a 
la plaça Paeria, on veiem, a primer pla, dues fileres de 
motos conduïdes per guàrdies, que anticipen el cotxe 
oficial que porta a Francisco Franco, que queda ben 
petit, al fons. A banda i banda del carrer, hi ha 
nombroses persones que han vingut a saludar el pas del 
vehicle i dos periodistes, un amb una càmera 
fotogràfica i l'altre amb una càmera de filmar. Els 
balcons també estan plens de banderes espanyoles i de 
gent que aprofita l'ocasió per veure el pas del Caudillo. 
Penjats també veiem dos cartells amb el nom de 
Franco.   

Polític Visita oficial Carrer Major

Banderes  
espanyoles        

Cartell amb el 
nom de "Franco"                       

Noms 
d'establiments         

PG/BN



31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG del cotxe oficial passejant pels carrers de Lleida. Al 
centre de la fotografia, hi ha el cotxe conduït per una 
autoritat i un copilot. Rere seu, el Caudillo saluda i una 
altra autoritat amb l'uniforme de la Falange està de peu 
i l'acompanya en la travessia. Per la carretera per on 
circula el cotxe oficial, veiem diverses autoritats i 
guàrdies civils. A la banda esquerra de la fotografia se 
situa el públic que ha vingut a saludar a Franco. lcons 
també estan plens de banderes espanyoles i de gent que 
aprofita l'ocasió per veure el pas del Caudillo.

Polític Visita oficial Carrer Major
Banderes  

espanyoles        
Falange         

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de Franco amb altres autoritats. Veiem la figura de 
Franco al mig de la fotografia (queda tapada per 
l'esquena d'una autoritat falangista) acompanyada 
d'altres autoritats (amb els uniformes de Falangistes o 
de civils). Alguns aplaudeixen, altres parlen entre ells. 
Al fons, veiem quatre monges vestides de blanc. 

Polític Visita oficial IEI Falange PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG del pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La 
fotografia és vertical i veiem, a la part inferior, el 
Caudillo que estira una corda i mira cap amunt. També 
veiem autoritatsi polítiques que l'acompanyen. Els dos 
terços superiors de la fotografia ens mostren el segon 
pis de l'IEI amb persones que miren el gest de Franco. 
Al fons de la fotografia veiem un quadre amb un monjo 
dibuixat. 

Polític Visita oficial IEI
Falange            

Quadre d'un 
monjo

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG d'una comitiva encapçalada per Franco que visita 
una espècie de museu (segurament a l'IEI), en el que 
podem veure, entre altres coses, una estàtua ilergeta. Al 
centre de la fotografia veiem a Franco acompanyat de 
diverses autoritats, entre les que destaca el Bisbe de 
Lleida, Dr. Aurelio del Pino Gómez i el president de la 
Diputació, el Sr. Aige. 

Polític Visita oficial IEI Falange          
Estàtues ilergetes PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la comitiva que presideix Francisco Franco 
aturada davant d'una peça del museu (sembla una 
tomba o una espècie de banyera de pedra). Franco, al 
mig de la imatge, assenyala la peça, mentre que sis 
autoritats també hi són presents. Veiem, a més, un 
fotògraf. 

Polític Visita oficial IEI Falange          
Estàtues ilergetes PG/BN



31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PM de l'entrega d'un obsequi per part de les autoritats 
locals a Francisco Franco. Veiem una de les autoritats, 
el president de la Diputació, el Sr. Aige, que mostra una 
caixa amb una espècie d'obridor de cartes a l'interior, és 
la falcata ibèrica (regal insitucional). Franco fa el gest 
d'agafar-la. Quatre autoritats més s'ho miren. 

Polític Visita oficial IEI Falange PM/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la signatura de Francisco Franco al llibre de la 
ciutat. Ell està a la dreta de la fotografia, escrivint 
alguna cosa sobre un llibre. La resta d'autoritats miren 
el gest, entre elles, el president de la Diputació, el Sr. 
Aige, el Governador Civil, el Sr. Serrano Montalbo i el 
Sr. Tarragó. Sobre la taula hi veiem l'obrecartes que se 
li ha ofert com a present.  

Polític Visita oficial IEI Falange PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la signatura de Francisco Franco al llibre de la 
ciutat. Ell està a la dreta de la fotografia, escrivint 
alguna cosa sobre un llibre. La resta d'autoritats miren 
el gest, algunes vestides de civils i altres de falangistes. 
Sobre la taula hi veiem l'obrecartes que se li ha ofert 
com a present.  

Polític Visita oficial IEI Falange PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PM de la signatura de Francisco Franco al llibre de la 
ciutat. Ell està a la dreta de la fotografia, escrivint 
alguna cosa sobre un llibre. La resta d'autoritats miren 
el gest, algunes vestides de civils i altres de falangistes. 
Sobre la taula hi veiem l'obrecartes que se li ha ofert 
com a present.  

Polític Visita oficial IEI Falange PM/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la visita de Franco i les autoritats per una sala 
d'exposicions. Al centre de la fotografia i per davant de 
la resta d'autoritats, el Caudillo camina observant el 
museu. L'acompanyen nou autoritats. A la sala hi ha 
diverses vitrines amb objectes tals com gerros i vasos 
de fang. Al fons també hi ha algunes fotografies (tot i 
que el seu contingut no queda clar). 

Polític Visita oficial IEI
Falange           
Objectes 
històrics

PG/BN



31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la comitiva que acompanya a Franco passejant 
per una mostra d'objectes antics de la ciutat. Al centre 
de la fotografia, arropit per algunes autoritats 
(Governador Civil i President de la Diputació), veiem a 
Franco, que entra per una porta i avança per l'exposició. 
A l'esquerra de la fotografia, una parella d'autoritats s'ha 
aturat davant d'una de les vitrines i la mira (el seu 
contingut ens queda fora de pla). La sala té diverses 
vitrines que acullen objectes antics de la ciutat. 

Polític Visita oficial IEI
Falange           
Objectes 
històrics

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la comitiva que acompanya Franco aturada i 
mirant unes plaques sobre una granja escola. La 
fotografia està divida en dos. A la part dreta hi veiem a 
Franco amb un parell d'autoritats observant els plafons 
que hi ha a la part esquerra de la fotografia. En ells es 
recull un resum d'una granja escola, amb animals, 
vaques, tocinos, un escorxador, etc. Al fons hi veiem un 
quadre amb un monjo dibuixat. 

Polític Visita oficial IEI

Falange           
Referències a la 

ramaderia 
(Agrònoms)         
Quadre d'un 

monjo

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la comitiva que acompanya Franco aturada 
d'esquenes davant d'un plafó, que no estan mirant. Les 
autoritats estan a primera línia i, fins i tot, veiem al 
Bisbe al fons. Els plafons recullen unes fotografies 
d'una escola nova i una altra d'un paissatge de Lleida. 

Polític Visita oficial IEI

Falange           
Referències a la 

modernitat         
Quadre d'un 

monjo

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de les autoritats entrant en grup al pati de l'IEI. A 
l'esquerra i a les fosques perquè el tapa una ombra, 
veiem a Franco. A la seva dreta, una quinzena 
d'autoritats vestides amb l'uniforme de la Falange 
caminen pel pati. Al costat de l'escala, es veuen algunes 
persones que podrien ser els treballadors de l'entitat. Al 
fons a l'esquerra, penjat, es poden veure alguns cartells, 
però hi ha una ombra que impedeix la seva correcta 
lectura. 

Polític Visita oficial IEI Falange PG/BN



31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la comitiva d'autoritats que acompanya Franco 
aturada davant d'un plafó explicatiu de la realitat 
econòmica de Lleida. La fotografia està dividida en 
dues parts. A la dreta, veiem les autoritats mirant un 
gran plafó, situat al patl de l'IEI. En primer lloc veiem a 
Franco, seguit per la resta de les autoritats uniformades 
de falangistes, entre les que distingim el Governador 
Civil, García Montalbo. Al fons, per la porta principal, 
es pot veure la gent que ha vingut a saludar el Caudillo, 
pujada a l'escala de la Catedral. A l'esquerra de la 
fotografia, un gran plafó amb dades de les aportacions 
econòmiques per part del Règim a Lleida. 

Polític Visita oficial IEI

Falange                
Escut de Lleida 

Realitat 
econòmica 

(aportacions del 
regim)

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PC de les autoritats parades davant d'un plafó expositiu 
(del qual no veiem el contingut). Una autoritat, la més 
propera al plafó, porta una vara a la mà i sembla que 
està explicant alguna cosa. Al seu costat, la resta 
d'autoritats i el Caudillo al mig. Distingim al 
Governador Civil, García Montalbo. 

Polític Visita oficial IEI Falange PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PC de les autoritats reunides davant d'un plafó en el que 
es pot deduir un mapa. Al fons hi ha un gran cartell amb 
la inscripció "Consejo Económico Sindical Lérida. Plan 
de Aprovechamiento Integral del Río Segre". Distingim 
al Governador Civil, García Montalbo. 

Polític Visita oficial IEI
Falange       

Referència 
econòmica

PC/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de les autoritats i Franco a la sortida de la Catedral, 
a punt de baixar les escales. Veiem a Franco, a 
l'esquerra, amb un unfiorme de la Falange, i a altres 
autoritats també uniformades, entre elles el Governador 
Civil, Serrano Montalbo. A l'esquerra, la porta de la 
Catedral i a la dreta, unes banderes espanyoles. 

Polític Visita oficial Catedral
  Falange       
Banderes 

espanyoles
PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG del Caudillo sortint de la Catedral de Lleida. Ell surt 
tot sol, però el segueix una comitiva formada per 
autoritats religioses i polítiques (el Bisbe, entre 
d'altres). A cada costat de la porta hi ha uns escolanets. 

Polític Visita oficial Catedral Falange PG/BN



31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG d'una salutació entre el Bisbe i Franco. A la sortida 
de la Catedral i sota un pal·li. Franco, a l'esquerra, 
agafa la mà del Bisbe Dr. Aurelio del Pino Gómez. Al 
seu voltant, autoritats religioses i civils es miren el gest. 

Polític Visita oficial Catedral Falange                
Pal·li PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PM de Franco i el Bisbe entrant a la Catedral sota un 
pal·li portat per vuit autoritats religioses. A l'esquerra es 
veuen les dones fidels que han anat a la missa (fins i tot 
n'hi ha una que porta un vel) i a la dreta els homes. 

Polític Visita oficial Catedral
Falange                

Capa Pluvial          
Pal·li

PM/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG d'una filera d'autoritats religioses agenollades 
davant de l'altar. La penúltima persona és el Bisbe (se'l 
reconeix pel birret que porta al cap). Al seu darrera, una 
altra filera amb part del servei eclesiàstic. Al fons, 
tocant a la paret, es poden distingir cinc autoriats amb 
l'uniforme de la Falange. 

Polític Visita oficial Catedral Falange               
Capa Pluvial  PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG d'una filera d'autoritats religioses resant davant de 
l'altar de la Catedral. Totes elles van habituallades amb 
una capa pluvial. Darrere veiem tres personatges del 
servei eclesiàstic i a la paret de la Catedral, cinc 
autoritats vestides amb l'uniforme de la Falange i el 
barret a la mà. Al fons, hi ha l'escut personal de Franco 
penjat a la paret. 

Polític Visita oficial Catedral

Falange                
Capa Pluvial     

Escut personal de 
Franco

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG d'un petit altar de la Catedral. Al mig i davant d'un 
reclinatori decorat amb teles hi ha Franco amb les mans 
creuades al davant. A la seva dreta, tres autoritats (dues 
d'elles vestides amb l'uniforme de la Falange i una 
tercera amb un uniforme militar). Més endavant i a la 
dreta de la fotografia, el Bisbe Dr. Aurelio del Pino 
Gómez està fent un parlament. L'altar està presidit 
l'escut personal de Franco penjat a la paret. 

Polític Visita oficial Catedral

Falange                
Capa Pluvial        

Escut personal de 
Franco    

PG/BN



31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la nau de la Catedral, que acull les autoritats 
assistents a l'acte. Drets davant dels bancs, hi ha una 
trentena d'homes, alguns d'ells amb l'uniforme de la 
Falange. Els que estan asseguts a les tres primeres 
fileres, porten una banderola creuada al pit. En primer 
terme, veiem un guardia vestit de gala i també 
apareixen dues persones més. A mà esquerra, podem 
veure un periodista que pren notes. 

Polític Visita oficial Catedral

Falange         
Banderola 

Personatges 
desconeguts

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la nau de la Catedral, que acull les autoritats 
assistents a l'acte. Drets davant dels bancs i de les 
cadires posades per a l'ocasió, hi veiem  una gran 
quantitat d'homes. En les dues primeres fileres, s'hi ha 
col·locat unes cadires i les ocupen les autoritats més 
importants. La majoria d'elles porten l'uniforme de la 
Falange, alguna vesteix un uniforme militar i altres 
porten una vestit de jaqueta. Al fons, altres autoritats 
(algunes també vestides amb l'uniforme de la Falange). 
A primer pla i en un racó, veiem un guardia vestit de 
gala, que porta una bara amb el símbol de la Falange. 

Polític Visita oficial Catedral Falange PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PC de les autoritats falangistes de Lleida davant dels 
bancs de la Catedral. Uniformats, veiem a 8 autoritats 
col·locades davant dels bancs de la nau de la Catedral. 
Al seu darrera, veiem diversos homes vestits de negre i 
també es pot entreveure el cap d'alguna dona. 

Polític Visita oficial Catedral Falange PC/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

GPG de la nau de la Catedral de Lleida plena a vessar 
com a conseqüència de la visita de Franco a la ciutat. A 
primera fila i en reclinatoris i cadires posades 
expressament per l'ocasió, les autoritats més importants. 
Rere seu, la Catedral queda petita per acollir les 
persones que assisteixen a l'acte (alguns d'ells amb 
uniformes de la Falange, altres de militars i altres de 
civils). 

Polític Visita oficial Catedral Falange             
Militars GPG/BN



31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de l'altar de la Catedral, adornat amb flors i 
espelmes. El presideix el Bisbe de Lleida, el Dr. Aurelio 
del Pino Gómez. A la dreta, el personal de l'església i a 
l'esquerra el petit altar que ocupa Franco i les autoritats 
més importants. Al fons (tot i que la fotografia està molt 
fosca), veiem personal de l'església. 

Polític Visita oficial Catedral

Falange                
Capa Pluvial         

Símbol personal 
de Franco

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de l'altar de la Catedral, adornat amb flors i 
espelmes. El presideix el Bisbe de Lleida, el Dr. Aurelio 
del Pino Gómez. A la dreta, el personal de l'església i a 
l'esquerra el petit altar que ocupa Franco i les autoritats 
més importants. Al fons (tot i que la fotografia està molt 
fosca), veiem personal de l'església. 

Polític Visita oficial Catedral

Falange                
Capa Pluvial         

Símbol personal 
de Franco

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

GPG de part de l'altar i de la nau de la Catedral. Presa 
des de l'altar, la fotografia ens mostra una Catedral 
plena de gom a gom. A l'esquerra i a dalt de l'altar, 
veiem a Franco davant d'un petit altar construït 
expressament per l'ocasió. Hi ha un reclinatori i una 
gran tela amb el seu símbol personal. L'acompanyen 
cinc autoritats (uniformes de la Falange i militars). Al 
fons, la fotografia mostra l'altar ple a vessar. 

Polític Visita oficial Catedral
Falange             

Símbol personal 
Franco

GPG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG del petit altar muntat per col·locar-hi a Franco. Al 
centre de la fotografia el veiem a ell davant d'un 
reclinatori cobert amb una tela de vellut. Rere seu hi ha 
una gran tela amb el símbol personal de Franco. Als 
seus dos costats, les majors autoritats, uniformades amb 
vestits de la Falange i militars. També veiem unes 
monges i un fotògraf. 

Polític Visita oficial Catedral

Falange                
Militar                 

Símbol personal 
Franco

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de part de l'altar i de la nau de la Catedral. Presa des 
de l'altar, la fotografia ens mostra una Catedral plena de 
gom a gom. A l'esquerra i a dalt de l'altar, veiem a 
Franco davant d'un petit altar construït expressament 
per l'ocasió. Hi ha un reclinatori i una gran tela amb el 
seu símbol personal. L'acompanyen cinc autoritats 
(uniformes de la Falange i militars). Al fons, la 
fotografia mostra l'altar ple a vessar. 

Polític Visita oficial Catedral
Falange             

Símbol personal 
Franco

PG/BN



31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG del petit altar muntat per Franco. El veiem a ell de 
peu i davant d'un reclinatori cobert amb una tela de 
vellut. Rere seu, una gran tela amb el símbol personal 
de Franco. A l'esquerra a primer pla, una persona l'està 
gravant. 

Polític Visita oficial Catedral
Falange             

Símbol personal 
Franco

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de Franco, el Bisbe i la resta d'autoritats al passadís 
central de la Catedral. Acollits sota el pal·li, Franco 
camina al costat del Bisbe, que està fent el gest de la 
benedicció. El pal·li es portat per vuit membres de la 
comitiva religiosa, avituallats amb una vestimenta 
especial. Al davant de tot, tres persones engalanades 
amb la capa pluvial encapçalen la comitiva. Al seu 
costat, veiem tres autoritats falangistes. Al darrera del 
pal·li, un grup de falangistes i diverses persones. 

Polític Visita oficial Catedral

Falange                 
Pal·li                     

Capa pluvial           
Gest de 

benedicció

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de l'entrada de la comitiva falangista a la Catedral 
de Lleida. Veiem una quinzena d'autoritats a la porta 
d'entrada de la Catedral. A primera filera, Franco està 
fent un petó a una creu que li ofereix el Bisbe, el qual 
està acompanyat per tres persones que porten també la 
capa pluvial. A la seva esquerra veiem també quatre 
escolanets i dues persones de l'administració de 
l'església portant un ciri. Al fons, un Guàrdia Civil, 
algunes persones vestides de civil i un capellà. 

Polític Visita oficial Catedral
Falange                 

Capa pluvial          
Creu Ciris 

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de les escales de la Catedral, per on estan pujant 
diverses autoritats falangistes (en primer terme) i 
militars (en segon). Al fons, es veu el poble de Lleida 
(homes, dones i nens i nenes) que han vingut a veure la 
visita de Franco. 

Polític Visita oficial Catedral Falange PG/BN



31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la salutació de Franco a una filera d'autoritats 
militars locals. Elles se situen a l'esquerra de la 
fotografia, formant en fila índia (alguns d'ells amb el 
gest de la salutació militar, la mà al cap). Al seu davant, 
la figura de Franco en saluda, acompanyada per 
diverses autoritas falagistes, saluda els militars un per 
un. La fotografia ens mostra el moment d'una xocada de 
mans. Al fons veiem veïns i veïnes de Lleida que han 
vingut a veure l'acte (n'hi ha algunes que, fins i tot, han 
pujat damunt d'un mur per poder veure-hi millor). Al 
fons, els balcons estan engalanats amb banderes 
espanyoles i hi ha persones que han sortit a veure què 
passa al carrer.  

Polític Visita oficial Catedral

Falange              
Bandera 

espanyola  
Militars

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la salutació de Franco a una filera d'autoritats 
militars locals. Elles se situen a l'esquerra de la 
fotografia, formant en fila índia (alguns d'ells amb el 
gest de la salutació militar, la mà al cap). Al seu davant, 
la figura de Franco en saluda, acompanyada per 
diverses autoritas falagistes, saluda els militars un per 
un. La fotografia ens mostra el moment d'una xocada de 
mans. Al fons veiem veïns i veïnes de Lleida que han 
vingut a veure l'acte (n'hi ha algunes que, fins i tot, han 
pujat damunt d'un mur per poder veure-hi millor). Al 
fons, els balcons estan engalanats amb banderes 
espanyoles i hi ha persones que han sortit a veure què 
passa al carrer.  

Polític Visita oficial Catedral

Falange              
Bandera 

espanyola  
Militars

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la salutació entre autoritats. La fotografia està 
dividida en dues parts. A l'esquerra, divereses autoritats 
falangistes locals esperen el pas de Franco per donar-li 
la mà i saludar-lo. La fotografia agafa el moment en 
què un d'ells li dóna la mà i abaixa el cap. A la part 
dreta, una autoritat tapa la figura de Franco donant la 
mà. Al voltant, diverses autoritats. 

Polític Visita oficial Catedral Falange PG/BN



31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la salutació entre autoritats locals i Franco 
davant de la Catedral. A la dreta, podem veure a Franco, 
acompanyat d'altres autoritats falangistes, donant la mà 
a una persona que ens queda amagada per la 
composició de la fotografia. A la dreta, diversos caps 
ens tapen el contrapla de Franco. Al fons i davant de la 
porta de l'IEI, veiem tres banderes espanyoles i una 
mica més al fons, un escut de la ciutat de Lleida

Polític Visita oficial Catedral
Falange         

Banderes 
espanyoles 

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la salutació entre les autoritats i Franco. A la part 
dreta de la fotografia, Franco, acompanyat d'una 
autoritat local, saluda una persona que està situada en 
una filera formada per autoritats diverses. Al fons, 
banderes espanyoles penjades i als balcons i gent del 
poble que ha vingut a rebre el Caudillo. També veiem 
dos Guàrdia Civils que vigilen l'espai entre les 
autoritats i la gent. 

Polític Visita oficial Catedral
Falange         

Banderes 
espanyoles 

PG/BN

31/06/63
Visita oficial a 

Lleida de 
Francisco Franco

PG de la salutació entre les autoritats i Franco. A la part 
dreta de la fotografia, Franco, acompanyat d'una 
autoritat local, saluda una persona que està situada en 
una filera formada per autoritats diverses. Al fons, 
banderes espanyoles penjades i als balcons i gent del 
poble que ha vingut a rebre el Caudillo. També veiem 
dos Guàrdia Civils que vigilen l'espai entre les 
autoritats i la gent. 

Polític Visita oficial Catedral
Falange         

Banderes 
espanyoles 

PG/BN

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PM de Franco en una sala de la Paeria. Obre un 
obsequi: una caixa amb la Seu Vella dintre i amb un 
llibre al davant. Porta un uniforme amb la creu de 
Laureda (màxima condecoració militar) i el símbol 
falangista. La cadira que té darrere mostra l'escut 
espanyol i l'àguila real. Veiem dos fotògrafs prenent 
instantànies de l'acte (un és del NODO i l'altre el 
Gomez Vidal).

Polític Visita oficial La Paeria

Seu Vella         
Símbol falangista 

Creu de 
Laureada de San 
Francisco Escut 

espanyol

PM - B/N



31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG de Franco signant el llibre de visites. La fotografia 
és vertical i al primer terç de sota, veiem el Caudillo 
singant, mentre que a les dues segones parts superiors 
es veuen els grans finestrals i l'escut de Lleida, amb les 
flors de llis. L'uniforme de Franco porta la creu de 
Laureda i el símbol falangista del yugo i les fletxes. A 
la cadira es veu l'escut d'Espanya.

Polític Visita oficial La Paeria

Símbol falangista 
Creu de Laureada 
de San Francisco 
Escut espanyol 

Escut de la ciutat

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG de la signatura del llibre de visites per part de 
Franco. El veiem a ell recolzat sobre el llibre, signant. 
L'uniforme que porta té una creu de Laureda i el yugo i 
les fletxes falangistes. La cadira de darrera seu conté 
l'escut d'Espanya. Veiem a tres persones més, un militar 
(amb moltes condecoracions) i dos més, un d'ells és 
l'alcalde Pons.

Polític Visita oficial La Paeria

Símbol falangista 
Creu de Laureada 
de San Francisco 
Escut espanyol

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PC d'un grup d'homes, que fan una visita a les 
instal·lacions de la Paeria. Veiem en primer lloc a 
Franco, que ha estat veient un mapa en relleu de la 
ciutat. Dotze autoritats més l'acompanyen (vestits de 
Falangistes i militars), entre les quals hi ha el 
Governador Civil Serrano Montalbo i l'Alcalde Pons.

Polític Visita oficial La Paeria

Símbol falangista 
Creu de Laureada 
de San Francisco 
Escut espanyol

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PC d'un grup d'homes que fa una visita a les 
instal·lacions de la Paeria. Estan veient una maqueta de 
la ciutat de Lleida i unes fotografies penjades a la paret. 
El grup el formen el Caudillo i una quinzena 
d'autoritats, entre les quals destaquen l'Alcalde Pons, el 
president de la Diputació, el Sr. Aige i el Sr. Tarragó. Al 
fons, una persona de la seguretat personal de Franco 
està formant.

Polític Visita oficial La Paeria 
(soterrani)

Símbol falangista 
Creu de Laureada 
de San Francisco 

PC - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PC d'un grup d'homes que fa una visita a les 
instal·lacions de la Paeria. Estan veient una maqueta de 
les Basses d'Alpicat i unes fotografies penjades a la 
paret. El grup el formen el Caudillo i una quinzena 
d'autoritats, entre les que destaquen el Governador 
Civil, Serrano Montalbo, l'Alcalde Pons, el president de 
la Diputació, el Sr. Aige i el Sr. Tarragó. Al fons, una 
persona de seguretat està formant.

Polític Visita oficial La Paeria 
(soterrani)

Símbol falangista 
Creu de Laureada 
de San Francisco 

PC - B/N



31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG d'un grup d'autoritats que visiten les instal·lacions 
de la Paeria. Al soterrani, s'ha organitzat una petita 
exposició sobre les actuacions que s'estan fent a Lleida: 
veiem tres plafons amb mapes i en un d'ells hi posa 
"Ministerio de Vivienda … urbanización" (el plafó de 
l'esquerra mostra un mapa de l'Avinguda Madrid i el de 
la dreta un de Passeig de Ronda). Al centre de la 
fotografia veiem a Francisco Franco, acompanyat per 
nou autoritats, entre elles l'Alcalde Pons. També hi ha 
un fotògraf, Gómez Vidal.

Polític Visita oficial La Paeria 
(soterrani)

Símbol falangista 
Creu de Laureada 
de San Francisco 

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PC d'un grup d'autoritats visitant les instal·lacions de la 
Paeria. Al centre de la fotografia veiem a Francisco 
Franco, acompanyat de sis autoritats, entre les que 
destaquen el Sr. Tarragó, el Governador Civil Serrano 
Montalbo i l'Alcalde Pons.

Polític Visita oficial La Paeria 
(soterrani)

Símbol falangista 
Creu de Laureada 
de San Francisco 

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PC de la visita que Franco fa per les instal·lacions de la 
Paeria. En aquesta, veiem una petita exposició amb 
fotografies i objectes que deuen pertànyer a la història 
de la ciutat. Al centre de la instantània veiem a Franco, 
observant alguns dels objectes. Dues autoritats 
l'acompanyen. Una d'elles és l'Alcalde Pons. Rere seu 
veiem cinc homes que també visiten l'exposició.

Polític Visita oficial La Paeria 
(soterrani)

Símbol falangista 
Creu de Laureada 
de San Francisco  

La Seu Vella 
Objectes antics 

de la ciutat

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG de la visita que Franco fa a les instal·lacions de la 
Paeria. Veiem, emmarcats sota un arc, el seguici 
d'autoritats que fan la visita. En primer lloc, Francisco 
Franco i rere seu una desena d'autoritats, entre les quals 
distingim el Governador Civil, Serrano Montalbo.

Polític Visita oficial La Paeria 
(soterrani)

Símbol falangista 
Creu de Laureada 
de San Francisco  

La Seu Vella 
Objectes antics 

de la ciutat

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PC d'un grup d'homes que parlen emmig de la visita de 
Franco a les instal·lacions de la Paeria. Cinc autoritats, 
entre ells el Sr. Tarragó, i el mateix Caudillo han fet una 
aturada i estan conversant enmig de l'exposició que 
mostra elements de la història de Lleida (en aquesta 
fotografia veiem plaques de pedra amb els escuts de la 
ciutat).

Polític Visita oficial La Paeria 
(soterrani)

Símbol falangista 
Creu de Laureada 
de San Francisco  
Objectes antics 

de la ciutat 
(escuts antics)

PC - B/N



31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PM de les autoritats visitant les instal·lacions de la 
Paeria. En aquesta fotografia, veiem a Francisco 
Franco, aturat davant del que podrien ser unes 
fotografies, escoltant les explicacions d'una de les 
autoritats. Els acompanyen cinc autoritats més, entre les 
que destaquen Tarragó, Serrano Montalbo i Pons.

Polític Visita oficial La Paeria 
(soterrani)

Símbol falangista 
Creu de Laureada 
de San Francisco 

PM - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PM de les autoritats visitant les instal·lacions de la 
Paeria. Veiem al Generalísimo escoltant les 
explicacions de l'Alcade de Pons. Dos persones més se 
l'escolten. Veiem sis autoritats que també estan a la sala 
observant l'exposició. Sembla que ara estan davant de 
dos mapes.

Polític Visita oficial La Paeria 
(soterrani)

Símbol falangista 
Creu de Laureada 
de San Francisco 

PM - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PC de les autoritats visitant les instal·lacions de la 
Paeria. Veiem al Generalísimo escoltant les 
explicacions de l'Alcalde Pons. Dues persones més se 
l'escolten, una d'elles és el senyor Tarragó. Veiem 
quatre autoritats que també estan a la sala observant 
l'exposició. Rere Franco, veiem un mapa del Castell de 
Lleida. El quadre de darrera mostra els plànols de la 
Seu Vella. 

Polític Visita oficial La Paeria 
(soterrani)

Símbol falangista 
Creu de Laureada 
de San Francisco 

Seu Vella 

PC - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PC d'un grup d'autoritats conversant amb Franco. La 
fotografia està dividida en dues parts (horitzontals). La 
part de dalt és només sostre, mentre que la part de baix 
representa quatre autoritats parlant amb Franco, una 
d'elles és l'alcalde Pons. També es veu un petit mapa de 
Lleida.

Polític Visita oficial La Paeria 
(soterrani)

Símbol falangista 
Creu de Laureada 
de San Francisco 
Mapa de Lleida  

PC - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PC d'un grup d'autoritats observant part de l'exposició 
sobre Lleida que s'ha preparat per la visita de Franco. 
Vuit autoritats acompanyen la figura del Caudillo i 
miren cap a la dreta (fora de camp) on suposadament hi 
ha alguna part de l'exposició. Al fons, veiem un mapa 
on hi posa "alcantarillado".

Polític Visita oficial La Paeria 
(soterrani)

Símbol falangista 
Creu de Laureada 
de San Francisco 
Mapa de Lleida  

PC - B/N



31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG Franco descobreix una placa commemorativa (la 
placa de la visita), en la que no podem llegir el que està 
escrit, però sí podem veure el símbol del Víctor (símbol 
del propi dictador). La tela que cobreix la placa és una 
bandera espanyola bicolor. Veiem a tres persones més 
observant el gest de Franco, entre elles l'alcalde Ponts.

Polític Visita oficial La Paeria 
(soterrani)

Símbol falangista 
Creu de Laureada 
de San Francisco 
Símbol de Víctor 

Bandera 
espanyola

PC - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG de la desfilada pel Carrer Major de Franco. Veiem a 
costat i costat del carrer moltes persones que no es 
volen perdre la visita del Caudillo i aplaudeixen al seu 
pas. Al mig, una gran desfilada d'autoritats, amb Franco 
al mig, saludant amb la mà. Veiem banderes 
espanyoles, una pancarta on posa "Franco, Franco, 
Franco", una càmera i dos periodistes, un d'ells és del 
NODO.

Polític Visita oficial Plaça Paeria

Banderes 
espanyoles 

Pancartes amb el 
nom del Caudillo 

NODO

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG de la desfilada pel Carrer Major de Franco. Veiem a 
costat i costat del carrer moltes persones que no es 
volen perdre la visita del Caudillo i aplaudeixen al seu 
pas. Al mig, una gran desfilada d'autoritats, amb Franco 
al mig. Veiem banderes espanyoles que pengen del cel. 
Al fons també veiem una pancarta amb l'escut de Lleida

Polític Visita oficial Plaça Paeria

Banderes 
espanyoles 

Pancartes amb el 
nom del Caudillo 

Banderes 
espanyoles       

Escut de Lleida

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

 PG de la desfilada pel Carrer Major de Franco. Veiem a 
costat i costat del carrer moltes persones que no es 
volen perdre la visita del Caudillo i aplaudeixen al seu 
pas. Al mig, una gran desfilada d'autoritats, amb Franco 
al mig. Veiem banderes espanyoles que pengen del cel. 
Al fons també veiem una pancarta amb l'escut de Lleida

Polític Visita oficial Plaça Paeria

Banderes 
espanyoles 

Pancartes amb el 
nom del Caudillo 

Banderes 
espanyoles       

Escut de Lleida

PG - B/N



31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG del discurs de Fraco a Lleida. La fotografia està 
divida en dues parts de forma horitzontal. A la part de 
dalt, veiem el gran muntatge que s'ha construït per 
acollir el discurs de Franco Veiem tres panells molt 
grans amb el símbol de Víctor, unes banderes 
espanyoles amb l'escut d'Espanya i certa decoració. A la 
segona meitat de la foto (per la part inferior), veiem 
l'escenari on Franco (al centre de la fotografia) està fent 
el discurs i on estan assegudes totes les autoritats. 
Davant seu, moltes persones assegudes en cadires 
escolten les paraules del Dictador.

Polític Visita oficial Plaça Sant Joan
Banderes 

espanyoles       
Símbol de Victor

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG del discurs de Franco a Lleida. La fotografia està 
divida en dues parts de forma horitzontal. A la part de 
dalt, veiem el gran muntatge que s'ha construït per 
acollir el discurs de Franco Veiem tres panells molt 
grans amb el símbol de Víctor, unes banderes 
espanyoles amb l'escut d'Espanya i certa decoració. A la 
segona meitat de la foto (per la part inferior), veiem 
l'escenari on Franco (al centre de la fotografia) està fent 
el discurs i on estan assegudes totes les autoritats. 
Davant seu, moltes persones assegudes en cadires 
escolten les paraules del Dictador.

Polític Visita oficial Plaça Sant Joan
Banderes 

espanyoles       
Símbol de Victor

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG del discurs de Franco a Lleida. La fotografia està 
divida en dues parts de forma horitzontal. A la part de 
dalt, veiem el gran muntatge que s'ha construït per 
acollir el discurs de Franco Veiem tres panells molt 
grans amb el símbol de Víctor, unes banderes 
espanyoles amb l'escut d'Espanya i certa decoració. A la 
segona meitat de la foto (per la part inferior), veiem 
l'escenari on Franco (al centre de la fotografia) està fent 
el discurs i on estan assegudes totes les autoritats. 
Davant seu, moltes persones assegudes en cadires 
escolten les paraules del Dictador.

Polític Visita oficial Plaça Sant Joan
Banderes 

espanyoles       
Símbol de Victor

PG - B/N



31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG del públic que ha vingut a veure el discurs de 
Franco. Gairebé tot són homes (alguns d'ells 
uniformats) i poques dones (segurament, esposes de). 
També veiem algunes pancartes amb missatges escrits: 
"Bajo tu mando (…) el cauce de nuestro desarrollo", 
"Franco" i banderes espanyoles. Hi ha una càmera que 
retransmet l'acte.

Polític Visita oficial Plaça Sant Joan Banderes 
espanyoles      PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG lateral de l'escenari on té lloc el Parlament de 
Franco. Veiem una taula amb micròfons i rere seu, la 
figura del Caudillo dirigint-se al públic. També veiem, 
però no reconeixem, les autoritats que estan presents 
dalt de l'escenari. Al fons, el gran públic (autoritats 
assegudes). També es poden reconèixer banderes 
espanyoles i pancartes on llegim ("Franco i Caudillo", 
la resta no es pot llegir).

Polític Visita oficial Plaça Sant Joan Banderes 
espanyoles      PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PC d'algunes de les autoritats que s'asseuen a dalt de 
l'escenari. Set persones assegudes, quatre autoritats de 
peu i un fotògraf. S'insinua el símbol del Víctor i 
diverses banderes espanyoles. El de blanc sembla que 
és un Ministre.

Polític Visita oficial Plaça Sant Joan

Banderes 
espanyoles    
Símbol del 

Víctor      

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG de l'escenari i del discurs de Franco. Al mig de la 
fotografia, veiem una taula parada amb una tela elegant 
i uns micròfons. Rere seu, veiem a Franco fent un 
discurs. Rere seu i als laterals, contem unes 24 
autoritats, que s'asseuen en cadires al voltant de 
l'escenari. Una d'elles sembla ser el Gías Jover, delegat 
de la Falange a Lleida, a banda de Serrano Montalbo i 
el Bisbe Aurelio del Pino Gómez. Un periodista amb 
una càmera treu el cap per l'esquerra de la fotografia 
(NODO) i als balcons es pot veure gent com observa 
l'escenari. També veiem un gran símbol de Víctor, que 
decora l'escenari i banderes espanyoles.

Polític Visita oficial Plaça Sant Joan

Banderes 
espanyoles    
Símbol del 

Víctor      

PG - B/N



31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG de l'escenari i del discurs de Franco. Al mig de la 
fotografia, veiem una taula parada amb una tela elegant 
i uns micros. Rere seu, veiem a Franco fent un discurs. 
Rere seu i als laterals, contem una quinzena autoritats, 
que s'asseuen en cadires al voltant de l'escenari (algunes 
d'elles estan dretes, com si vulguessin canviar de 
cadira).Una d'elles sembla ser el Gías Jover, delegat de 
la Falange a Lleida, a banda de Serrano Montalbo i el 
Bisbe Aurelio del Pino Gómez. Un periodista amb una 
càmera treu el cap per l'esquerra de la fotografia i als 
balcons es pot veure gent com observa l'escenari. 
També veiem un gran símbol de Víctor, que decora 
l'escenari i banderes espanyoles.

Polític Visita oficial Plaça Sant Joan

Banderes 
espanyoles    
Símbol del 

Víctor Símbol de 
Non Plus Ultra      

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG de la taula on Franco ha fet el parlament, ara ja s'ha 
assegut. Quatre persones més ocupen la taula (una a la 
seva dreta i tres a la seva esquerra). Veiem al Bisbe 
Aurelio del Pino Gómez assegut en una de les cadires, 
així com al Governador Civil Serrano Montalbo i Gías 
Jover. Destaca el símbol de Víctor, el símbol del Non 
Plus Ultra i algunes banderes espanyoles.

Polític Visita oficial Plaça Sant Joan

Banderes 
espanyoles    
Símbol del 

Víctor Símbol de 
Non Plus Ultra      

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG de la taula presidida per Franco. Al seu costat, en 
paral·lel hi ha una desena d'autoritats que també estan 
assegudes. Perpendiculars a ells, veiem unes vuit 
autoritats que s'han posat de peu com a mostra de 
respecte, entre elles el Bisbe, el Senyor Tarragó, 
Serrano Montalbo. Davant seu, una parella de l'esbart 
dansaire està fent uns balls tradicionals i al fons, els 
balcons estan plens de persones que no es volen perdre 
la visita de Franco. També veiem símbols del Víctor i 
diverses banderes espanyoles amb l'escut d'Espanya. 
Una persona del NODO està gravant tot l'acte.

Polític Visita oficial Plaça Sant Joan

Banderes 
espanyoles    
Símbol del 

Víctor Símbol de 
Non Plus Ultra      

PG - B/N



31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

 PG de la taula presidida per Franco. Al seu costat, en 
paral·lel hi ha una desena d'autoritats que també estan 
assegudes. Perpendiculars a ells, veiem unes vuit 
autoritats que s'han posat de peu com a mostra de 
respecte. Davant seu, una parella amb vestits 
tradiconals s'està enduent els ramos de flors que hi 
havia fins ara davant de la taula. Al fons, els balcons 
estan plens de persones que no es volen perdre la visita 
de Franco. També veiem símbols del Víctor i diverses 
banderes espanyoles amb l'escut d'Espanya.Una 
persona del NODO està gravant tot l'acte.

Polític Visita oficial Plaça Sant Joan

Banderes 
espanyoles    
Símbol del 

Víctor Símbol de 
Non Plus Ultra      

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG de la taula que presideix Francisco Franco. Veiem 
un grup de quatre homes d'esquena, que estan fent un 
regal al Caudillo: és una placa commemorativa que ens 
queda d'esquena i que no podem llegir. Al mig de la 
fotografia, la cara de Franco assegut, que se'ls mira. 
Una persona ho enregistra tot. Veiem també el símbol 
del Víctor i una bandera espanyola amb l'escut 
d'Espanya.

Polític Visita oficial Plaça Sant Joan

Banderes 
espanyoles    
Símbol del 

Víctor    

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG de la taula que presideix Franco. Sembla que està 
escrivint alguna cosa, que no podem veure. Les tres 
persones que té a la vora (dues per la seva dreta 
vestides de falangista i un per la seva esquerra) se'l 
miren drets. En un racó de la fotografia, també veiem 
cinc autoritats (una d'elles és el Bisbe, Serrano 
Montalbo, el president de la Diputació, el Sr. Aige i el 
Sr. Tarragó) que estan drets a l'espera d'alguna cosa. 
També veiem símbols del Víctor i diverses banderes 
espanyoles amb l'escut d'Espanya.

Polític Visita oficial Plaça Sant Joan

Banderes 
espanyoles    
Símbol del 

Víctor    

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG lateral de la taula que presideix Franco. Veiem al 
Governador Civil, Serrano Montalbo, llegint un 
manifest, mentre el Caudillo i la resta d'autoritats (una 
dotzena) escolten (entre elles, el Sr. Aige, el Bisbe i el 
Sr. Tarragó). També veiem símbols del Víctor i diverses 
banderes espanyoles amb l'escut d'Espanya.

Polític Visita oficial Plaça Sant Joan

Banderes 
espanyoles    
Símbol del 

Víctor    

PG - B/N



31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG del públic que ha vingut a veure el discurs de 
Franco. Gairebé tot són homes (alguns d'ells 
uniformats) i poques dones (segurament, esposes de). 
També veiem algunes pancartes amb missatges escrits: 
"Bajo tu mando (…) el cauce de nuestro desarrollo", 
"Franco" i banderes espanyoles. Hi ha una càmera que 
retransmet l'acte.

Polític Visita oficial Plaça Sant Joan Banderes 
espanyoles        PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

 GPG de la lectura d'un parlament per part d'una de les 
autoritats assistents a l'acte, el Governador Civil, el Sr. 
Serrano Montalbo. Veiem una vintenta d'autoritats 
assegudes a d'alt de l'escenari (entre elles, el Sr. Aige, el 
Bisbe i el Sr. Tarragó). Franco seu al mig de la taula 
presidencial. A sota, veiem part del públic i persones de 
seguretat. També veiem símbols del Víctor i diverses 
banderes espanyoles amb l'escut d'Espanya.

Polític Visita oficial Plaça Sant Joan

Banderes 
espanyoles    
Símbol del 

Víctor    

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG de la taula que presideix Francisco Franco i on es 
farà el banquet. La taula, en realitat, té forma d'U, però 
ara només veiem la base, on està assegut el Caudillo, 
amb sis autoritats més (al seu costat hi ha l'alcalde 
Pons, Tarragó i Aigé). Alguns d'ells miren el que deu 
ser la carta, que porta inscrit el símbol de Víctor. Les 
copes i unes cistelles de fruita adornen la taula. Rere els 
comensals, hi ha un gran tapís amb l'escut de Lleida i 
diverses banderes espanyoles amb l'escut. També veiem 
un cambrer que posa vi als comensals.

Polític Visita oficial / 
Banquet Palau de la Paeria

Banderes 
espanyoles    
Símbol del 

Víctor Escut de 
Lleida    

PG - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG de la taula que presideix Franco i on es farà el 
banquet. A diferència de la fotografia anterior, aquesta 
foto està presa des de l'altre costat de la taula. Veiem a 
les autoritats dretes (entre elles, l'alcalde Pons, Tarragó i 
Aigé), amb Franco al mig. El bisbe Aurelio del Pino 
Gómez sembla que està dient unes paraules i és 
possible, doncs, que sigui el moment de la benedicció 
de la taula. Les copes i unes cistelles de fruita adornen 
la taula. Rere els comensals, hi ha un gran tapís amb 
l'escut de Lleida i diverses banderes espanyoles amb 
l'escut.

Polític Visita oficial / 
Banquet Palau de la Paeria

Banderes 
espanyoles    
Símbol del 

Víctor Escut de 
Lleida    

PG - B/N



31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PS de Franco entrant on sortint de les instal·lacions on 
té o tindrà lloc el dinar/homenatge. Ell està al vell mig 
de la fotografia i dues persones vestides de Falangistes 
el segueixen. D'esquena, veiem tres persones amb 
vestits negres que aplaudeixen el pas del Caudillo.

Polític Visita oficial / 
Banquet Palau de la Paeria PS - B/N

31/06/63 Visita oficial a 
Lleida de Franco

PG de la taula on dinarà el Caudillo i la resta 
d'autoritats convidades. Hi ha una cinquantena de plats 
parats.

Polític Visita oficial / 
Banquet Palau de la Paeria

Banderes 
espanyoles    
Símbol del 

Víctor Escut de 
Lleida    

PG - B/N

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG de l'arribada dels Prínceps. A l'esquerra, la Princesa 
i a la dreta el Príncep, pujant unes escales. Els 
acompanya el Governador Civil, el Sr. Serrano 
Montalbo.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG de l'entrada a l'Hostal de la Princesa (a l'esquerra) i 
el Governador Civil (a la dreta). Una persona que no 
surt al pla els obre la porta

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PM de tres autoritats esperant al hall de l'hostal. El de la 
dreta és el president de la Diputació, el Sr. Aige, el del 
centre el Governador Civil, el Sr. Serrano Montalbo i el 
de l'esquerra el Príncep Don Juan Carlos. Al seu 
voltant, homes i dones, fins i tot hi ha un militar.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PM/BN



1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG d'un grup de persones aturades davant d'una porta 
de ferro forjat. A l'esquerra, hi ha un petit grup de 
persones, entre les que veiem el president de la 
Diputació, el Sr. Aige, el Governador Civil, el Sr. 
Serrano Montalbo i el Príncep Don Juan Carlos. La 
resta de pesonatges que hi apareixen són desconeguts, 
homes i dones.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

Fotografia igual que l'anterior, però en ella es veu la 
princesa també. PG d'un grup de persones aturades 
davant d'una porta de ferro forjat. A l'esquerra, hi ha un 
petit grup de persones, entre les que veiem el president 
de la Diputació, el Sr. Aige, el Governador Civil, el Sr. 
Serrano Montalbo i el Príncep Don Juan Carlos. La 
resta de pesonatges que hi apareixen són desconeguts, 
homes i dones.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del hall de l'hostal, amb el Príncep i la Princesa 
parlant amb un senyor. Al seu voltant hi veiem el 
Governador Serrano Montalbo (d'esquena) i altres 
autoritats desconegudes. Al final, una persona de 
seguretat.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PM de la Princesa Sofia amb dues dones i un noi jove 
en una habitació amb una màquina darrera (pot ser una 
peluqueria?)

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PM/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PM del Príncep i la Princesa davant d'un gran quadre de 
la ciutat de Lleida. Polític Visita oficial Parador Comptes 

d'Urgell Seu Vella PM/BN



1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del hall de l'hostal, amb el Príncep i la Princesa 
parlant amb diverses persones. Entre elles, reconeixem 
el Goverandor Civil i un militar.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del hall de l'hostal amb el Príncep i la Princesa 
parlant amb diverses persones. Entre elles, reconeixem 
el Governador Civil. Sembla que hi ha un petit refrigeri 
perquè veiem una barra amb dos gots amb gel.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del hall de l'hostal amb el Príncep i la Princesa 
parlant amb diverses persones. Entre elles, reconeixem 
el Governador Civil, el Sr. Serrano Montalbo i el Sr. 
Tarragó. Sembla que hi ha un petit refrigeri perquè 
veiem una barra amb dos gots amb gel.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG de la salutació per part de la Princesa a una persona. 
Tres dones s'ho miren al darrera. Polític Visita oficial Parador Comptes 

d'Urgell PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PM del Príncep Don Juan Carlos amb una autoritat 
militar, parlant al hall de l'hostal. Al seu costat, dues 
persones més s'ho miren. Una d'elles és el Governador 
Civil, el Sr. Serrano Montalbo.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PM/BN



1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del hall de l'hostal, abm el Príncep Don Juan Carlos 
parlant amb una autoritat militar. Al seu voltant, 
diverses persones s'ho miren, entre les que reconeixem 
el Governador Civil, Serrano Montalbo.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PM del Príncep Don Juan Carlos mirant una fotografia 
(és la que s'han fet abans). Li ensenya una persona que 
va vestida de negre i amb corbata. Al seu darrera, el 
Governador Militar, el Sr. Serrano Montalbo, el 
President de la Diputació, el Sr. Aige i diverses 
autoritats més, entre elles, un militar.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell

Fotografies dels 
prínceps PM/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del Príncep Don Juan Carlos mirant una fotografia 
(és la que s'han fet abans). Li ensenya una persona que 
va vestida de negre i amb corbata. Al seu darrera, el 
Governador Militar, el Sr. Serrano Montalbo, el 
President de la Diputació, el Sr. Aige i diverses 
autoritats més, entre elles, un militar.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell

Fotografies dels 
prínceps PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del Príncep Don Juan Carlos signant la fotografia. 
Al seu costat, diverses autoritats, entre les que veiem el 
Governador Civil, el Sr. Serrano Montalbo i un militar.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell

Fotografies dels 
prínceps PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del Príncep Don Juan Carlos signant la fotografia. 
Al seu costat, diverses autoritats, entre les que veiem el 
Governador Civil, el Sr. Serrano Montalbo i un militar.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell

Fotografies dels 
prínceps PG/BN



1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PM del Príncep saludant a una autoritat que no 
reconeixem. Ell se situa al centre de la fotografia i dóna 
la mà a la persona que té davant (a l'esquerra de la 
fotografia). Al fons podem veure altres persones que 
parlen en petits grups.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PM/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PM del Príncep parlant amb una autoritat que no 
reconeixem. Al fons podem veure altres persoes que 
parlen en petits grups.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PM/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PM del Príncep saludant una autoritat que no 
reconeixem i que està d'esquenes. Al seu voltant, altres 
persones s'ho miren, entre les que destaca el 
Governador Civil, Serrano Montalbo. 

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PM/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del Príncep sortint del cotxe oficial i dirigint-se cap 
a unes escales, on hi ha situada una persona de 
seguretat. A seu costat, el Governador Civil, Serrano 
Montalbo, i altres persones del poble. Sembla que al 
costat hi ha diversos cotxes oficials (amb els seus 
xòfers) que esperaven l'arribada del Príncep.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell

Banderola 
espanyola i escut PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del Príncep parlant amb un petit grup d'autoritats. A 
seu costat, el Governador Civil, Serrano Montalbo, i 
altres persones. Sembla que al costat hi ha diversos 
cotxes oficials (amb els seus xòfers) que esperaven 
l'arribada del Príncep.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell

Banderola 
espanyola i escut PG/BN



1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del Príncep davant d'un dels cotxes oficials. Una 
persona li obre la porta. Al seu voltant, diverses 
persones desconegudes i una vestida de xòfer.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell

Banderola 
espanyola i escut PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del cotxe amb quatre persones a dintre. El 
conductor, una persona desconeguda, el Príncep i el 
Governador Civil.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del cotxe amb quatre persones a dintre. El 
conductor, una persona desconeguda, el Príncep i el 
Governador Civil.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG d'una habitació amb la Príncesa Sofia, diverses 
dones i tres homes, dos d'ells vestits de militars. La 
princesa està donant la mà a una de les dones, com a 
forma de salutació. La resta s'ho miren i somriuen.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG d'una habitació amb la Príncesa Sofia, diverses 
dones i tres homes, dos d'ells vestits de militars. La 
princesa, d'esquena, està parlant amb les dones.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PG/BN



1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG de la Princesa en una sala que sembla un bar o una 
cafeteria. Ella està parlant amb un militar i al seu 
voltant diverses dones i diversos homes, que s'aixequen 
de les cadires, recullen els abrics i es disposen a marxar.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PM de la Princesa i un senyor (possiblement un 
treballadador de l'hotel) mirant una fotografia dels 
Prínceps. Ella tè un bóligraf a la mà i sembla disposada 
a singar-la, com ja abans ha fet el mateix Príncep. Al 
seu darrera, dues dones es miren l'escena.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell

Fotografies dels 
prínceps PM/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del hall on hi ha la Princesa signant una fotografia 
dels Prínceps, acompanyada d'un senyor (segurament 
un treballador de l'hotel). Al seu voltant, homes i dones 
es miren l'escena.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell

Fotografies dels 
prínceps PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del hall on hi ha la Princesa signant una fotografia 
dels Prínceps, acompanyada d'un senyor (segurament 
un treballador de l'hotel). Al seu voltant, homes i dones 
es miren l'escena.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell

Fotografies dels 
prínceps PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PM del treballador de l'Hotel obrint el sobre on hi ha les 
fotografies i dirigint-se a la Princesa. A darrera de la 
barra, un altre treballador i al fons de la parella 
principal, una senyora es mira la Princesa.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell

Fotografies dels 
prínceps PM/BN



1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PM de la Princes donant la mà a una persona que queda 
fora de pla. Ella està envoltada d'homes i dones que la 
miren.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell

Fotografies dels 
prínceps PM/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG de la salutació per part del treballador a la Princesa, 
a la qual li està donant la mà. Al seu voltant hi ha un 
treballador de l'hotel, un militar i dues dones.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell

Fotografies dels 
prínceps PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG de l'entrada al cotxe oficial per part de la Princesa i 
una altra acompanyant. A fora hi ha dos Guardia Civils 
i des persones més i al fons, el poble que s'ho mira. 
Veiem també passar un carro de cavalls.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del cotxe oficial. Per la finestra de darrera, veiem a 
la Princesa que mira alguna cosa que ens queda fora de 
pla. Dins del cotxe també hi ha una altra senyora 
desconeguda.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG del cotxe oficial, amb la Princesa, una dona i un 
copilot a dins. Estan parlant entre ells. Polític Visita oficial Parador Comptes 

d'Urgell PG/BN



1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PG dels afores de l'hotel. La fotografia està dividida en 
dues parts. A la dreta, veiem el cotxe oficial, amb un 
conductor, un acompanyant i, suposem, la princesa i la 
seva acompanyant al darrera, tot i que no les veiem. 
Fora, a la part esquerra de la fotografia, hi ha gent 
acomiadant-la, (dones, una autoritat, dos Guàrdia Civils 
i un militar).

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell Mercedes PG/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PS del treballador que acompanyava el Príncep i la 
Princesa en la signatura de la fotografia possant davant 
del gran cartell amb la silueta de Lleida al fons.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell Seu Vella PS/BN

1964

Visita oficial a 
Lleida dels 

Prínceps Juan 
Carlos de Borbón 
i Sofia de Grècia 

a Lleida

PS del treballador que acompanyava el Príncep i la 
Princesa en la signatura de la fotografia possant davant 
del gran cartell amb la silueta de Lleida al fons.

Polític Visita oficial Parador Comptes 
d'Urgell Seu Vella PS/BN

Abril del 
1968

Presa de 
possessió del nou 

General 
Governador 

Militar  de Lleida

PG dels assistents a la missa de presa de possessio del 
nou Governador Militar de Lleida. Els homes i les 
dones seuen en costats separats. Els homes a la dreta, 
les dones a l'esquerra. Les dones van molt ben vestides, 
amb abrics de pells i pentinats de perruqueria. Els 
homes porten uniformes militars.

Polític Presa de 
possessió Acadèmia Mariana PG - B/N

Abril del 
1968

Presa de 
possessió del nou 

General 
Governador 

Militar  de Lleida

PA del nou Governador Militar de Lleida. Està a peu 
dret en el segon banc de l'església (al primer no hi ha 
ningú). Està escoltant una missa i porta les mans a 
l'esquena, en senyal de respecte i bona presència. La 
jaqueta mostra les condecoracions que ha rebut al llarg 
de la seva carrera militar. Al seu costat i darrera es 
veuen altres militars que assisteixen a l'acte i les dones 
que seuen als bancs de l'altre costat.

Polític Presa de 
possessió Acadèmia Mariana PA - B/N



Abril del 
1968

Presa de 
possessió del nou 

General 
Governador 

Militar  de Lleida

PA del nou Governador Militar de Lleida. Està depeu en 
el segon banc de l'església (al primer no hi ha ningú). 
Està escoltant una missa i porta les mans a l'esquena, en 
senyal de respecte i bona presència. La jaqueta mostra 
les condecoracions que ha rebut al llarg de la seva 
carrera militar. Al seu costat i darrera es veuen altres 
militars que assisteixen a l'acte (les dones estan als 
bancs de l'altra banda).

Polític Presa de 
possessió Acadèmia Mariana PA - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC d'un grup d'autoritats davant d'una taula parada amb 
diversos tipus de menjar. Entre elles, l’alcalde de la 
ciutat i diputat provincial, el senyor Viola; el capità 
general de la Guàrdia Civil, el senyor Alvárez i  el 
conseller delegat de Safyc, el senyor Emilio Merín 
Mora, acompanyat per diversos directors i consellers de 
l’empresa. Hi ha nou persones (semblen de la comitiva) 
i un treballador de la fàbrica (es distingeix justament 
perquè porta una bata blanca). El Ministro de Comercio 
està provant una espècia de sopa, mentre que la resta 
conversen entre ells o es miren la taula amb les diverses 
conserves.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PC - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC d'un grup d'autoritats davant d'una taula parada amb 
diversos tipus de menjar.  Entre elles, l’alcalde de la 
ciutat i diputat provincial, el senyor Viola; el capità 
general de la Guàrdia Civil, el senyor Alvárez i  el 
conseller delegat de Safyc, el senyor Emilio Merín 
Mora, acompanyat per diversos directors i consellers de 
l’empresa. Hi ha vuit persones (semblen de la 
comitiva), un treballador de la fàbrica (es distingeix 
justament perquè porta una bata blanca) i un guàrdia 
civil). El Ministro de Comercio té una llauna a les mans 
i se la mira. Sobre la taula, plats amb menjar i diverses 
llaunes de conserva (es distingeixen els espinacs).

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PC - B/N



18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC d'un grup d'autoritats davant d'una taula parada amb 
diversos tipus de menjar.  Entre elles, l’alcalde de la 
ciutat i diputat provincial, el senyor Viola; el capità 
general de la Guàrdia Civil, el senyor Alvárez i  el 
conseller delegat de Safyc, el senyor Emilio Merín 
Mora, acompanyat per diversos directors i consellers de 
l’empresa. Hi ha vuit persones (semblen de la 
comitiva), un treballador de la fàbrica (es distingeix 
justament perquè porta una bata blanca) i un guàrdia 
civil). El Ministro de Comercio té una llauna a les mans 
i se la mira. Sobre la taula, plats amb menjar i diverses 
llaunes de conserva (es distingeixen els espinacs).

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PC - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PG de la comitiva de persones que han vingut a vistar la 
fàbrica. Es veu un grup d'una vintena de persones que 
passegen per les seves instal·lacions, amb el Ministro al 
capdavant. El conseller delegat de la fàbrica els 
acompanya.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PM del Ministro de Comercio i del conseller delegat de 
la fàbrica, que li està explicant una instal·lació i tots dos 
miren cap amunt (a l'esquerra del pla). A la dreta del 
pla, quatre autoritats també escolten les explicacions del 
treballador i miren cap al sostre, cap a alguna cosa que 
no apareix a la fotografia.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PM - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PM d'un grup de tres persones al voltant d'una caixa de 
peres. Elles són el Ministro de Comercio, el conseller 
delegat de la fàbrica i el senyor Viola, que està dient 
alguna cosa als altres dos interlocutors. A la dreta de la 
fotografia, una dona treballadora d'esquenes i a 
l'esquerra, un grup de persones parlant i una altra sola. 
Al fons es veuen unes grans instal·lacions.  

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PM - B/N



18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PG de les instal·lacions de la fàbrica. La comitiva 
passeja per un passadís creat entre grans tancs de 
llaunes embasades i caixes. La comitiva passeja pel mig 
i es veu petita, en comparació a les immenses columnes 
de productes. A la primera filera veiem el Ministro, el el 
conseller delegat i una altra autoritat que els 
acompanya. Rere seu, la comitiva. 

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PG de l'interior d'un magatzem. A l'esquerra de la 
fotografia, el treballador està mostrant les instal·lacions 
a la comitiva que visita l'empresa. A la dreta, es veu part 
de la maquinària i de les instal·lacions.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PG de les instal·lacions de la fàbrica. La comitiva 
passeja per un passadís creat entre grans tancs de 
llaunes embasades i sacs de menjar La comitiva passeja 
pel mig i es veu petita, en comparació a les immenses 
columnes de productes. A la primera filera veiem el 
Ministro, el conseller delegat i dues autoritats més que 
els acompanyen. Rere seu, la comitiva i un guàrdia 
civil.  També podem observar un toro.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC d'un grup de persones que parlen dins d'una 
habitació. Entre elles, distingim el Ministro de 
Comercio, el conseller delegat de la fàbrica, el senyor 
Viola i sis autoritats més.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PG d'una sala amb maquinària i un grup d'homes, al 
fons, que entren per la porta. Distingim al conseller 
delegat per la bata blanca, al Ministre i al senyor Vila. 
La resta semblen ser membres de la comitiva visitant.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N



18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PG d'una sala amb maquinària i un grup d'homes, al 
fons, que entren per la porta. Distingim al conseller 
delegat per la bata blanca, al Ministre i al senyor Vila. 
La resta semblen ser membres de la comitiva visitant.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC de la comitiva visitant. Un grup dotze homes estan 
aturats a sota del marc d'una porta. Es distingeix també 
el treballdor de l'empresa i el Ministre.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC d'algunes de les autoritats que visiten la fàbrica. Es 
troben sota una porta i estan parlant entre elles, 
intercanviant algun petit objecte. Es distingeix el 
conseller delegat, el senyor Viola i el Ministre, que està 
d'esquena.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PG d'un dels passadissos de l'empresa. A banda i banda 
hi veiem palots apilats. Al mig del passadís, les 
autoritats, que caminen. Veiem al Ministre al capdavant 
i el grup d'autoritats que l'acompanyen.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PG d'un dels passadissos de l'empresa. A banda i banda 
hi veiem palots apilats. Al mig del passadís, les 
autoritats, que caminen. Veiem al Ministre al capdavant, 
el conseller delegat i el grup d'autoritats que 
l'acompanyen.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N



18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PG del grup de visitants. Sembla que han parat davant 
d'uns palots amb el que sembla ser fruita. Al mig de la 
fotografia trobem el Ministre, acompanyat del conseller 
delegat de l'empresa i de la resta de visitants. Al fons de 
la fotografia, hi veiem grans pilars de llaunes en 
conserva.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

GPG d'una de les sales de l'empresa. Es veuen grans 
piles de llaunes en converva i al centre de la fotografia, 
el grup de visitants, amb el Ministre al mig i el 
conseller delegat i el senyor Viola que l'acompanyen.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer GPG - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PG del grup de visitants, que passegen entre els 
passadissos de l'empresa, flanquejats per grans caixes 
plenes de llaunes de conserva.  Al mig de la fotografia 
trobem el Ministre, acompanyat del conseller de 
l'empresa i de la resta de visitants. Al fons de la 
fotografia, hi veiem grans pilars de llaunes en conserva.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PG del grup de visitants. Passegen per una sala amb 
maquinària diversa. El treballador sembla dirigir el 
grup cap a una direcció determinada. A primera fila, 
veiem el Ministre acompanyat per dues persones més. 
Al seu darrera, la resta de la comitiva.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PG del grup de visitants. Passegen per una sala amb 
maquinària diversa. Veiem també un toro que transporta 
llaunes de conserva. El conseller delegat sembla dirigir 
el grup cap a una direcció determinada. A primera fila, 
veiem el Ministre acompanyat per dues autoritats més. 
Al seu darrera, la resta de la comitiva.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N



18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

GPG La comitiva ha pujat a un passadís des d'on es pot 
veure una gran cadena de treball. A l'esquerra de la 
fotografia hi veiem aquest primer passadís, més elevat, 
en el que hi ha la comitiva del Ministre i el conseller 
delegat que guia la visita. Veiem tots els homes ben 
vestits, a excepció del treballador, que va de blanc, i 
d'un home vestit de militar. A la dreta, la fàbrica amb 
les dones treballant-hi.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

La comitiva ha pujat a un passadís des d'on es pot veure 
una gran cadena de treball. A l'esquerra de la fotografia 
hi veiem aquest primer passadís, més elevat, en el que 
hi ha la comitiva del Ministre i el conseller delegat, que 
guia la visita. Veiem tots els homes ben vestits a 
excepció del treballador, que va de blanc, i d'un home 
vestit de militar. A la dreta, una enorme sala amb una 
gran cadena de muntatge i les dones treballant-hi.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer GPG - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC de la comitiva. El conseller delegat està assenyalant 
al Ministre alguna cosa. Tot sembla indicar que li està 
explicant com es treballa en la cadena de muntatge 
(imatges anteriors). Els acompanyen la resta de la 
comitiva, que mira cap allí on assenyala el treballador o 
parla entre ella.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PC - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC de la comitiva. El conseller delegat està assenyalant 
al Ministre alguna cosa, acompanyat de la resta 
d'autoritats (entre elles, el senyor Viola). Tot sembla 
indicar que li està explicant com es treballa en la cadena 
de muntatge (imatges anteriors). Els acompanyen la 
resta de la comitiva, que mira cap allí on assenyala el 
treballador o parla entre ella.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PC - B/N



18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC de part de la comitiva. Veiem al centre de la 
fotografia el Ministre, acompanyat per una altra 
autoritat i pel conseller delegat de la fàbrica. Al fons, 
part de la comitiva. Passegen per una sala que no es pot 
reconèixer.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PC - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC de la comitiva en una sala o en un despatx. El 
Ministre i tres persones més sembla (entre elles, el 
senyor Viola) estan tenint una conversa. El conseller 
delegat tot i estar present en el petit grup, sembla no 
participar de la conversa. La resta de la comitiva també 
està a l'habitació, però no està dins del petit grup de la 
conversa.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PC - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC de la comitiva en una sala o en un despatx. El 
Ministre i tres persones més sembla (entre elles, el 
senyor Viola) estan tenint una conversa. El conseller 
delegat tot i estar present en el petit grup, sembla no 
participar de la conversa. La resta de la comitiva també 
està a l'habitació, però no està dins del petit grup de la 
conversa. La resta de la comitiva també està a 
l'habitació, però no està dins del petit grup de la 
conversa. En aquesta fotografia apareix també un 
fotògraf.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PC - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC d'una part de la comitiva, que acaba de pujar unes 
escales. Veiem al Ministre, acompanyat de dues 
persones més i del conseller delegat com apareix pujant 
unes escales. Miren cap a fora, a través d'unes finestres.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PC - B/N



18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC de la comitiva visitant ja fora de les instal·lacions. 
Sembla que ara han arribat al pàrquing de l'empresa. En 
primer pla, com fins ara, trobem el Ministre, 
acompanyat per una quinzena d'homes ben vestits. 
Entre ells, l’alcalde de la ciutat i diputat provincial, el 
senyor Viola; el capità general de la Guàrdia Civil, el 
senyor Alvárez i  el conseller delegat de Safyc, el 
senyor Emilio Merín Mora, acompanyat per diversos 
directors i consellers de l’empresa. També els 
acompanya el conseller delegat de la firma. Al fons, 
veiem dos Guàrdia Civils.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PC - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC de la comitiva visitant ja fora de les instal·lacions. 
Sembla que ara han arribat al pàrquing de l'empresa. En 
primer pla, com fins ara, trobem el Ministre, 
acompanyat per una quinzena d'homes ben vestits (dos 
d'ell sembla que s'estan intercanviant un document). 
També els acompanya el treballador de la firma. Al 
fons, veiem el que sembla ser la fàbrica visitada.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PC - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC de la comitiva visitant ja fora de les instal·lacions. 
Sembla que ara han arribat al pàrquing de l'empresa. En 
primer pla, com fins ara, trobem el Ministre, 
acompanyat per una vintena d'homes ben vestits: Entre 
ells, l’alcalde de la ciutat i diputat provincial, el senyor 
Viola; el capità general de la Guàrdia Civil, el senyor 
Alvárez i  el conseller delegat de Safyc, el senyor 
Emilio Merín Mora, acompanyat per diversos directors 
i consellers de l’empresa. 

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PC - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC de la comitiva visitant fora de les instal·lacions. El 
Ministre, d'esquenes, està donant la mà a un dels homes 
que l'ha estat acompanyant. A primer pla, veiem una de 
les autoritats uniformades donant la mà a un Guàrdia 
Civil. A fons veiem el que sembla ser la fàbrica i algun 
cotxe.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PC - B/N



18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PC de la comitiva visitant fora de les instal·lacions. A 
primer terme, veiem el Ministre donant la mà (a mode 
de despedida) a una de les autoritats que ha acompanyat 
la visita a la fàbrica. En primer pla (a l'esquerra) veiem 
el Guàrdia Civil i al fons, la resta de personatges que 
han anat apareixen a la resta de fotografies. Entre ells, 
l’alcalde de la ciutat i diputat provincial, el senyor 
Viola; el capità general de la Guàrdia Civil, el senyor 
Alvárez i  el conseller delegat de Safyc, el senyor 
Emilio Merín Mora, acompanyat per diversos directors 
i consellers de l’empresa. Al fons, s'intueix la fàbrica i 
alguns cotxes.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PC - B/N

18/09/68

Visita del 
Ministro de 

Comercio a la 
fàbrica SAFYC 
de Balaguer, en 
motiu de la seva 

inauguració.

PG d'un grup de tres persones, inclós el Ministre, 
donant-se la mà a mode de despedida /Entre ells, 
l’alcalde de la ciutat i diputat provincial, el senyor 
Viola; el capità general de la Guàrdia Civil, el senyor 
Alvárez i  el conseller delegat de Safyc, el senyor 
Emilio Merín Mora, acompanyat per diversos directors 
i consellers de l’empresa.). Se situen darrera d'un cotxe.

Polític Visita oficial i 
inauguració Safyc, Balaguer PG - B/N

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG d'una sala de l'empresa. Hi veiem la comitiva que 
visita l'empresa davant d'una màquina que transporta 
llaunes de conserva i les col·loca en una caixa. Davant 
de la comitiva, trobem el Ministre García Moncó, amb 
quatre autoritats més que l'acompanyen i el conseller 
delegat de l'empresa (en concret hi trobem el 
Governador Civil de la província de Lleida i cap 
provincial del Movimiento, el senyor Martínez Val, així 
com alts funcionaris del departament ministerial i el 
subcap provincial del Departament, el senyor Gías 
Jover, entre d'altres). Al fons, la resta de la comitiva i 
un guàrdia civil. També veiem tres treballadors (dos 
homes i una dona).

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PG / Color



18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG de part de la comitiva passejant per un dels 
passadissos de l'empresa. Veiem el Ministre, dos 
autoritats i el conseller delegat de l'empresa. El passadís 
està ple de caixes amb la marca del nom de l'empresa, 
que també veiem en la bata del conseller. 

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG d'una sala de l'empresa, plena de caixes amb el nom 
de la firma (al fons del pla). En primer pla, veiem la 
comitiva (en un pla mig) amb el Ministre al capdavant.  
L'acompanyen el Governador Civil de la província de 
Lleida i cap provincial del Movimiento, el senyor 
Martínez Val, així com alts funcionaris del departament 
ministerial i el subcap provincial del Departament, el 
senyor Gías Jover, entre d'altres.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG dels exteriors de la fàbrica. Veiem que la comitiva, 
presidida pel Ministre, el conseller delegat i dues de les 
autoritats que l'acompanyen, entre ells, el Governador 
Civil de Lleida. Estan començant a baixar una escala. 
La resta de persones els segueixen. A la dreta de la 
fotografia es pot apreciar l'entrada a l'aparcament de la 
firma, amb dos guàrdia civils formant i vigilant 
l'entrada, tres cotxes i un autocar i diverses persones 
que hi circulen.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG de la comitiva davant d'una taula amb menjar de 
l'empresa. Veiem el Ministre i la resta d'autoritats 
mirant els plats i les llaunes de conserva: pera i prèssec 
en almivar, espàrrecs i altres aliments que no es 
reconeixen a simple vista. Sembla que tot està preparat 
perquè els visitants en puguin fer algun tast.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color



18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG de part de la comitiva tastant la mostra de menjar 
que els han preparat des de l'empresa. Dues de les 
autoritats agafen una forquilla i proven la pera en 
almivar. També hi ha plats de mongetes amb xoriço. El 
Ministre i el conseller delegat els observen. Al fons, es 
veu la gorra de dues hostesses.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG d'una part de la visita. El conseller delegat de 
l'empresa està explicant al Ministre García Moncó 
alguna cosa sobre les instal·lacions. Veiem part de la 
maquinària que els envolta, així com la resta de la 
comitiva també mirant les instal·lacions i parlant entre 
ells.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PA del conseller delegat i del Ministre parlant. El 
primer vestit de blanc, té entre les mans un prèssec 
tallat per la meitat i li ensenya al Ministre, mentre li diu 
alguna cosa. A l'esquerra, apareix un home, segurament 
una de les autoritats, que també està escoltant les 
explicacions del treballador. Al fons, la resta de la 
comitiva.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PA / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PC del Ministre i de la resta d'autoritats (el Governador 
Civil de la província de Lleida i cap provincial del 
Movimiento, el senyor Martínez Val, així com alts 
funcionaris del departament ministerial i el subcap 
provincial del Departament, el senyor Gías Jover, entre 
d'altres). A l'esquerra, veiem el Ministre, que està 
parlant amb una altra autoritat. Els envolten, la resta de 
persones visitants i el conseller delegat que apareix 
tallat. Tots miren cap a la dreta de la fotografia alguna 
cosa que no està fora de pla

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PC / Color



18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

GPG d'una sala de la fàbrica amb la maquinària 
corresponent. A l'esquerra de la fotografia, veiem una 
gran màquina amb una cinta transportadora per on hi va 
passat la fruita. Veiem a diverses dones que estan a la 
vora de la màquina fent alguna tasca determinada. La 
màquina és molt gran i s'extén per tota la sala, fins i tot 
en diversos nivells. A la dreta de la fotografia, veiem el 
grup de visitants. Al capdavant, el Ministre i el 
conseller delegat, el qual li assenyala alguna cosa.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PC / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG d'una de les sales de la fàbrica, amb una gran 
maquinària que transporta fruita a través d'una cinta 
transportadora. Al centre de la fotografia, veiem el grup 
dels visitants caminant. Al centre, el conseller delegat i 
el Ministre García Moncó, acompanyats d'altres 
autoritats (el Governador Civil de la província de 
Lleida i cap provincial del Movimiento, el senyor 
Martínez Val, així com alts funcionaris del departament 
ministerial i el subcap provincial del Departament, el 
senyor Gías Jover, entre d'altres).

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PC del grup de visitants, que miren atentament una 
fruita que els està ensenyant el conseller delegat Al 
centre, el Ministre i al seu voltant la resta d'autoritats. 
Al fons, es veu la fàbrica i la maquinària.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PC / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PC del grup de visitants, que miren atentament una 
fruita que els està ensenyant el conseller delegat Al 
centre, el Ministre i al seu voltant la resta d'autoritats. 
Al fons, es veu la fàbrica i la maquinària.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PC / Color



18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG que mostra, amb el mateix percentatge, la 
maquinària i els visitants. A l'esquerra de la fotografia, 
veiem la màquina transportadora de fruita i a la dreta, el 
conseller delegat i el Ministre, observant-la. Al fons, 
alguns treballadors i una part d'una màquina 
fotogràfica. També es deixa veure un Guàrdia Civil.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

GPG d'una de les sales de l'empresa, a través de la qual 
els visitants creuen, mentre conversen entre ells. Al 
capdavant, el conseller delegat i el Ministre, 
acompanyats de la resta d'autoritats de la comitiva. La 
fotografia està desenfocada.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer GPG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PA del Ministre i el conseller delegat avançant cap 
algun lloc. La fotografia s'emmarca en una de les sales 
de màquines transportadores de fruita de la fàbrica i 
veiem al Ministre i al conseller al centre de la 
fotografia, caminant i mirant cap a algun lloc. Darrera 
seu, pujada en una escala, veiem una treballadora tocant 
una de les peces de la màquina. També es deixen veure 
una de les autoritats de la comitiva i una altra 
treballadora.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PA / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG de part del grup que visita la fàbrica. A la dreta de la 
fotografia, cap a on es dirigeix la nostra mirada, veiem 
el Ministre i el conseller delegat parlant i mirant alguna 
cosa fora de camp. També veiem la resta de comitiva i 
una persona (autoritat) que mira fixament a la càmera. 
Al fons, es pot observar l'empresa, simbolitzada en les 
màquines.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PG / Color



18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG de part de la comitiva que visita l'empresa. Veiem el 
grup està parat en alguna de les sales de la fàbrica i al 
centre de la fotografia hi ha una persona (autoritat) que 
ha pres la paraula i assenyala alguna cosa. La resta 
l'escolten. Al fons, es veu la fàbrica i les màquines.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PC d'una part del grup visitant. La comitiva està dreta 
mirant alguna cosa que queda fora de la fotografia. A la 
banda dreta de la fotografia, trobem el Ministre i el 
conseller delegat que els acompanya. A continuació, 
una autoritat està parlant i fent un gest amb la mà, 
mentre que dos més l'escolten (un d'ells és el 
Governador Civil de Lleida). La resta de persones, 
estan al seu voltant.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG de la comitiva caminant per una de les sales de 
màquines de l'empresa. A la dreta de la fotografia, 
trobem el conseller delegat que assenyala alguna cosa al 
Ministre, que mira cap a la direcció que l'indica. La 
resta, continua caminant al seu costat (entre ells hi ha el 
Governador Civil de la província de Lleida i cap 
provincial del Movimiento, el senyor Martínez Val, així 
com alts funcionaris del departament ministerial i el 
subcap provincial del Departament, el senyor Gías 
Jover, entre d'altres).

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG de la comitiva. El Ministre i el conseller delegat 
acompanyats per una altra autoritat, encapçalen el grup. 
La resta els segueix. S'emmarquen en una de les sales 
de màquines de la fàbrica.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color



18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

GPG d'una de les sales de l'empresa, amb una gran 
màquina transportadora de fruita que està elevada. A la 
dreta, veiem la comitiva de visitants, encapçalada pel 
conseller delegat que explica alguna cosa al Ministre. A 
l'esquerra, veiem la màquina i unes dones treballant-hi. 
Al fons, un gran cartell que hi posa "prohibido fumar".

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica GPG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PC de part de la comitiva davant d'una cinta que 
transporta pots de prèssic en almivar. El Ministre està 
mirant els pots, mentre que tres autoritats parlen entre 
elles al seu costat. El conseller delegat està dient alguna 
cosa al Ministre. Una treballadora està manipulant 
alguna cosa que ens queda fora de pla.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PC / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG d'una cinta que transporta pots de prèssic en 
almivar. El grup visitant, amb el Ministre al capdavant, 
estan al seu costant. Una treballadora mira els pots.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG de part de la comitiva mirant una màquina que 
transporta pots de prèssic en almivar. A la part esquerra, 
veiem el que sembla ser una màquina d'última 
tecnologia, una cinta transportadora i alguns 
treballadors que la gestionen. A la dreta, el Ministre i 
alguns de les autoritats visitants. També el conseller 
delegat. 

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PG / Color



18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG de la comitiva, que atravessa una de les grans sales 
de màquines de l'empresa. A la dreta de la fotografia, 
veiem una màquina que sembla que tapa els pots de 
fruita en almivar i al fons, unes dones que segurament 
estan al davant de la cinta transportadora. A la dreta, la 
comitiva, amb el treballador explicant alguna cosa al 
Ministre i la resta de visitants (entre ells hi ha el 
Governador Civil de la província de Lleida i cap 
provincial del Movimiento, el senyor Martínez Val, així 
com alts funcionaris del departament ministerial i el 
subcap provincial del Departament, el senyor Gías 
Jover, entre d'altres).

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG de part de la comitiva danvant d'una màquina que 
transporta pots de fruita en almivar. Al fons hi ha la 
mateixa màquina que veiem en la fotografia anterior. 
Emmarcats per uns tubs de les màquines, el Ministre i 
el conseller delegat es miren les instal·lacions. També la 
resta de persones de la comitiva estan a la sala. S'hi pot 
veure també un Guàrdia Civil.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG d'un dels passadissos de l'empresa. A banda i banda, 
hi veiem grans palots plens de pots de conserva. Al 
centre, la comitiva, encapçalada pel Ministre, el 
conseller delegat i dues de les autoritats. La resta els 
segueixen.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color



18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

GPG d'un dels passadissos de l'empresa. A banda i 
banda, hi veiem grans palots plens de pots de conserva. 
Al centre, la comitiva, encapçalada pel Ministre, el 
conseller delegat i dues autoritat. La resta els 
segueixen.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica GPG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG del grup visitant. Estan plantats a la sala 
encarregada de posar els pots de fruita en capses de 
l'empresa. Al mig de la fotografia veiem al Ministre 
donant un pot de conserva a una altra autoritat. La resta, 
inclòs el treballador, s'ho miren. Al fons, un gran 
moviment de treballadors i treballadores.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG del grup visitant. Estan plantats a la sala 
encarregada de posar els pots de fruita en capses de 
l'empresa. Al mig de la fotografia veiem al Ministre 
parlant amb un petit grup d'autoritats. La resta, inclòs el 
conseller delegat s'ho miren. Al fons, un gran moviment 
de treballadors i treballadores.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG del grup visitant. Estan plantats a la sala 
encarregada de posar els pots de fruita en capses de 
l'empresa. Al mig de la fotografia veiem la comitiva 
mirant alguna cosa que queda fora del pla. Al fons, un 
gran moviment de treballadors i treballadores.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color



18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG de part de la comitiva de visitants mirant una 
màquina que transporta les llaunes de conserva i les 
col·loca en caixes. Al centre de la fotografia, el 
Ministre i el conseller delegat acompanyats per algunes 
de les autoritats (entre ells hi ha el Governador Civil de 
la província de Lleida i cap provincial del Movimiento, 
el senyor Martínez Val, així com alts funcionaris del 
departament ministerial i el subcap provincial del 
Departament, el senyor Gías Jover, entre d'altres). 
També veiem una dona treballant i un guàrdia civil.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG d'un grup de quatre autoritats davant d'una taula 
parada amb menjar fabricat per l'empresa visitada. 
Riuen i miren el menjar. 

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG d'un grup de quatre autoritats davant d'una taula 
parada amb menjar fabricat per l'empresa visitada, el 
Ministre Moncó ocupa la part central de la fotografia. 
Riuen i miren el menjar. 

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PA de tres de les autoritats parlant entre elles. Al centre, 
trobem el Minsitre, amb una cigarreta entre les mans. 
Al fons, veiem part de la comitiva, conversant 
distesament. S'observa també una hostessa, el conseller 
delegat i un guàrdia civil.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PA / Color



18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PM de dues de les autoritats assistent a l'acte. Una 
d'elles és el Ministre, que escolta al seu acompanyant 
mentre fuma una cigarreta. Al fons, veiem també la 
resta de les autoritats i un Guàrdia Civil.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PM / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PA de les dues autoritats que apareixen a la fotografia 
anteriors, però en aquesta ocasió les veiem observant el 
contingut d'un dels plats plens d'aliments que ofereix 
com a convit l'empresa. El Ministre continua fumant 
una cigarreta. També veiem una taula amb beguda i 
menjar i al fons la resta de les autoritats visitants i un 
Guàrdia Civil.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PA / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PC d'un grup d'autoritats parlant després de la visita per 
les instal·lacions. El Ministre està al mig del grup i 
l'acompanyen tres autoritats (una d'elles és el conseller 
delegat de l'empresa i l'altre el Governador Civil). Un 
d'ells té un paper entre mans i el Ministre està fumant 
una cigarreta. Al fons, la resta de la comitiva, parlant i 
bebent.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PC / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG d'algunes de les autoritats assistents a la visita. Al 
centre de la fotografia i davant de la taula parada de 
menjar, en veiem a dues parlant entre elles, amb un got 
a les mans. Al fons, la resta d'autoritats.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color



18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PC d'un grup d'autoritats, escoltant una persona que 
parla, davant de la taula de menjar. Gairbé totes van 
vestides de gris. El Ministre és al davant, tot i que 
queda una mica difós. De fons, també veiem el 
conseller delegat i el Governador Civil.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PC / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PC  de part del grup d'autoritats reunits i parlant en la 
sala on s'ha fet el convit. El Ministre està al mig. També 
hi veiem el Governador Civil i el conseller delegat.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PC / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG d'una sala plena de lliteres. El Ministre i algunes de 
les autoritats que l'acompanyen estan entrant per una 
porta situada a l'esquerra de la fotografia. Una autoritat 
li està dient alguna cosa al Ministre. També els 
acompanyen el conseller delegat i una de les 
treballadores de la fàbrica. 

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG d'una porta a través de la qual entra el Ministre i la 
resta d'acompanyants (entre ells, el Governador Civil i 
el conseller delegat). A l'esquerra es veu una part d'una 
llitera i, per tant, se suposa que ens trobem a la sala que 
apareix a la fotografia anterior.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PG / Color



18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PC de les treballadores de la fàbrica que, durant la 
visita del Ministre, faran la funció d'hostesses. Se situen 
davant d'una taula parada de menjar i de llaunes de 
conserva amb la marca de l'empresa. En són cinc, la del 
mig va vestida de roba de carrer, mentre que la resta ho 
fan d'hostesses.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer Nom de la fàbrica PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG del grup de visitants, sortint per una porta. El 
Ministre i el conseller delegat sembla que es donen les 
mans, a mode d'acomiadament. La resta s'ho mira. A 
primer pla, veiem el capó d'un cotxe amb la bandera i 
l'escut espanyols.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer
Bandera 

espanyola    
Àguila imperial    

PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

Igual que la fotografia anterior. PG del grup de 
visitants, sortint per una porta. El Ministre se situa al 
mig de la fotografia, envoltat de la resta de comitiva. A 
primer pla, veiem el capó d'un cotxe amb la bandera i 
l'escut espanyols.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer
Bandera 

espanyola    
Àguila imperial    

PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

Igual que la fotografia anterior. PG del grup de 
visitants, sortint per una porta. El Ministre se situa al 
mig de la fotografia, envoltat de la resta de comitiva. A 
primer pla, veiem el capó d'un cotxe amb la bandera i 
l'escut espanyols.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer
Bandera 

espanyola    
Àguila imperial    

PG / Color



18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG de la comitiva visitant que entra per la porta. El 
Ministre va al capdavant del grup, parla amb el 
Governador Civil i està acompanyat pel conseller 
delegat i de la resta de visitants.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer
Bandera 

espanyola    
Àguila imperial    

PG / Color

18/09/68

Visita a la fàbrica 
de conserves 
SAFYC de 

Balaguer del 
Ministro 

d'Agricultura, 
Faustino Garcia 

Moncó

PG de la comitiva que està entrant a una sala. El 
Ministre està al mig, acompanyat d'un bon nombre 
d'autoritats i del conseller delegat.

Polític Visita oficial Safyc, Balaguer PG / Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG de la comitiva visitant davant d'una taula parada 
plats de fruita exposades. El Ministre Fraga Iribarne 
està intentant agafar un prèssec. Rere seu moltes 
autoritats, mirant també la taula. Al fons, es veu també 
una dona i un nen. D'entre les autoritats, reconeixem el 
Ministre d’Informació i Turisme, el senyor Fraga 
Iribarne, i el subsecretari del seu Departament, el 
senyor Pío Cabanillas. Acompanyant el Governador 
Civil i també cap provincial del “Movimiento”, José 
María Martínez Val, s’hi podien veure, entre molts 
altres, el Governador Militar accidental, el coronel 
Ortego Grahit, el president de l’Audiència Nacional 
espanyola, el senyor Capell i el Delegat Provincial del 
Ministeri d’Indústria, don Francisco Ferrer.

Polític Visita oficial Fira de Lleida PG / Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG de la comitiva visitant davant d'una taula para amb 
caixes de fruita exposades (prèssecs i pomes). Veiem el 
Ministre al centre del grup, acompanyat d'una gran 
quantitat de personalitats, vestides de forma elegant. A 
l'esquerra, es poden veure alguns nens i nenes, amb un 
look més informal. D'entre les autoritats, reconeixem el 
Ministre d’Informació i Turisme, el senyor Fraga 
Iribarne, i el subsecretari del seu Departament, el 
senyor Pío Cabanillas. Acompanyant el Governador 
Civil i també cap provincial del “Movimiento”, José 
María Martínez Val, s’hi podien veure, entre molts 
altres, el Governador Militar accidental, el coronel 
Ortego Grahit, el president de l’Audiència Nacional 
espanyola, el senyor Capell i el Delegat Provincial del 
Ministeri d’Indústria, don Francisco Ferrer.

Polític Visita oficial Fira de Lleida PG / Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PM del Ministre i una hostessa, que li ofereix una caixa 
amb el logotip de la "Cooperativa Agrícola Provincial 
de Lleida". Ell està fent el gest d'obrir-la o tancar-la. 
Ella porta un vestit blanc i una banderola amb la 
bandendera espanyola, on es pot llegir "guel". Al fons 
hi ha la resta d'autoritats que l'acompanyen. Al fons, a 
través d'unes vidreres, veiem gent que s'ho mira.

Polític Visita oficial Fira de Lleida Bandera 
espanyola PM / Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PA del Ministre i una hostessa que li ofereix una caixa 
plena de pomes amb el logotip de la "Cooperativa 
Agrícola Provincial de Lleida". Sembla que parlen 
d'alguna cosa i riuen. Ella porta una banderola 
espanyola creuada al pit. Al fons, la resta 
d'acompanyants i, fins i tot, un fotògraf.

Polític Visita oficial Fira de Lleida Bandera 
espanyola PA / Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG de la comitiva visitant que passeja davant d'una 
parada amb fruita exposada (a l'esquerra de la 
fotografia). A la dreta, veiem el Ministre (mirant 
fixament a càmera) davant d'una comitiva que el 
segueix. A la mà, porta el diari La Mañana i un altre 
futlletó que no es pot reconèixer. El segueix la 
comitiva, amb totes les autoritats presents. D'entre les 
autoritats, reconeixem el Ministre d’Informació i 
Turisme, el senyor Fraga Iribarne, i el subsecretari del 
seu Departament, el senyor Pío Cabanillas. 
Acompanyant el Governador Civil i també cap 
provincial del “Movimiento”, José María Martínez Val, 
s’hi podien veure, entre molts altres, el Governador 
Militar accidental, el coronel Ortego Grahit, el 
president de l’Audiència Nacional espanyola, el senyor 
Capell i el Delegat Provincial del Ministeri d’Indústria, 
don Francisco Ferrer.

Polític Visita oficial Fira de Lleida PG / Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del Ministre Fraga Iribarne davant d'una taula amb 
una cistella decorada i plena de pomes. Ell mira de reull 
(en direcció a allò que una mà li assenyala), mentre fa 
el gest d'agafar-ne una. Rere seu hi ha part de la 
comitiva que el segueix, amb totes les autoritats 
presents a l'acte.

Polític Visita oficial Fira de Lleida PG / Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG de la comitiva visitant davant d'una barra on hi ha 
croissants petits i dos porrons de vi. Rere la barra, un 
senyor està donant la mà al Ministre, que ja desvia la 
mirada cap a una altra direcció. Rere seu, la comitiva 
amb la resta d'autoritats es miren el gest amb una rialla.

Polític Visita oficial Fira de Lleida PG / Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del Ministre passejant per les instal·lacions amb una 
altra persona, que sembla que li vol ensenyar alguna 
cosa que ens queda fora de quadre. Es dirigeixen cap a 
un estand de "víveros", però no podem veure el 
contingut. El segueixen totes les autoritats presents a la 
visita.

Polític Visita oficial Fira de Lleida PG / Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

En aquesta fotografia ja es veu el contingut de l'estand 
de la fotografia anterior. Hi podem veure caixes amb 
peres i algunes branques El Ministre està aturat davant 
de la parada, amb una pera a les mans. La persona que 
abans li ensenyava el camí, ara l'està mirant, sembla 
que estan mantenint una conversa. Al costat, hi ha 
veiem el Governador Civl però queda fora de la 
conversa mantinguda entre els dos primers personatges. 
A darrera, s'entreveu la resta de la comitiva.

Polític Visita oficial Fira de Lleida PG / Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PA del Ministre de Turisme, Manuel Fraga Iribarne 
signant un document en una barra. L'acompanyen 
algunes autoritats i rere la barra es pot entreveure la 
figura d'una senyora mira la signatura del Ministre. El 
diari La Mañana està damunt de la taula, juntament 
amb altres papers que no es poden veure.

Polític Visita oficial Fira de Lleida La Mañana PG / Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PA del Ministre de Turisme, Manuel Fraga Iribarne 
signant un document en una barra. L'acompanyen 
algunes autoritats. El diari La Mañana està damunt de la 
taula, juntament amb altres papers que no es poden 
veure. El Governador Civil somriu a càmera.

Polític Visita oficial Fira de Lleida PA / Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del Ministre Fraga Iribarne davant d'una taula amb 
una cistella decorada i plena de pomes. Ell mira de reull 
(en direcció a allò que una mà li assenyala), mentre fa 
el gest d'agafar-ne una. Rere seu hi ha part de la 
comitiva que el segueix, amb totes les autoritats 
presents a l'acte, amb el Governador Civil entre ells.

Polític Visita oficial Fira de Lleida PG / Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del Ministre, davant d'una barra amb safates plenes 
de reposteria, bebent un porró. Un grup d'autoritats s'ho 
mira amb cara divertida. Rere la barra, podem veure 
gots i escuradents guardats.

Polític Visita oficial Fira de Lleida PG / Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG de la comitiva, amb el Ministre al capdavant, mirant 
un muntatge d'un pagès (amb una sandàlia i un cistell), 
fruita i una gallina (representació lleidatana). Al fons, 
emmarcat per unes bigues, el Ministre, que s'ho mira 
amb un somriure, i la resta de la comitiva (entre ells, 
destaca Pío Cabanillas).

Polític Visita oficial Fira de Lleida PG / Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG de part de la comitiva visitant, amb el Ministre al 
mig, mirant un mapa en relleu amb unes banderoles, 
situat a la dreta de la fotografia. Al darrera de la 
comitiva, veiem uns cartells i en un d'ells podem llegir 
"Almendra: afluencia provincial a los mercados". 
D'entre les autoritats, reconeixem el Ministre 
d’Informació i Turisme, el senyor Fraga Iribarne, i el 
subsecretari del seu Departament, el senyor Pío 
Cabanillas. Acompanyant el Governador Civil i també 
cap provincial del “Movimiento”, José María Martínez 
Val, s’hi podien veure, entre molts altres, el Governador 
Militar accidental, el coronel Ortego Grahit, el 
president de l’Audiència Nacional espanyola, el senyor 
Capell i el Delegat Provincial del Ministeri d’Indústria, 
don Francisco Ferrer

Polític Visita oficial Fira de Lleida PG / Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del Ministre parlant amb una hostessa. El Ministre, 
situat a l'esquerra, mira a la noia, que porta un vestit 
groc amb una banderola creuada al pit (on hi posa xxx 
de Lariege) i sembla que està parlant. Al seu voltant, la 
resta de la comitiva mirant la conversa.També veiem 
algun nen i alguna senyora que s'ho miren entretinguts 
de lluny. Al darrera de la noia veiem un plafó amb 
diverses fotografies en blanc i negre sobre espais 
naturals. A dalt a l'esquerra també podem observar un 
gran cartell en el que llegim "1era exposición xxx. El 
certámen europeo más xxx".

Polític Visita oficial Fira de Lleida PG / Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PA del Ministre donant la mà a una hostessa, que porta 
un vestit groc i una banderola creuada al pit (on hi posa 
xxx de Lariege). Al seu voltant, la resta de la comitiva 
mirant la conversa, amb el Governador Civil al 
capdavant.També veiem algun nen i alguna senyora que 
s'ho miren entretinguts de lluny. Al darrera de la noia 
veiem un plafó amb diverses fotografies en blanc i 
negre sobre espais naturals. A dalt a l'esquerra també 
podem observar un gran cartell en el que llegim "1era 
exposición nacional del libro agrícola. El certámen 
europeo más importante de la literatura agrícola", 
"Organización técnica Du Agro".

Polític Visita oficial Fira de Lleida PG / Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG d'una conversa entre el Ministre i un home 
desconegut. Els separa una barra. El Ministre, amb la 
Mañana entre mans, està dient alguna cosa a l'home, 
que obre el que sembla una maleta. Estan a l'exterior, 
envoltats d'arbres. Al seu voltant, la resta de la comitiva 
s'ho mira. També hi ha una persona gran i un guarda de 
seguretat.

Polític Visita oficial Fira de Lleida La Mañana PG / Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC de la col·locació d'una petita insígnia a la solapa de 
la jaqueta del Ministre. Una de les autoritats presents a 
l'acte li està posant una xapa (no es veu el contingut) al 
Ministre, que s'ho mira. Al voltant, una quinzena 
d'autoritats més. Estan a l'exterior i al fons hi veiem 
dues banderes espanyoles i unes altres de la fira.

Polític Visita oficial Fira de Lleida Bandera 
espanyola PC / Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

Fotografia fosca



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PA del Ministre (a la dreta) saludant una altra autoritat 
(a l'esquerra). Estan a l'exterior i la resta de persones de 
la comitiva s'ho miren. També veiem un guarda. 

Polític Visita oficial Fira de Lleida PC / Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

GPG de la comitiva caminant entre un passeig 
envoltant d'arbres. Al davant, cinc autoritats, amb el 
Ministre al mig. Els segueixen la resta d'autoritats. Al 
fons, el sol es pon. Diverses banderes espanyoles i 
altres desconegudes.

Polític Visita oficial Fira de Lleida GPG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG de la comitiva baixant per unes escales. 
L'encapçalen dues autoritats i el Ministre al mig, mentre 
la resta els segueix darrera. Acaben de travessar una 
porta de ferro forjat amb alguna insígnia desconeguda. 
A la dreta, hi veiem una gran estructura on es pot llegir 
"Fira de Sant Miquel".

Polític Visita oficial Fira de Lleida PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del Ministre i una altra autoritat (a la dreta) donant 
la mà a una persona desconeguda (a l'esquerra). La 
resta de la comitiva s'ho mira. Al fons, veiem dues 
banderes que semblen espanyoles. També podem veure 
un Guàrdia Civil.

Polític Visita oficial Fira de Lleida Bandera 
espanyola PG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC de les presentacions entre les autoritats locals i el 
Ministre. Ell, a la dreta de la fotografia, saluda mentre 
una altra persona li va introduïnt les autoritats. Al fons, 
la resta d'autoritats i un Guàrdia Civil.

Polític Visita oficial Fira de Lleida PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG de les presentacions entre el Ministre Fraga i la 
resta d'autoritats locals. A l'esquerra, les autoritats se 
situen en filera i esperen el pas del Ministre per donar-li 
la mà. A la dreta, el Ministre Fraga saluda una per una 
les autoritats presents. Rere seu, una persona s'ho mira. 
Hi ha dues persones de seguretat. Al fons, uns cotxes, 
unes banderes i una embastda.

Polític Visita oficial Fira de Lleida PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PM del Ministre Fraga amb l'alcalde de Lleida 
Sangenís. Estan davant d'un cotxe oficial, amb la 
bederola espanyola, caminant cap a un espai 
desconegut. Al fons, el sol es pon sota l'espessa massa 
dels boscos i d'algun edifici. També veiem diverses 
persones de seguretat i alguna gent que mira el 
Ministre.

Polític Visita oficial Fira de Lleida Bandera 
espanyola PM/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

GPG de l'interior d'una església. Al fons i ben petit, 
podem observar l'altar i gent al davant, d'esquena a la 
càmera. Al darrera, unes vidrieres de colors i al davant, 
una gran sombra de la llum de l'exterior.

Polític Visita oficial Sant Crist GPG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del claustre de l'església, amb les diverses autoritats 
que participen en l'acte. A primera fila i en una cadira 
de fusta i vellut negre, el Ministre, sol. Al seu darrera, 
una filera de cinc autoritats (es distingeix un militar): el 
Governador Civil, l'alcalde de Balaguer, Pío Cabanillas 
i el senyor Tarragó. A la resta de cadires, s'hi poden 
veure més fidels, tot homes. Al fons, a través de la llum 
de la porta, veiem persones de peus.

Polític Visita oficial Sant Crist GP/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC de les cinc autoritats que encapçalen la missa: 
Tarragó, alcalde de Balguer, Pío Cabanillas, el 
Governador Civil i un militar. Totes elles estan dretes, 
amb les mans creuades davant la panxa (una d'elles 
mira fixament a la càmera). Davant seu tenen uns 
reclinatoris (un d'ells està forrat de vellut vermell). Al 
fons, diverses persones desconegudes.

Polític Visita oficial Sant Crist PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC d'un coro format per noies i nois. Les noies, al 
capdavant, van vestides amb una faldilla blava, gris o 
negra i una camisa blanca amb un llacet negre. Al seu 
costat, el cura les acompanya. Al fons, mitja dotzena de 
nois, amb americana i llacet.

Polític Visita oficial Sant Crist PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

GPG de l'interior de l'església. La vista està presa des 
de l'altar. A primer pla veiem una creu i al fons la nau 
central, amb el Ministre i les diverses autoritats 
assegudes. La porta de l'església està oberta i deixa 
entrar la llum, de la mateixa manera que ho fa el 
rossetó.

Polític Visita oficial Sant Crist Creu GPG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

GPG de l'interior de l'església. A primera filera, veiem 
el Ministre Fraga assegut tot sol, amb un reclinatori 
cobert amb una tela de vellut. Rere seu, algunes 
autoritats assegudes i altres persones dretes. Al fons, 
veiem la porta oberta i el rossetó, a través dels quals 
entra molta llum.

Polític Visita oficial Sant Crist GPG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG de l'interior de l'església. A primera filera, veiem el 
Ministre Fraga assegut tot sol, amb un reclinatori cobert 
amb una tela de vellut. Rere seu, es veuen tres autoritats 
assegudes i altres persones de peu.

Polític Visita oficial Sant Crist PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG (lateral) de l'interior de l'església. Veiem a primera 
filera, tot sol, el Ministre Fraga, agenollat al reclinatori. 
Al seu darrera, hi ha tres autoritats (Pío Cabanillas, 
Governador Civil i un militar) que també estan 
agenollades als reclinatoris (un dells també de vellut, 
els altres de fusta). Més endarrera podem observar 
diverses pesrones dretes a a la nau de l'església.

Polític Visita oficial Sant Crist PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del cotxe en el que viatja el Ministre. A través de la 
finestra oberta, veiem la cara del Ministre, que mira 
alguna cosa cap amunt, fora de pla. Al fons, el santuari 
de Sant Crist i arbres.

Polític Visita oficial Balaguer PG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

GPG del Ministre amb el Santuari de Sant Crist al fons. 
Tenim el Ministre en primer pla, mirant cap a l'esquerra 
alguna cosa que queda fora de pla. L'acompanyen dues 
autoritats desconegudes. A fons, el santuari de Sant 
Crist de Balaguer.

Polític Visita oficial Balaguer GPG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG d'una taula llarga i parada amb moltes persones 
assegudes. A primer pla, una parella mira a la càmera. 
Ella porta un vestit blanc amb pedreria al coll i ell va 
vestit amb americana i corbata. Al fons es veuen altres 
persones menjant i parlant.

Polític Visita oficial Balaguer GP/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC d'un grup de persones davant d'uns micròfons (RNE 
i CES). En primer terme, l'alcalde de Balaguer, que 
parla, i el Ministre Fraga, que escolta. Al seu darrea hi 
ha homes (autoritats i un militar) i dones: entre ells, el 
Governador Militar. 

Polític Visita oficial Balaguer PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PM d'una dona i del bisbe (apareix tallat). A l'esquerra, 
una bara. Al seu costat, una dona d'uns quaranta anys i 
una senyora adulta, les dues ben vestides. A la dreta, es 
pot entreveure la figura del bisbe Aurelio del Pino 
Gómez. Al fons, alguns homes desconeguts.

Polític Visita oficial Balaguer PM/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC d'un grup de persones davant d'uns micròfons (RNE 
i CES). En primer terme, l'alcalde de Balaguer, que 
parla. Al seu costat, el Ministre, amb els braços creuats, 
escolta i el Governador Civil. Al fons, diverses 
persones (homes i dones) escolten les paraules de 
l'alcalde. A l'esquerra de la fotografia, es veu el Bisbe, 
que queda tallat.

Polític Visita oficial Balaguer RNE                        
CES PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC d'un grup de persones al voltant d'uns micròfons. 
L'alcalde de Balaguer parla, mentre que al seu costat es 
veuen el Ministre Fraga i el Bisbe, que escolten. Al seu 
voltant, moltes autoritats (homes i dones) els 
acompanyen, plenant la sala de gom a gom.

Polític Visita oficial Balaguer RNE                        
CES PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC d'un grup de persones al voltant d'uns micròfons 
(RNE i CES). A mà dreta, l'alcalde de Balaguer està 
fent un parlament just davant dels micros. Al seu costat 
(cap a l'esquerra) el Ministre Fraga, el Governador Civil 
i el Bisbe escolten les paraules de l'alcalde. Al seu 
voltant, homes i dones també estan, entre ells un 
militar, també estan escoltant les paraules del batlle.

Polític Visita oficial Balaguer RNE                        
CES PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

 PC d'un grup de persones al voltant d'uns micròfons 
(RNE i CES). A mà dreta, l'alcalde de Balaguer està 
fent un parlament just davant dels micros. Al seu costat 
(cap a l'esquerra) el Ministre Fraga, el Governador Civil 
i el Bisbe escolten les paraules de l'alcalde. Al seu 
voltant, homes i dones també estan, entre ells un 
militar, també estan escoltant les paraules del batlle. 
Una de les persones del públic agafa part de la 
indumentària del Bisbe.

Polític Visita oficial Balaguer RNE                        
CES PC/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC de l'alcalde de Balaguer i el Ministre Fraga davant 
d'uns micròfons (CES i RNE). El batlle està parlant, 
mentre que el Ministre s'ho escolta amb la mirada fixa 
cap a l'esquerra de la fotografia (alguna cosa que queda 
fora de pla). Al fons, diverses autoritats (homes i 
dones), entre ells, el Governador Civil i Pío Cabanillas. 
També hi ha un capellà que aguanta part de la 
indumentària del bisbe.

Polític Visita oficial Balaguer RNE                        
CES PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC d'un grup de persones davant d'uns micròfons (RNE 
i CES). A primer terme, parlant davant dels micròfons, 
l'alcalde de Balaguer, el Sr. Viola, dient unes paraules. 
A la seva dreta (a l'esquerra de la fotografia), el 
Ministre, escoltant-s'ho amb les mans creuades sobre el 
pit, el Governador Civil i Pío Cabanillas. Al seu voltant, 
homes i dones també escoltant les paraules de l'alcalde. 
Veiem un militar i un cura, que aguanta part de 
l'abituallament del bisbe.

Polític Visita oficial Balaguer RNE                        
CES PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC d'un grup de persones al voltant del Bisbe Del Pino 
Gómez beneïnt l'espai. Ell se situa a la dreta de la 
fotografia, fent el gest de la benedicció amb aigua 
sagrada. A la seva dreta, un capellà li aguanta un llibre. 
A continuació, veiem al Ministre, a l'alcalde i a la resta 
de persones assistents a l'acte, mirant el gest del Bisbe.

Polític Visita oficial Balaguer RNE                        
CES PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

Pc de diverses cares d'autoritats presents a la visita 
oficial del Ministre Fraga. Al centre ell, que destaca per 
la seva alçada. Al seu voltant, cares masculines de 
diverses autoritats, Pío Cabanillas i el Governador 
Civil. Dues d'elles (consellers) porten una banderola 
creuada al pit de vellut vermell (de l'Ajuntament de 
Balaguer). Tots miren alguna cosa que està fora de pla. 
Al fons, hi ha un quadre amb el nom de Balaguer.

Polític Visita oficial Balaguer PC/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC de diverses autoritats mirant cap a la dreta de la 
fotografia, alguna cosa que queda fora de pla. El Sr. 
Tarragó, començant per l'esquerra i el Sr. Pio 
Cabanillas, donant l'esquena a la càmera. Rere seu, una 
mica amagat, el Ministre Fraga i altres personalitats. 
N'hi ha quatre (consellers) que porten una banderola de 
vellut vermell creuada al pit amb el símbol de 
l'Ajuntament de Balaguer. Un fotògraf aixeca el flaix. 
Al fons, un dibuix amb la inscripció de Balaguer. 

Polític Visita oficial Balaguer PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC de les diverses autoritats presents a l'acte dins d'una 
sala de pedra. En primer pla, veiem el Ministre Fraga 
Iribarne. A la seva esquerra i una mica més endarrera, 
Pio Cabanillas, i una altra autoritat. A la dreta, el Sr. 
Tarragó i una altra autoritat desconeguda. Rere seu, els 
consellers de l'Ajuntament de Balaguer, amb les bandes 
creuades al pit. Al fons, per una porta, baixen la resta 
d'autoritats.

Polític Visita oficial Balaguer PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

GPG d'una vista del Sant Crist de Balaguer. Al fons, el 
monestir corona la cima d'una petita muntanya. A 
l'esquerra, per un petit camí, veiem una filera 
d'autoritats caminant i deixant enrere el Sant Crist. Hi 
distingim, entre elles, el bisbe de la Seu i Pío 
Cabanillas. A la dreta, ben a la vora del precipici, un 
petit grup d'autoritats amb el Ministre entre elles. Sobre 
el Sant Crist oneja una bandera desconeguda.

Polític Visita oficial Sant Crist GPG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG d'un petit camí envoltat d'arbres (sembla l'accés al 
Sant Crist). Hi veiem un grup d'autoritats, amb el 
Ministre Fraga al mig. A primer pla, un regidor de 
l'ajuntament.

Polític Visita oficial Sant Crist PG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del grup d'autoritats amb el Sant Crist al fons. A 
primer pla, veiem el Ministre acompanyat de l'alcalde 
de Balaguer, que porta una banderola vermella i el 
bastó de comandament. Rere seu, tot un seguit 
d'autoritats, de les que es distingeixen Pío Cabanillas i 
el Sr. Tarragó. També podem identificar una persona de 
seguretat, dos Guàrdia Civils i persones del poble al 
fons.

Polític Visita oficial Sant Crist PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC d'un grup d'autoritats davant d'uns micròfons. A 
l'esquerra, el bisbe de la Seu llegint unes paraules d'un 
llibre que li aguanta un religiós vestit de negre. A la 
seva dreta, les autoritats civils escolten el discurs del 
Bisbe. Per ordre veiem Pío Cabanillas, un personatge 
desconegut, el Ministre Fraga Iribarne, el Sr. Viola i 
l'alcalde de Balaguer. Rere seu, homes i dones s'ho 
miren (estan col·locats en dues corones: a la primera i 
la més propera a les autoritats s'hi situen les dones; a la 
segona, els homes).

Polític Visita oficial Sant Crist PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC d'un grup d'autoritats davant d'uns micròfons. A 
l'esquerra, el bisbe de la Seu llegint unes paraules d'un 
llibre que li aguanta un religiós vestit de negre. A la 
seva dreta, les autoritats civils escolten el discurs del 
Bisbe i fan algun signe d'estar resant. Per ordre veiem 
Pío Cabanillas, un personatge desconegut, el Ministre 
Fraga Iribarne, el Sr. Viola i l'alcalde de Balaguer. Rere 
seu, homes i dones s'ho miren (estan col·locats en dues 
corones: a la primera i la més propera a les autoritats 
s'hi situen les dones; a la segona, els homes).

Polític Visita oficial Balaguer RNE                        
CES PC/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC d'un grup d'autoritats davant d'uns micròfons. A 
l'esquerra, el bisbe de la Seu llegint unes paraules d'un 
llibre que li aguanta un religiós vestit de negre. A la 
seva dreta, les autoritats civils escolten el discurs del 
Bisbe i fan algun signe d'estar resant. Per ordre veiem 
Pío Cabanillas, un personatge desconegut, el Ministre 
Fraga Iribarne, el Sr. Viola i l'alcalde de Balaguer. Rere 
seu, homes i dones s'ho miren (estan col·locats en dues 
corones: a la primera i la més propera a les autoritats 
s'hi situen les dones; a la segona, els homes).

Polític Visita oficial Balaguer RNE                        
CES PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC d'algunes de les autoritats més importants de l'acte 
parlant de forma privada davant dels micròfons. Al 
centre del grup, veiem el Ministre Fraga Iribarne, que 
està escoltant les paraules de l'alcalde de Balaguer. 
D'esquerra a dreta: Pío Cabanillas, personatge 
desconegut (president de la Diputació?), Ministre 
Fraga, Sr. Viola i l'alcalde de Balaguer. Al fons, homes i 
dones plenen la sala.

Polític Visita oficial Balaguer RNE                        
CES PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC d'un grup de tres autoritats parlant en privat davant 
dels micròfons. Al centre de la fotografia hi veiem el 
Ministre, a la seva esquerra, un personatge desconegut 
(podria ser el president de la Diputació) i a la seva 
dreta, l'alcalde de Balaguer. Al fons, homes i dones 
plenen la sala.

Polític Visita oficial Balaguer RNE                        
CES PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PC d'un grup de tres autoritats parlant en privat davant 
dels micròfons. Al centre de la fotografia (desplaçat una 
mica cap a la dreta) hi veiem el Ministre, que escolta 
amb els braços creuats per sota del pit. A la seva 
esquerra, un personatge desconegut (segurament el 
president de la Diputació) parla en un tó molt amistós. 
D'esquena, Pío Cabanillas. Al fons, homes i dones 
plenen la sala.

Polític Visita oficial Balaguer RNE                        
CES PC/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PM d'una dona gran donant-li un petó a la mà al Bisbe 
de la Seu. A l'esquerra de la fotografia, trobem una 
senyora gran de cabells blancs, agafant la mà del Bisbe 
i fent-li un petó. A la dreta, el Bisbe li ofereix la mà 
amb un gest simpàtic. Al fons, homes i dones s'ho 
miren (entre ells, distingim el Ministre, el Sr. Viola i 
l'alcalde de Balaguer).

Polític Visita oficial Balaguer CES PM/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del Ministre saludant la mateixa senyora de la 
fotografia anterior. Ella està asseguda en una cadira, a 
l'esquerra de la fotografia, mentre que el Ministre Fraga 
Iribarne la saluda de peu. Al fons, veiem dones que s'ho 
miren simpàtiques. També podem observar part d'una 
càmera fotogràfica que assoma des de fora de pla.

Polític Visita oficial Balaguer CES PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del Ministre saludant a diverses autoritats locals a 
l'entrada del parador. A l'esquerra, les autoritats en fília 
índia van saludan, una a auna,t el Ministre. El 
personatge desconegut (potser el president de la 
Diputació) introdueix el Ministre. Al fons veiem el Sr. 
Tarragó. Al fons de la fotografia, veiem veïns i veïnes 
de Balaguer que s'han reunit per rebre el Ministre.

Polític Visita oficial Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG de l'arribada en cotxe del Ministre Fraga a la porta 
del Parador de Balaguer. En un PM, el Sr. Viola rep el 
Ministre amb una encaixada de mans. Rere seu, 
l'alcalde de Balaguer amb un lleu somriure. Parat, 
veiem el cotxe oficial, amb una petita banderola i escut 
espanyol i el xofer que tanca la porta del darrera. Un 
gran nombre d'homes, dones, nens i nenes se situen als 
vorals de la carretera per veure i rebre el Ministre. 
També hi ha un fotògraf i una persona de seguretat.

Polític Visita oficial Balaguer Escut d'Espanya PG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

GPG de l'arribada en cotxe del Ministre Fraga a la porta 
del Parador de Balaguer. En la fotografia, veiem el 
Ministre baixant d'un cotxe oficial negre i saludant un 
grup de dones i nenes. Al fons, veiem l'alcalde de 
Balaguer i el Sr. Viola, així com un gran nombre de 
veïns i veïnes que han vingut a veure a Fraga. La 
fotografia s'emmarca en una vista del Sant Crist de 
Balaguer.

Polític Visita oficial Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del grup d'autoritats fent un petit homenatge al 
Ministre Fraga. Ell se situa al mig de la fotografia, amb 
una caixa vermella entre les mans, regal de les 
autoritats locals. Està mirant cap a la seva esquerra, on 
hi ha el personatge desconegut (segurament el president 
de la Diputació), al que li dirigeix unes paraules. A la 
seva dreta, l'alcalde de Balaguer. També hi veiem 
alguns regidors amb la banderola vermella creuada 
sobre el pit. En primer pla, hi ha un gran llibre vell 
obert. Al darrera, penjat a la paret, un dibuix de la ciutat 
de Balaguer, amb una inscripció que resa "vista 
meridional de la Ciudad de Balaguer" i un petit escut.

Polític Visita oficial Balaguer Escut de 
Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del grup d'autoritats fent un petit homenatge al 
Ministre Fraga. Ell se situa al mig de la fotografia, amb 
una caixa vermella entre les mans, regal de les 
autoritats locals. Està mirant cap a la caixa, que li està 
donant el personatge desconegut (segurament el 
president de la Diputació). A la seva dreta, l'alcalde de 
Balaguer. També hi veiem alguns regidors amb la 
banderola vermella creuada sobre el pit. Al darrera, 
penjat a la paret, un dibuix de la ciutat de Balaguer, 
amb una inscripció que resa "vista meridional de la 
Ciudad de Balaguer" i un petit escut.

Polític Visita oficial Balaguer Escut de 
Balaguer PG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del grup d'autoritats fent un petit homenatge al 
Ministre Fraga. Ell se situa al mig de la 
fotografia,escoltant les paraules del personatge 
desconegut (segurament el president de la Diputació), 
que té una caixa vermella entre les mans. A la seva 
dreta, l'alcalde de Balaguer. També hi veiem alguns 
regidors amb la banderola vermella creuada sobre el pit.  
En primer pla, hi ha un gran llibre vell obert. Al darrera, 
penjat a la paret, un dibuix de la ciutat de Balaguer, 
amb una inscripció que resa "vista meridional de la 
Ciudad de Balaguer" i un petit escut.

Polític Visita oficial Balaguer Escut de 
Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del grup d'autoritats mirant el llibre de la ciutat. 
L'alcalde porta un paper entre mans, que estan mirant 
tant el Ministre com el personatge desconegut 
(segurament el president de la Diputació), que té una 
capseta vermella entre les mans. Hi ha dos llibres de la 
ciutat i diversos regidors a la sala. Al darrera, penjat a la 
paret, un dibuix de la ciutat de Balaguer, amb una 
inscripció que resa "vista meridional de la Ciudad de 
Balaguer" i un petit escut.

Polític Visita oficial Balaguer Escut de 
Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del Ministre, corvat, escrivint al llibre de la ciutat. 
Al seu voltant, l'alcalde de Balaguer, el personatge 
desconegut (segurament el president de la Diputació) i 
diversos regidors amb la banderola vermella creuada al 
pit. Al darrera, penjat a la paret, un dibuix de la ciutat 
de Balaguer, amb una inscripció que resa "vista 
meridional de la Ciudad de Balaguer" i un petit escut.

Polític Visita oficial Balaguer Escut de 
Balaguer PG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del grup d'autoritats mirant el llibre de la ciutat. 
L'alcalde de Balaguer està obrint-lo, sota l'atenta mirada 
de la resta de persones. A la seva esquerra, el Ministre 
Fraga i el personatge desconegut (segurament el 
president de la Diputació). A la seva dreta, alguns 
regidors amb la banderola vermella creauda al pit. 
També podem veure altres autoritats locals, com el Sr. 
Tarragó.  Al darrera, penjat a la paret, un dibuix de la 
ciutat de Balaguer, amb una inscripció que resa "vista 
meridional de la Ciudad de Balaguer" i un petit escut.

Polític Visita oficial Balaguer Escut de 
Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura, 

Fraga Iribarne

PG del grup d'autoritats mirant un dibuix de la ciutat de 
Balaguer, amb una inscripció que resa "vista meridional 
de la Ciudad de Balaguer" i pun petit escut. El Ministre 
i l'alcalde se situen al mig, envoltats de diverses 
autoritats locals i nacionals, entre les que destaquen el 
personatge desconegut (segurament el president de la 
Diputació), Pío Cabanillas i el Sr. Tarragó.

Polític Visita oficial Balaguer Escut de 
Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG del grup d'autoritats a la sortida del Sant Crist. Al 
centre de la fotografia veiem el Bisbe de la Seu (a 
l'esquerra) i el Ministre Fraga (al centre) i l'alcalde de 
Balaguer (a la dreta) parlant amb un religiós que està 
d'esquena a la fotografia. Darrera seu podem veure 
altres autoritats, entre les que es distingeixen Pío 
Cabanillas i el Sr. Tarragó. També veiem algun militar.

Polític Visita oficial Sant Crist Escut de 
Balaguer Creu PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PM del Bisbe de la Seu (a l'esquerra de la fotografia) i 
el Ministre Fraga (a la dreta) conversant. La parella 
s'emmarca entre un objecte no identificat que s'inscriu 
en la fotografia i el bust d'un militar d'esquenes.

Polític Visita oficial Sant Crist Creu PG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PS del Ministre Fraga signant el llibre del Sant Crist 
sobre un retaule de fusta. Al fons de la fotografia es 
veuen alguns regidors amb la banderola vermella i 
també el Sr. Tarragó es distingeix entre les persones que 
estan a la sala.

Polític Visita oficial Sant Crist Escut de 
Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG del Ministre signant el llibre del Sant Crist de 
Balaguer. Ell està recolzat sobre un retaule de fusta, 
mentre que al fons veiem 5 periodistes que treballen. 
En primer pla, a l'esquerra, podem veure un grup 
d'autoritats locals, entre les que destaquen el Bisbe de la 
Seu, el Sr. Tarragó i un militar. A la paret, veiem un 
quadre de l'últim sopar.

Polític Visita oficial Sant Crist PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PM del grup d'autoritats reten homenatge al Bisbe de 
La Seu. Ell se situa a l'esquerra de la fotografia, mentre 
que el personatge desconegut (segurament el president 
de la Diputació) li fa un petó a la mà. A la seva esquerra 
veiem el Ministre, l'alcade i el sr. Tarragó esperant a fer 
el mateix. A la sala també hi ha altres autoritats locals, 
un religiós (rector de Balaguer) i un fotògraf.

Polític Visita oficial Sant Crist PM/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC de les autoritats entrant al Sant Crist de Balaguer. 
D'esquerra a dreta, veiem el Rector de Balaguer, el 
Ministre Fraga i l'alcalde de la ciutat. Al seu darrera, 
algunes autoritats locals i un parell de fotògrafs.

Polític Visita oficial Sant Crist PC/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG de la sortida del Sant Crist de Balaguer de les 
autoritats. D'esquerra a dreta, veiem el Bisbe de La Seu 
assenyalant alguna cosa que ens queda fora de pla, el 
Ministre Fraga mirant-s'ho i l'alcalde de Balaguer. Rere 
seu, altres autoritats locals, entre el que podem veure al 
Sr. Tarragó, i algun periodista. Tots queden emmarcats 
per la gran portalada de l'església.

Polític Visita oficial Sant Crist PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG de la descoberta d'una placa al pati del Sant Crist. 
En ella podem veure els noms de diferents espais i 
monuments de Balaguer (Santa María, Recinto 
Amurallado, Zonas porticadas, Monumento a los 
Caídos, Claustro Santo Domino y Santo Cristo). La 
placa té les quatre barres catalanes i els quadres de la 
bandera de Balaguer. Al centre, el Ministre i l'alcalde de 
Balaguer i una mica més enrere la resta d'autoritats 
aplaudint. Entre elles, veiem Pío Cabanillas, el Sr. 
Tarragó i regidors amb la banderola vermella. A 
l'esquerra i una mica més amunt, separats per una 
barana, el poble que s'ho mira.

Polític Visita oficial Sant Crist Bandera de 
Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG de la descoberta d'una placa al pati del Sant Crist. 
En ella podem veure els noms de diferents espais i 
monuments de Balaguer (Santa María, Recinto 
Amurallado, Zonas porticadas, Monumento a los 
Caídos, Claustro Santo Domino y Santo Cristo). La 
placa estava coberta amb una bandera espanyola que 
ara s'està treient. Al centre, el Ministre i l'alcalde de 
Balaguer i una mica més enrere la resta d'autoritats 
aplaudint. Entre elles, veiem Pío Cabanillas, el Sr. 
Tarragó, el personatge desconegut (segurament el 
president de la Diputació) i regidors amb la banderola 
vermella. A l'esquerra i una mica més amunt, separats 
per una barana, el poble que s'ho mira. També veiem la 
persona encarregada de destapar la placa 
commemorativa i dos Guàrdia Civils.

Polític Visita oficial Sant Crist

Escut de 
Balaguer         
Bandera 

espanyola

PG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC del grup d'autoritats escoltant les paraules del 
Ministre Fraga, d'esquena a la càmera. El Ministre se 
situa sol, mentre que la resta d'autoritats l'escolten 
formant un grup que mira cap a la càmera. Entre les 
primeres autoritats veiem, d'esquerra a dreta, el 
personatge desconegut (segurament el president de la 
Diputació), el Sr. Tarragó, un militar i l'alcalde de 
Balaguer. Rere seu, la resta d'autoritats locals i algun 
Guàrdia Civil.

Polític Visita oficial Sant Crist PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC del grup d'autoritats escoltant les paraules del 
Ministre Fraga. Ell se situa tot sol, al mig de la 
fotografia, mentre que la resta d'autoritats l'escolten 
formant un grup semicercle. Entre ells veiem l'alcalde 
de Balaguer, el personatge desconegut (segurament el 
president de la Diputació), el Sr. Tarragó, un militar i 
Pío Cabanillas.

Polític Visita oficial Sant Crist PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC del grup d'autoritats escoltant les paraules del 
Ministre Fraga. Ell se situa al mig, tot sol, mentre que 
la resta d'autoritats l'escolten formant un semicercle. 
Entre les autoritats locals distingim el Sr. Viola.

Polític Visita oficial Sant Crist PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PM del Ministre i del Bisbe de la Seu en el moment de 
la seva trobada. El Ministre Fraga, d'esquena a la 
càmera, dona la mà al Bisbe, que el rep amb una rialla i 
el barret entre les mans. Per la sala també hi veiem dos 
fotògrafs i un periodista, un religiós i un militar.

Polític Visita oficial Sant Crist Creu PM/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG de la figura de Jesucrist a la creu i un petit grup 
d'autoritats als seus peus. A l'esquerra de la fotografia, 
penjat a la creu, veiem una talla de fusta de Jesús, de 
costat. A sota, ben petites, tres autoritats: el Ministre i 
dos religiosos, També es veu el cable d'una càmera.

Polític Visita oficial Sant Crist PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG de les autoritats mirant una talla de fusta de 
Jesucrist, que està penjat a la part superior esquerra de 
la fotografia. A la part inferior dreta, veiem les 
autoritats amb vista posada cap amunt mirant la figura. 
De dreta a esquerra: Franco, l'alcalde de Balaguer, el 
personatge desconegut (segurament el president de la 
Diputació), Pío Cabanillas, el Sr. Tarragó i un militar.

Polític Visita oficial Sant Crist Escut de 
Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG de les quatre autoritats importants agenollades dins 
de l'església (segurament de cara a la talla de Crist). De 
dreta a esquerra tenim a Pío Cabanillas, l'alcalde de 
Balaguer, el Ministre i el personatge desconegut 
(segurament el president de la Diputació de Lleida). 
Darrera seu, altres autoritats locals, entre les que 
destanquen el Sr. Tarragó i el rector.

Polític Visita oficial Sant Crist Escut de 
Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG de tres autoritats agenollades al peu d'una escala i 
mirant cap amunt (segurament cap al Crist penjat de la 
creu). Veiem una portalada pintada d'or molt gran i les 
autoritats se situen al mig. De dreta a esquerra: el 
personatge desconegut (segurament el president de la 
Diputació), el Ministre i un religiós. Rere seu, altres 
autoritats de peu també miren cap amunt.

Polític Visita oficial Sant Crist Escut de 
Balaguer PG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG del Ministre Fraga caminant per una estora vermella 
per dins del Sant Crist. Amb les mans a l'esquena, el 
Ministre està mirant cap amunt. Al seu costat, 
l'acompanyen el personatge desconegut (segurament el 
president de la Diputació), un religiós i l'alcalde de la 
ciutat. Al seu darrera hi ha altres autoritats, com Pío 
Cabanillas.

Polític Visita oficial Sant Crist PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG de la presentació oficial del Ministre a les autoritats 
locals. Situades en filera i amb una banderola vermella 
creuada al pit, les autoritats locals reben al Ministre 
que, acompanyat per l'alcalde de Balaguer, els dóna la 
mà. També veiem una persona vestida amb una 
indumentària tradicional.

Polític Visita oficial Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG d'algunes de les autoritats saludant-se. En primer 
pla, trobem una figura d'esquenes. A la dreta, el 
Ministre saludant unes autoritats. A l'esquerra, un 
militar.

Polític Visita oficial Balaguer PG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG del Ministre Fraga apropant-se a una filera 
d'autoritats que espera per saludar-lo. En un camí fora 
del parador nacional, el Ministre Fraga camina 
acompanyat de l'alcalde de Balaguer, del Sr. 
Desconegut (segurament el president de la Diputació) i 
de Pío Cabanillas. També veiem dos policies locals 
vestits de gala. A la part esquerra de la fotografia, veiem 
una filera d'autoritats locals que esperen l'arribada del 
Ministre per saludar-lo. Al fons, veiem el carrer ple de 
persones que han vingut a veure la visita del Ministre.

Polític Visita oficial Balaguer Escut de 
Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG del Ministre i l'alcalde de Balaguer donant-se la mà 
(d'esquena a la càmera). Les dues autoritats se situen 
davant d'un cotxe oficial parat amb les portes obertes 
davant del nou edifici del Parador. Es donen la mà, 
mirant cap a dues càmeres que tenen al davant. Al fons, 
veiem els veïns i les veïnes de Balaguer que han vingut 
a rebre el Ministre.

Polític Visita oficial Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG del Ministre i el personatge desconegut (segurament 
el president de la Diputació) donant-se la mà davant 
d'un cotxe aturat amb les portes obertes davant del nou i 
flamant edifici del Parador. Al fons, dos periodistes, un 
guàrdia local vestit de gala i el públic que ha vingut a 
rebre el Ministre.

Polític Visita oficial Balaguer Bandera 
espanyola PG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC de les autoritats locals davant de la porta del 
parador parlant entre elles. D'esquerra a dreta: el 
personatge desconegut (segurament el president de la 
Diputació), el Sr. Viola, el Sr. Tarragó i una altra 
persona desconeguda. A banda i banda del grup, un 
policia local vestit de gala.

Polític Visita oficial Balaguer PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC de totes les autoritats assistents a l'acte observant i 
aplaudint una apretada de mans entre el Ministre Fraga 
i l'alcalde de Balaguer, al centre de la fotografia i del 
grup. Entre el grup, hi observem alguns regidors, un 
militar, el personatge desconegut (segurament el 
president de la Diputació), Pío Cabanillas i el Sr. 
Tarragó. Al fons, també veiem un guàrdia civil i a 
primer pla una mà fent una fotografia. 

Polític Visita oficial Balaguer Escut de 
Balaguer PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC de les autoritats locals que observen el moment en 
què l'alcalde de Balaguer està oferint un present al 
Ministre Fraga. El regal és una caixa vermella oberta 
amb un objecte al mig que no identifiquem. Entre el 
públic veiem un militar, el Sr. Tarragó, el Sr. Viola, Pío 
Cabanillas i el personatge desconegut (segurament el 
president de la Diputació). Al fons, també veiem un 
guàrdia civil i a primer pla una mà fent una fotografia.

Polític Visita oficial Balaguer Escut de 
Balaguer PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC de les autoritats locals que observen el moment en 
què l'alcalde de Balaguer està oferint un present al 
Ministre Fraga. El regal és una caixa vermella oberta 
amb un objecte al mig que no identifiquem. Entre el 
públic veiem un militar, el Sr. Tarragó, el Sr. Viola, Pío 
Cabanillas i el personatge desconegut (segurament el 
president de la Diputació). Al fons, també veiem un 
guàrdia civil i a primer pla una persona fent una 
fotografia.

Polític Visita oficial Balaguer Escut de 
Balaguer PC/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC de les autoritats locals que observen el moment en 
què l'alcalde de Balaguer està oferint unes paraules al 
Ministre Fraga.Rere seu, l'espera un regidor amb una 
caixa vermella entre les mans; un present per al 
Ministre.  Entre el públic veiem un militar, el Sr. 
Tarragó, el Sr. Viola, Pío Cabanillas i el personatge 
desconegut (segurament el president de la Diputació).

Polític Visita oficial Balaguer Escut de 
Balaguer PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC de les autoritats locals que observen una conversa 
entre l'alcalde de Balaguer i el Ministre Fraga. Entre el 
públic veiem un militar, el Sr. Tarragó, el Sr. Viola, i el 
personatge desconegut (segurament el president de la 
Diputació).

Polític Visita oficial Balaguer Escut de 
Balaguer PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG del moment de les salutacions. Les autoritats locals 
se situen en filera, mentre el Ministre, acompanyat de 
l'alcalde, el Sr. Tarragó, el personatge desconegut 
(segurament el president de la Diputació) i un parell de 
persones, dóna la mà i saluda. En el moment de la foto, 
el president saluda al Sr. Viola.

Polític Visita oficial Balaguer Escut de 
Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

GPG del Sant Crist de Balaguer al fons. A sota, de cara 
a la fotografia, un nombrós gru d'autoritats camina cap 
a un cotxe oficial, que se situa a primer pla. Entre les 
autoritats, distingim l'alcalde de Balaguer, el Ministre 
Fraga, el Bisbe de La Seu, Pío Cabanillas, el senyor 
desconegut (segurament el president de la Diputació) i 

Polític Visita oficial Balaguer Escut de 
Balaguer GPG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

GPG d'un petit grup d'autoritats parlant entre ells, amb 
el Sant Crist al fons de la fotografia. Al centre, veiem el 
Sr. Viola dient unes paraules al Mininstre, que l'escolta 
amb el cap mirant a terra. Una mica allunyat, l'alcalde 
de Balaguer, mirant la conversa. Rere el Sr. Viola, 
veiem una persona d'esquena, que no aconseguim 
identificar. Al fons, el Sant Crist, el pont de Balaguer, el 
riu i uns arbres frondosos.

Polític Visita oficial Balaguer GPG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC d'un grup d'autoritats parlant entre elles. Al centre 
de la fotografia i amb la paraula a la boca, veiem el 
Ministre Fraga Iribarne, dirigint-se a unes autoritats 
(desconegudes) col·locades a la seva esquerra. A la 
fotografia, l'acompanyen el Sr. Viola, el personatge 
desconegut (segurament el president de la Diputació), 
Pío Cabanillas i dues autoritats més que s'ho miren des 
de lluny.

Polític Visita oficial Balaguer PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

GPG d'un grup d'autoritats visitants. A primer pla, 
trobem un gest de complicitat entre el Ministre i Pío 
Cabanillas (dirigint-se unes paraules). Al fons i mirant-
se l'escena, el Sr. Viola, l'alcalde de Balaguer, el 
personatge desconegut (segurament el president de la 
Diputació de Lleida) i tres o quatre autoritats més. Al 
fons, veiem una petita església sobre un turonet.

Polític Visita oficial Balaguer GPG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

GPG d'un grup d'autoritats visitants. A primer pla, 
trobem un gest de complicitat entre el Ministre i Pío 
Cabanillas (dirigint-se unes paraules). Al fons i mirant-
se l'escena, el Sr. Viola, l'alcalde de Balaguer, el 
personatge desconegut (segurament el president de la 
Diputació de Lleida) sis autoritats més. Al fons, veiem 
una petita església sobre un turonet.

Polític Visita oficial Balaguer GPG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC d'un grup d'autoritats mirant a l'infinit. Al centre de 
la fotografia, el Ministre, amb la mà dins de la jaqueta 
com Napoleó, està escoltant les paraules d'una de les 
autoirtats locals, que assenyala algun espai que queda 
fora de pla. Els acompanyen, el personatge desconegut 
(segurament el president de la Diputació) i una altra 
autoritat loca. Al fons, podem intuir unes cases.

Polític Visita oficial Balaguer PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG d'una habitació amb una porta a través de la qual 
estan entrant-hi el Ministre Fraga, Pío Cabanillas i una 
autoritat local desconeguda. Rere seu, veiem un grapat 
de gent esperant entrar a la sala. De la sala, només 
veiem una paret groguenca, que té una petita làmpara i 
un quadre.

Polític Visita oficial Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG d'una part de l'habitació amb el Ministre i el 
personatge desconegut (segurament el president de la 
Diputació) observant un quadre penjat a la paret. En 
principi, tot i que no es veu molt bé, sembla el dibuix 
d'una nena portant una cometa. També veiem la figura 
del Sr. Viola tallada per la fotografia.

Polític Visita oficial Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC de tres autoritats caminant per un passadís amb una 
estora vermella. D'esquerra a dreta, veiem el Ministre, 
el personatge desconegut (segurament el president de la 
Diputació) i una altra autoritat local desconeguda. Al 
passadís hi vieiem un parell de cadires i un armari.

Polític Visita oficial Balaguer PC/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG del Ministre i del Sr. Viola observant una figura 
d'una Verge Maria. La parella està plantada i el Sr. 
Viola assenyala a la verge de pedra tallada, d'un metre 
de grandària. Al fons, veiem una atuoritat local i un 
fotògraf. També hi ha algun quadre i diverses portes.

Polític Visita oficial Balaguer Verge Maria PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG del Ministre i el Sr. Viola pujant unes escales per 
accedir a un pis que també té una estora vermella. Pel 
que veiem, al darrera els segueixen la resta d'autoritats.

Polític Visita oficial Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

GPG d'un grup d'autoritats caminant per una terrassa, 
amb una vista de la muntanya al fons. Al mig de la 
fotografia i encapçalant el grup d'homes, veiem el 
Ministre de Turisme i Pío Cabanillas. Els acompanya 
un grup d'unes vint autoritats, entre les que distingim el 
Sr. Viola i l'alcalde de Balaguer. Al fons, penjada d'una 
farola, podem veure una petita bandera espanyola.

Polític Visita oficial Balaguer Bandera 
espanyola PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

GPG d'un grup d'autoritats en una esplanada amb el 
Sant Crist al fons. Al mig de la fotografia, veiem el 
Ministre Fraga Iribarne, acompanyat d'un grup nombrós 
d'autoritats, entre les que distingim el Sr. Viola.

Polític Visita oficial Balaguer GPG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG (defectuós) d'una placa commemorativa amb 
diverses persones al seu voltant. La placa és de marbre 
amb una talla d'una figura d'un senyor. Al seu voltant, 
les autoritats l'envolten. A primer pla, veiem diversos 
caps que ocupen la meitat de la instantània.

Polític Visita oficial Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG d'una placa commemorativa amb la inscripció 
(Fomento de Balaguer S.A. Al seu president Fundador 
Enric Tarragona Miró N. Balaguer 18 de Novembre, M. 
a Barcelona Maig). Hi ha una dona gran (suposadament 
la seva esposa), vestida de negre i amb les mans a la 
cara, amb el gest de plorar. Una altra senyora la sosté en 
senyal de recolzament. Al seu voltant, diverses 
autoritats aplaudeixen i alguna càmera fa fotografies.

Polític Visita oficial Balaguer Fomento 
Balaguer SA PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG d'una placa commemorativa amb la inscripció 
(Fomento de Balaguer S.A. Al seu president Fundador 
Enric Tarragona Miró N. Balaguer 18 de Novembre, M. 
a Barcelona Maig). Hi ha una dona gran (suposadament 
la seva esposa), vestida de negre i amb, que li està fent 
un petó a la placa. Una altra senyora la sosté en senyal 
de recolzament. Al seu voltant, diverses autoritats 
aplaudeixen i alguna càmera fa fotografies.

Polític Visita oficial Balaguer Fomento 
Balaguer SA PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG d'una placa commemorativa amb la inscripció 
(Fomento de Balaguer S.A. Al seu president Fundador 
Enric Tarragona Miró N. Balaguer 18 de Novembre, M. 
a Barcelona Maig). Hi ha una dona gran (suposadament 
la seva esposa), vestida de negre i amb, que ha destapat 
la placa i té una tela vermella a la mà. Una altra senyora 
vestida de blau està al seu costat, acompanyant-la. Al 
seu voltant, diverses autoritatsi alguna càmera fa 
fotografies.

Polític Visita oficial Balaguer Fomento 
Balaguer SA PG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG del Ministre Fraga i el Sr. Viola mirant una placa 
daurada a l'entrada del Parador. Al centre de la 
fotografia, el Ministre (que sembla que porta una 
corbata amb la bandera espanyola) i el Sr. Viola mirant 
la placa, que té moltes lletres i està esculpida en daurat. 
És molt difícil de llegir el seu contingut. Darrera de les 
dues autoritats, es poden veure les mans d'altres 
autoritats aplaudint (el seu cos no apareix sencer a la 
fotografia).

Polític Visita oficial Balaguer

Petita bandera 
espanyola a la 

corbata del 
Ministre

PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG del Ministre Fraga i el Sr. Viola mirant una placa 
daurada a l'entrada del Parador. Al centre de la 
fotografia, el Ministre (que sembla que porta una 
corbata amb la bandera espanyola) amb una tela 
vermella entre les mans (ha destapat la placa) i el Sr. 
Viola mirant-s'ho. La placa té moltes lletres i està 
esculpida en daurat. És molt difícil de llegir el seu 
contingut. Darrera de les dues autoritats, es poden veure 
les mans d'altres autoritats aplaudint (el seu cos no 
apareix sencer a la fotografia).

Polític Visita oficial Balaguer

Petita bandera 
espanyola a la 

corbata del 
Ministre

PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG del Ministre i el Sr. Viola caminant per una part de 
l'edifici del Parador. El terra té una estora de color 
vermell i veiem també un quadre a la paret, a banda de 
dos mobles de fusta. Les autoritats estan en moviment, 
caminant.

Polític Visita oficial Balaguer

Petita bandera 
espanyola a la 

corbata del 
Ministre

PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PM del Ministre Fraga mirant per una finestra que té el 
Sant Crist al fons. A l'esquerra, tallat pel marge de la 
fotografia, veiem Pío Cabanillas.

Polític Visita oficial Balaguer PG/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PS del Ministre Fraga entrant per una porta i caminant 
mentre mira un quadre penjat a la paret, en el que hi 
podem veure dibuixat unes oliveres. A la sala també hi 
ha una taula de fusta amb un cendrer. Per la porta i dins 
de l'habitació, sembla que hi ha més persones, però que 
la fotografia no ha recollit.

Polític Visita oficial Balaguer Oliveres PS/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PG del Ministre Fraga i el Sr. Viola entrant per una 
porta a una habitació. El Ministre Fraga està mirant un 
quadre que té una estampa de Balaguer. A l'habitació 
també hi ha una taula, un moble, una lampareta i un 
cendrer.

Polític Visita oficial Balaguer Estampa de 
Balaguer PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC d'un grup d'autoritats davant d'uns micròfons. A la 
part dreta de la fotografia, parlant i movent els braços, 
veiem al Ministre Fraga. Al seu voltant, la resta 
d'autoritats, entre les que reconeixem l'alcalde de 
Balaguer, el Sr. Viola, el personatge desconegut 
(segurament el president de la Diputació) i Pío 
Cabanillas. També podem veure1 militar,  la senyora a 
la que se li ha dedicat la placa anteriorment i diverses 
persones de públic. Al fons, un quadre amb unes 
muntanyes i una armadura.

Polític Visita oficial Balaguer

Petita bandera 
espanyola a la 

corbata del 
Ministre    RNE i 

CES

PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC de les dones assistents a la visita del Ministre Fraga, 
acompanyades pel Bisbe de la Seu d'Urgell i un 
religiós, que se situen a l'esquerra amb les vestimentes 
adequades per l'ocasió. A la dreta de la fotografia, dones 
ben vestides, algun home i alguna nena miren cap a un 
punt fora de la fotografia (per la resta de fotografies 
sabem que és cap al discurs que està fent el Ministre 
davant dels micròfons). 

Polític Visita oficial Balaguer Creu i bara del 
Bisbe PC/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC d'un grup d'autoritats davant d'uns micròfons. A la 
part dreta de la fotografia, parlant i movent els braços i 
mirant cap a l'esquerra de la fotografia, veiem al 
Ministre Fraga. Al seu voltant, la resta d'autoritats, 
entre les que reconeixem l'alcalde de Balaguer, el Sr. 
Viola (darrera del MInistre), el personatge desconegut 
(segurament el president de la Diputació). També 
podem veure més persones del públic.

Polític Visita oficial Balaguer

Petita bandera 
espanyola a la 

corbata del 
Ministre    RNE i 

CES

PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

Fotografia igual que la 2.4178.23: PC d'un grup 
d'autoritats davant d'uns micròfons. A la part dreta de la 
fotografia, parlant i movent els braços i mirant cap a 
baix, veiem al Ministre Fraga. Al seu voltant, la resta 
d'autoritats, entre les que reconeixem el Sr. Viola i Pío 
Cabanillas (darrera del MInistre), el personatge 
desconegut (segurament el president de la Diputació). 
També podem veure més persones del públic i un tros 
de cap a primer pla (dreta).

Polític Visita oficial Balaguer PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC de les autoritats davant dels micròfons. A la dreta de 
la fotografia, veiem el Ministre aplaudint i mirant la 
dona d'Enric Tarragona (el fundador de Fomentos 
Balaguer), que està a l'esquerra de la fotografia. Entre el 
públic també veiem un grup de persones que 
aplaudeixen, entre les que destaquen (de dreta a 
esquerra): l'alcalde de Balaguer, el personatge 
desconegut (segurament el president de la Diputació), 
el Sr. Viola i Pío Cabanillas. Entre el públic, homes i 
dones aplaudint i, fins i tot, un religiós. Al fons, es pot 
veure un quadre amb muntanyes i una armadura.

Polític Visita oficial Balaguer

Petita bandera 
espanyola a la 

corbata del 
Ministre    RNE i 

CES

PC/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC de les autoritats davant d'uns micròfons. A 
l'esquerra de la fotografia, el Sr. Viola està dient unes 
paraules, mentre que la resta d'autoritats se l'escolten 
amb un posat molt seriòs. Veiem (d'esquerra a dreta) un 
militar, l'alcalde de Balaguer (darrera del Sr. Viola), el 
Ministre Fraga, el personatge desconegut (segurament 
el president de la Diputació) i el Bisbe de La Seu. 
També hi ha homes i dones que assisteixen de públic.

Polític Visita oficial Balaguer

Petita bandera 
espanyola a la 

corbata del 
Ministre    RNE i 

CES

PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PM del Ministre Fraga fent un petó a la mà a la dona de 
Sr. Tarragona (fudador de Fomentos de Balaguer). Al 
fons, el públic i les autoritats aplaudeixen i s'ho miren 
somrient. Entre ells, veiem el Sr. Viola i el personatge 
desconegut (segurament el president de la Diputació). 
També hi ha homes i dones que han vingut de públic.

Polític Visita oficial Balaguer

Petita bandera 
espanyola a la 

corbata del 
Ministre   

PM/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC de les autoritats aplaudint el Ministre Fraga, que se 
situa al centre de la fotografia, amb la mirada cap a 
terra. Al seu voltant, les autoritats i el públic 
aplaudeixen. A la dreta de la fotografia veiem 1 Militar, 
l'alcalde de Balaguer i el Sr. Viola. A l'esquerra, el 
personatge desconegut, Porcioles i Pío Cabanillas, 
situat darrera del Ministre. Al fons, el públic format per 
homes i dones.

Polític Visita oficial Balaguer

Petita bandera 
espanyola a la 

corbata del 
Ministre    RNE i 

CES

PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

Fotografia igual a 2.4178.30. PC de les autoritats mirant 
al ministre Ministre Fraga, que se situa al centre de la 
fotografia i sembla que està dient alguna cosa. Al seu 
voltant, les autoritats i el públic el miren amb interès. A 
la dreta de la fotografia veiem 1 Militar, l'alcalde de 
Balaguer i el Sr. Viola. A l'esquerra, el personatge 
desconegut, Porcioles i Pío Cabanillas, situat darrera 
del Ministre. Al fons, el públic format per homes i 
dones.

Polític Visita oficial Balaguer

Petita bandera 
espanyola a la 

corbata del 
Ministre    RNE i 

CES

PC/ Color



29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

Fotografia igual a 2.4178.30. PC de les autoritats mirant 
al ministre Ministre Fraga, que se situa al centre de la 
fotografia i sembla que està dient alguna cosa. Al seu 
voltant, les autoritats i el públic el miren amb interès. A 
la dreta de la fotografia veiem 1 Militar, l'alcalde de 
Balaguer i el Sr. Viola. A l'esquerra, el personatge 
desconegut, Porcioles i Pío Cabanillas, situat darrera 
del Ministre. Al fons, el públic format per homes i 
dones.

Polític Visita oficial Balaguer

Petita bandera 
espanyola a la 

corbata del 
Ministre    RNE i 

CES

PG/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC de les autoritats mirant al ministre Ministre Fraga, 
que se situa al centre de la fotografia i sembla que està 
dient alguna cosa. Al seu voltant, les autoritats i el 
públic el miren amb interès. A la dreta de la fotografia 
veiem 1 Militar, l'alcalde de Balaguer i el Sr. Viola. A 
l'esquerra, el personatge desconegut, Porcioles i Pío 
Cabanillas, situat darrera del Ministre. Al fons, el públic 
format per homes i dones.

Polític Visita oficial Balaguer

Petita bandera 
espanyola a la 

corbata del 
Ministre    RNE i 

CES

PC/ Color

29/09/68

Fira de Sant 
Miquel. Actes de 
la visita oficial a 

Balaguer del 
Ministro de 
Agricultura; 

visita al Santuari 
del Sant Crist

PC de les autoritats mirant al ministre Ministre Fraga, 
que se situa al centre de la fotografia i sembla que està 
dient alguna cosa. Al seu voltant, les autoritats i el 
públic el miren amb interès. A la dreta de la fotografia 
veiem 1 Militar, l'alcalde de Balaguer i el Sr. Viola. A 
l'esquerra, el personatge desconegut, Porcioles i Pío 
Cabanillas, situat darrera del Ministre.A l'esquerra de la 
fotografia es veu la figura del Bisbe, tallada pel límit de 
la imatge. Al fons, el públic format per homes i dones.

Polític Visita oficial Balaguer

Petita bandera 
espanyola a la 

corbata del 
Ministre    RNE i 

CES

PC/ Color

Novemb
re del 
1968

Banquet 
d’homenatge al 
General Salas

PC de 18 persones assegudes rere una taula parada en 
forma de U. Al centre, el general i a la dreta de la 
fotografia una persona llegint un document.

Polític Homenatge ??? PC/BN

Novemb
re del 
1968

Banquet 
d’homenatge al 
General Salas

PC de 18 persones assegudes rere una taula parada en 
forma de U. Al centre, el general i a la dreta de la 
fotografia una persona llegint un document.

Polític Homenatge ??? PC/BN



Novemb
re del 
1968

Banquet 
d’homenatge al 
General Salas

PG d'algunes de les persones assistents a l'àpat parlant 
entre elles. A la dreta de la fotografia veiem el General 
homenatjat, envoltat de vuit persones més. A sobre de la 
taula hi ha una petita Seu Vella, un present.

Polític Homenatge ??? Seu Vella PG/BN

Novemb
re del 
1968

Banquet 
d’homenatge al 
General Salas

PC de 18 persones situades davant d'una taula parada en 
forma de U. Totes elles miren a càmera, excepte el 
General Sala i una persona que li està donant un regal: 
una placa de la Seu Vella.

Polític Homenatge ??? Seu Vella PC/BN

Novemb
re del 
1968

Banquet 
d’homenatge al 
General Salas

PM del General Sala davant de la placa 
commemorativa amb la figura de la Seu Vella. Polític Homenatge ??? Seu Vella PM/BN

Novemb
re del 
1968

Banquet 
d’homenatge al 
General Salas

PC de 18 persones situades davant d'una taula parada en 
forma de U. Totes elles miren a càmera, excepte el 
General Sala i una persona que li està donant un regal: 
una placa de la Seu Vella.

Polític Homenatge ??? Seu Vella PC/BN

Novemb
re del 
1968

Banquet 
d’homenatge al 
General Salas

PG d'alguna de les autoritats presents a l'àpat. Tots ells 
estan asseguts, excepte un. A sobre de la taula hi ha uns 
díptis. També veiem la Seu Vella parada a sobre de la 
taula.

Polític Homenatge ??? Seu Vella             
Butlletí PG/BN

Novemb
re del 
1968

Banquet 
d’homenatge al 
General Salas

PM de l'alcalde de Lleida, Juan Carlos Sangenís i 
Corrià, assegut a la seva taula, on hi té uns papers. 
Veiem la mà d'una persona que porta un micro, per tant 
sospitem que li estan fent una entrevista. A dalt, es pot 
observar el símbol de la Paeria.

Polític Homenatge ??? Insignia Paeria PM/BN

Novemb
re del 
1968

Trobada entre 
l'alcalde de 
Lleida, Juan 

Carlos Sangenís i 
Corrià, i un 

periodista, al seu 
despatx oficial

PG d'una conversa entre un periodista i l'Alcalde de 
Lleida, Juan Carlos Sangenís i Corrià, al seu despatx de 
la Peria. També es veu una mà aguantant un micròfon. 
A sobre de la taula, veiem documents, una gravadora, 
tres telèfons, un calendari i una fotografia de Francisco 
Franco.

Polític Entrevista Paeria Fotografia 
Franco  PG/Color



Novemb
re del 
1968

Trobada entre 
l'alcalde de 
Lleida, Juan 

Carlos Sangenís i 
Corrià, i un 

periodista, al seu 
despatx oficial

PG d'una conversa entre un periodista i l'Alcalde de 
Lleida, Juan Carlos Sangenís i Corrià, al seu despatx de 
la Peria. També veiem una altra persona, la que abans 
aguantava el micròfon mirant la conversa (ara el 
micròfon a està sobre de la taula). A sobre de la taula, 
veiem documents, una gravadora, tres telèfons, un 
calendari i una fotografia de Francisco Franco.

Polític Entrevista Paeria Fotografia 
Franco  PG/Color

Novemb
re del 
1968

Trobada entre 
l'alcalde de 
Lleida, Juan 

Carlos Sangenís i 
Corrià, i un 

periodista, al seu 
despatx oficial

PM de l'Alcalde Juan Carlos Sangenís i Corrià assegut a 
la seva taula al Palau de la Peria. Una mà que porta un 
micròfon també apareix i l'escut d'Espanya assoma en 
el tapís de la cadira on està assegut l'alcalde.

Polític Entrevista Paeria Escut Espanya  PM/Color

Novemb
re del 
1968

Trobada entre 
l'alcalde de 
Lleida, Juan 

Carlos Sangenís i 
Corrià, i un 

periodista, al seu 
despatx oficial

PM de l'Alcalde Juan Carlos Sangenís i Corrià assegut a 
la seva taula al Palau de la Peria. Una mà que porta un 
micròfon també apareix. Penjat a la paret veiem el 
símbol de la Paeria.

Polític Entrevista Paeria Insignia Paeria  PM/Color

Novemb
re del 
1968

Banquet 
d’homenatge al 
General Salas

PC de 18 persones assegudes rere una taula parada en 
forma de U. Al centre, el General Sala. Polític Homenatge ??? Seu Vella  PC/Color

Novemb
re del 
1968

Banquet 
d’homenatge al 
General Salas

PC de 18 persones assegudes rere una taula parada en 
forma de U. Al centre, el General Sala. Polític Homenatge ??? Seu Vella  PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC de tres autoritats. A l'esquerra veiem a Manuel 
Fraga i a la dreta dues persones que li mostren un paper. 
Estan en una habitació amb unes cadires de fusta i una 
paret gris.

Polític Visita oficial Parador  PG/Color



1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PG de quatre autoritats. Dues d'elles parlen amb el 
Ministre Fraga (una d'elles té un paper a les mans). A 
l'esquerra i fora de la conversa, veiem al Sr. Tarragó. Al 
terra, un mapa.

Polític Visita oficial Parador Mapa  PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC d'una sèrie d'autoritats reunides al voltant d'una 
taula. A l'esquerra, el Ministre Fraga escolta el que li 
està dient una d'elles. Quatre autoritats més s'ho 
escolten (una d'elles és el sr. Tarragó).

Polític Visita oficial Parador  PC/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC d'una sèrie d'autoritats reunides al voltant d'una 
taula. A l'esquerra, el Ministre Fraga escolta el que li 
està dient una d'elles. Tres autoritats més s'ho escolten.

Polític Visita oficial Parador Mapa  PC/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC d'una sèrie d'autoritats en una sala amb una gran 
taula parada i preparada per menjar. D'esquerra a dreta 
veiem el Ministre Fraga Iribarne, el Sr. Viola, Pío 
Cabanillas i l'alcalde de Balaguer. Al fons, veiem un 
pati amb gent passejant i nens i nenes jugant.

Polític Visita oficial Parador Bandera 
espanyola  PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC d'una sèrie d'autoritats en una sala neutra (amb 
cadires i una paret de color gris). D'esquerra a dreta, 
veiem el Ministre Fraga, el Sr. Viola, Pío Cabanillas i 
l'alcalde de Balaguer.

Polític Visita oficial Parador Bandera 
espanyola  PC/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PG de les autoritats passejant pel Parador. A primer pla, 
veiem el Ministre Fraga i el Sr. Viola. El segueixen 
altres autoritats, entre elles Pío Cabanillas. Al fons, 
veiem el riu de Balaguer, persones passejant i una 
bandera espanyola penjada en una farola.

Polític Visita oficial Parador

Bandera 
espanyola 
(corbata)                     

Bandera esanyola 
(carrer)

 PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PG de les autoritats caminant pel Parador. De lluny 
veiem el Ministre Fraga, acompanyat pel Sr. Viola i Pío 
Cabanillas. Al fons, veiem dos Guàrdia Civils i una 
parella de nens corrent en bicicleta.

Polític Visita oficial Parador  PG/Color



1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PG d'una habitació del parador amb un conjunt 
d'autoritats passenjant-s'hi. A primera fila, hi ha uns 
sofas de color verd i vermell i una estufa amb 
xemeneia. Rere seu, les autoritats, entre les que 
destaquen el Ministre Fraga, el Sr. Viola, Pío Cabanillas 
i l'alcalde de Balaguer.

Polític Visita oficial Parador  PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC de quatre autoritats parlant en una sala del Parador. 
Al centre de la footgrafia hi ha el Ministre Fraga, 
acompanyat del Sr. Viola i una altra autoritat. Una mica 
més endarrera, hi ha Pío Cabanillas.

Polític Visita oficial Parador  PC/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC d'un grup d'autoritats. Una d'elles explica al 
Ministre alguna cosa i està alçant la mà. Les altres 
escolten. Al fons, hi ha una fotografia amb un bodegó.

Polític Visita oficial Parador
Bandera 

espanyola 
Bodegó

 PC/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PG de les autoritats passejant per un passadís del 
Parador. A primera filera i d'esquerra a dreta, l'alcalde 
de Balaguer, el Ministre i el Sr. Viola. A darrera, Pío 
Cabanillas i la resta d'autoritats. La mirada del Ministre 
es dirigeix cap a un quadre penjat a la paret, on s'hi pot 
veure una plaça (suposem de Balaguer).

Polític Visita oficial Parador
Bandera 

espanyola Plaça 
de Balaguer

 PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC de tres autoritats. A l'esquerra veiem a Manuel 
Fraga i a la dreta dues persones que li mostren un paper. 
Estan en una habitació amb unes cadires de fusta i una 
paret gris.

Polític Visita oficial Parador  PC/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC de tres autoritats. A l'esquerra veiem Fraga Iribarne 
davant de dues persones que li estan ensenyant uns 
documents. La sala en la que es troben és molt neutra, 
tan sols hi veiem unes cadires i una paret gris.

Polític Visita oficial Parador Bandera 
espanyola  PC/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC de dues autoritats. A l'esquerra veiem Fraga 
Iribarne, parlant amb una persona. Estan en una 
habitació amb unes cadires de fusta i una paret gris.

Polític Visita oficial Parador Bandera 
espanyola  PC/Color



1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC de dues autoritats. A l'esquerra veiem Fraga 
Iribarne, parlant amb una persona. Estan en una 
habitació amb unes cadires de fusta i una paret gris.

Polític Visita oficial Parador Bandera 
espanyola Mapa  PC/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC d'un grup d'autoritats en alguna de les habitacions 
del Parador. A l'esquerra de la fotografia veiem Fraga 
amb una gran rialla. D'esquenes, el Bisbe i dues 
autoritats més que no reconeixem. Al fons, altres 
autoritats parlen en petits grups.

Polític Visita oficial Parador Bandera 
espanyola  PC/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PG de les autoritats en una de les sales del Parador, amb 
sofàs de color vermell. Veiem, entre altres, al Ministre 
Fraga, al Sr. Viola, a Pío Cabanillas, a l'alcalde de 
Balaguer.

Polític Visita oficial Parador Bandera 
espanyola  PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC de totes les autoritats importants que han sortit fins 
al moment. Estan a la sala dels sofàs vermells, 
emmarcades entre dues columnes. D'esquerra a dreta 
veiem: Pío Cabanillas, el Ministre, el Sr. Viola, el 
personatge desonegut (segurament el president de la 
Diputació), el sr. Tarragó i l'alcalde de Balaguer.

Polític Visita oficial Parador Bandera 
espanyola  PC/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PG del Ministre Fraga, el Sr. Viola i Pío Cabanillas 
passejant per la sala dels sofàs vermells. Polític Visita oficial Parador Bandera 

espanyola  PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PS del Ministre Fraga, seguit pel Sr. Viola a través 
d'una passadís i a punt d'entrar en una sala que encara 
està en construcció.

Polític Visita oficial Parador Bandera 
espanyola  PS/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PG d'una de les sales del parador amb una gran taula 
parada. Parlant en un petit grup, veiem diverses 
autoritats, entre les que destaquen el Sr. Viola, el 
Ministre Fraga, el Sr. Pío Cabanillas i el Sr. Tarragó. Al 
seu darrera hi ha diverses persones, entre camarers i 
autoritats.

Polític Visita oficial Parador  PG/Color



1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PG de diveses autoritats. Fraga està al mig, al costat de 
Pío Cabanillas, i les autoritats locals li ensenyen un 
document que no distingim (més endavant veurem que 
són documents locals). Entre les autoriats, destaca 
l'alcalde de Balaguer.

Polític Visita oficial Parador Documents 
locals (Balaguer)  PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC de les autoritats mirant uns documents (fotografies i 
documents locals). Al mig de la imatge, veiem al 
Ministre Fraga, acompanyat de Pío Cabanillas, el 
personatge desconegut (segurament el president de la 
Diputació), l'alcalde de Balaguer i altres autoritats 
locals.

Polític Visita oficial Parador Bandera 
espanyola  PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC de les autoritats mirant uns documents (fotografies i 
documents locals). Al mig de la imatge, veiem al 
Ministre Fraga, acompanyat de Pío Cabanillas, el Sr. 
Viola, el personatge desconegut (segurament el 
president de la Diputació), l'alcalde de Balaguer i altres 
autoritats locals.

Polític Visita oficial Parador  PC/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PG de Pío Cabanillas signant el llibre de la ciutat. A la 
dreta de la fotografia també veiem Fraga parlant amb 
una persona que queda pora de pla i el Sr. Viola mirant 
el gest de Pío Cabanillas. Al fons, veiem un quadre de 
la Crucifixió.

Polític Visita oficial Parador Quadre crucifixió  PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC dividit en dos escenes. A l'esquerra, veiem Pío 
Cabanillas signant en llibre de la ciutat i a la dreta, les 
autoritats bolcades sobre un llibre de fotografies (de la 
ciutat, suposem). S'ho miren, el Ministre Fraga, el Sr. 
Viola i l'alcalde de Balaguer. Al seu voltant, algunes 
autoritats més.

Polític Visita oficial Parador  PC/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC de les autoritats mirant un llibre de fotografies o 
dibuixos de Balaguer. Entre les autoritats hi ha, 
d'esquerra a dreta, Pío Cabanillas, el president de la 
Diputació, Fraga, l'alcalde de Balaguer i el Sr. Viola, 
entre altres.

Polític Visita oficial Parador Bandera 
espanyola  PC/Color



1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PG de la salutació (xocada de mans) entre Fraga i una 
persona desconeguda (la que li ha ensenyat els 
documents visuals). S'ho miren la resta d'autoritats 
presents a l'habitació: Pío Cabanillas, el president de la 
Diputació, l'alcalde de Balaguer i el Sr. Tarragó. A sobre 
de la taula, veiem un quadre amb un mapa.

Polític Visita oficial Parador Bandera 
espanyola Mapa  PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC de les autoritats. El Sr. Fraga té un bolígraf entre les 
mans per signar el llibre de la ciutat de Balaguer. 
L'acompanyen la resta d'autoritats. Entre altres, 
destaquen Pío Cabanillas, el president de la Diputació, 
el Sr. Viola, l'alcalde de Balaguer i el Sr. Tarragó. A 
sobre de la taula hi ha un mapa i una carpeta que hi 
posa "Balaguer". A la paret, un quadre de la Crucifixió.

Polític Visita oficial Parador

Bandera 
espanyola Mapa                

Quadre 
Crucifixió

 PC/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PG del Ministre Fraga signant el llibre de la ciutat. La 
fotografia recull també a Pío Cabanillas i el president 
de la Diputació. A sobre de la taula, veiem un mapa.

Polític Visita oficial Parador Bandera 
espanyola Mapa                PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC de les autoritas. A l'esquerra de la fotografia veiem a 
Fraga signant el llibre de la ciutat. A la dreta, les 
autoritats mirant-lo, entre les que destaquen Pío 
Cabanillas, el Sr. Desconegut i l'alcalde de Balaguer. 
També veiem el mapa i el quadre de la crucifixió. 

Polític Visita oficial Parador

Bandera 
espanyola Mapa                

Quadre 
Crucifixió

 PC/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC de les autoritas. A l'esquerra de la fotografia veiem a 
Fraga signant el llibre de la ciutat. A la dreta, les 
autoritats mirant-lo, entre les que destaquen Pío 
Cabanillas, el president de la Diputació i el Sr. Tarragó. 
També veiem el mapa i el quadre de la crucifixió. 

Polític Visita oficial Parador

Bandera 
espanyola Mapa                

Quadre 
Crucifixió

 PC/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC de les autoritats mirant el mapa que està a sobre de 
la taula. Veiem el Ministre, el president de la Diputació, 
l'alcalde de Balaguer i Pío Cabanillas.

Polític Visita oficial Parador Mapa  PC/Color



1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PG del Ministre Fraga donant la mà al Sr. Tarragó, a 
mode de salutació. Al seu voltant, hi ha altres autoritats, 
entre les que destaquen l'alcalde Sangenís i el Sr. Viola. 
Al seu voltant, moltes autoritats, un Guàrdia i veïns i 
veïnes de la ciutat que han vingut a rebre el Ministre. A 
l'entrada del Palau de Vidre, també veiem un gran 
cartell on hi posa "Industria e Comercialización". 

Polític Visita oficial Palau de Vidre de 
Lleida

Industria e 
Comercialización 

Balderola 
espanyola

 PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PG de les autoritats i de la fassana del Palau de Vidre 
(on s'hi pot llegir "Nacional Frutera", "Fruta e Víveros" 
i "Industria y comercialización"). A dalt de l'edifici 
també veiem una gran bandera espanyola. Entre les 
autoritats, destaquen el Ministre, el Sr. Sangenís, el Sr. 
Viola i el Sr. Tarragó.  També veiem moltes persones 
del poble que han vingut a rebre el Ministre.

Polític Visita oficial Palau de Vidre de 
Lleida

Frases industrials 
Bandera 

espanyola
 PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PG de la salutació del Ministre Fraga a una noia amb 
una carpeta. Al seu voltant, diferents autoritats, entre les 
que destaquen el Sr. Tarragó, Pío Cabanillas i el Sr. 
Viola, així com un fotògraf i un Guàrdia. Els 
acompanyen diverses autoritats i veïns i veïnes del 
poble que els han vingut a veure. Sobre la porta del 
Palau de Vidre, veiem un cartell on hi posa "Industria i 
Comercialización".

Polític Visita oficial Palau de Vidre de 
Lleida

Frases industrials 
Bandera 

espanyola
 PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PG de la salutació del Ministre Fraga al Sr. Viola. La 
fotografia està feta darrera d'un cotxe, que ocupa la part 
baixa de la imatge. Rere seu, veiem el Ministre que està 
donant la mà al Sr. Viola, davant d'un seguit d'autoritats 
entre les que destaquen, el Sr. Tarragó i l'alcalde 
Sangenís.  Els acompanyen diverses autoritats i veïns i 
veïnes del poble que els han vingut a veure. Sobre la 
porta del Palau de Vidre, veiem un cartell on hi posa 
"Industria i Comercialización". 

Polític Visita oficial Palau de Vidre de 
Lleida

Frases industrials 
Bandera 

espanyola
 PG/Color



1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

GPG de l'arribada d'un cotxe oficial a la porta del Palau 
de Vidre. El cotxe és negre i porta una petita bandera 
espanyola. Diverses autoritats, homes, nens i nenes 
esperen la sortida del cotxe de Pío Cabanillas i del 
Ministre Fraga. En la fotografia es distingeix el Sr. 
Tarragó i l'alcalde Sangenís. Els acompanyen diverses 
autoritats i veïns i veïnes del poble que els han vingut a 
veure. Sobre la porta del Palau de Vidre, veiem un 
cartell on hi posa "Industria i Comercialización". 

Polític Visita oficial Palau de Vidre de 
Lleida

Frases industrials 
Bandera 

espanyola
 GPG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

GPG d'un cotxe d'on surt el Ministre Fraga. Darrera 
seu, l'esperen les autoritats i el públic que l'ha vingut a 
rebre. Entre les autoritats, destaquen el Sr. Tarragó i el 
l'alcalde Sangenís. Els acompanyen diverses autoritats i 
veïns i veïnes del poble que els han vingut a veure. 
Sobre la porta del Palau de Vidre, veiem un cartell on hi 
posa "Industria i Comercialización". 

Polític Visita oficial Palau de Vidre de 
Lleida

Frases industrials 
Bandera 

espanyola
 GPG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura; 

inauguració de la 
Fira de Sant 

Miquel de Lleida

PG de la salutació entre Pío Cabanillas i el Sr. Viola. Al 
seu voltant, veiem un seguit d'autoritats, entre les que 
destaquen l'alcalde de Lleida, el Sr. Sangenís.  Els 
acompanyen diverses autoritats i veïns i veïnes del 
poble que els han vingut a veure. Sobre la porta del 
Palau de Vidre, veiem un cartell on hi posa "Industria i 
Comercialización". 

Polític Visita oficial Palau de Vidre de 
Lleida

Frases industrials 
Bandera 

espanyola
 PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura; 

inauguració de la 
Fira de Sant 

Miquel de Lleida

PG del Sr. Tarragó, Pío Cabanillas i el Sr. Viola davant 
d'un cotxe oficial. Els acompanyen diverses autoritats i 
veïns i veïnes del poble que els han vingut a veure. 
Sobre la porta del Palau de Vidre, veiem un cartell on hi 
posa "Industria i Comercialización".  

Polític Visita oficial Palau de Vidre de 
Lleida Frases industrials  PG/Color



1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura; 

inauguració de la 
Fira de Sant 

Miquel de Lleida

PM de Pío Cabanillas parlant amb l'alcalde de Lleida i 
envoltat de diverses autoritats, entre les que veiem un 
militar.

Polític Visita oficial Palau de Vidre de 
Lleida

Bandera 
espanyola  PM/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura; 

inauguració de la 
Fira de Sant 

Miquel de Lleida

PG del cotxe oficial en el que viatja Fraga. A fora, 
l'esperen les autoritats i els veïns i veïnes que l'han 
vingut a veure. Entre els personatges coneguts, 
destaquen Pío Cabanillas, Tarragó i l'alcalde Sangenís. 
Els acompanyen diverses autoritats i veïns i veïnes del 
poble que els han vingut a veure. Sobre la porta del 
Palau de Vidre, veiem un cartell on hi posa "Industria i 
Comercialización". 

Polític Visita oficial Palau de Vidre de 
Lleida

Frases industrials 
Bandera 

espanyola
 PG/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura; 

inauguració de la 
Fira de Sant 

Miquel de Lleida

PC de tres autoritats: el Ministre d'esquena, Pío 
Cabanillas i el Sr. Viola, també d'esquena. Al seu 
voltant, diverses autoritats. 

Polític Visita oficial Palau de Vidre de 
Lleida Frases industrials  PC/Color

1968

Actes de la visita 
oficial a Balaguer 

del Ministro de 
Agricultura

PC de les diverses autoritats parlant amb el Ministre. 
Destaquen el Ministre, Pío Cabanillas i el Sr. Viola. Polític Visita oficial Palau de Vidre de 

Lleida Frases industrials  PC/Color



1968

Visita del 
Ministro de 
Comercio , a 

Balaguer; 
inauguració del 

nou Parador 
Conde Jaime de 
Urgel  (Comte 

Jaume d’Urgell)

GPG de la porta del Parador i del Sant Crist al fons. A 
la porta hi veiem dos cotxes oficials i homes, dones, 
nens i nenes esperant. Al fons hi veiem tres banderes, 
una d'elles és espanyola, l'altra de Balaguer i una última 
que no reconeixem.

Polític Visita oficial Balaguer Parador i Sant 
Crist  PC/Color

1968

Visita del 
Ministro de 
Comercio , a 

Balaguer; 
inauguració del 

nou Parador 
Conde Jaime de 
Urgel  (Comte 

Jaume d’Urgell)

PC de quatre persones desconegudes: dos homes i dos 
dones davant de la porta del parador. Al fons, homes, 
dones, nens i nenes.

Polític Visita oficial Balaguer Poble  PC/Color

1968

Visita del 
Ministro de 
Comercio , a 

Balaguer; 
inauguració del 

nou Parador 
Conde Jaime de 
Urgel  (Comte 

Jaume d’Urgell)

PM d'un home i d'una dona (possiblement la seva 
mare). Al fons, dues nenes s'ho miren. Polític Visita oficial Balaguer Poble  PC/Color

1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

GPG del Parador i del Sant Crist al fons. També veiem 
tres banderes, una d'espanyola, una altra de Balaguer i 
una de blanca. Sobre el riu, diverses banderoles 
espanyoles.

Polític Visita oficial Parador

Parador i Sant 
Crist     Bandera 

espanyola 
Bandera de 
Balaguer

 GPG/Color



1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

GPG del Parador. A sobre del Parador hi veiem el nom: 
Parador Conde Jaime de Urgel i l'escut de Balaguer. A 
baix, en tres pals, tres banderes: una d'espanyola, una 
de Balaguer i una blanca.

Polític Visita oficial Parador

Parador i Sant 
Crist     Bandera 

espanyola 
Bandera de 
Balaguer

 GPG/Color

1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

PG de l'interior d'una de les habitacions del parador, la 
sala d'estar. Hi ha diversos sofàs i unes làmpares 
enceses. Al fons, un jardí (on es pot veure una bandera 
d'Espanya). Veiem quatre persones parlant al fons, dos 
dones i dons homes.

Polític Visita oficial Parador Parador Bandera 
espanyola  PG/Color

1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

PG de l'interior d'una de les habitacions del parador, la 
sala d'estar. Hi ha diversos sofàs, unes làmares enceses i 
una gran xemeneia. Al fons, un jardí (on es pot veure 
alguna bandera espanyola). Veiem cinc persones a la 
sala.

Polític Visita oficial Parador Parador Bandera 
espanyola  PG/Color

1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

PG de la façana principal del Parador. A la porta, tres 
cotxes oficials i a la cantonada, tres banderoles, una 
d'espanyola, una de Balaguer i una blanca.

Polític Visita oficial Parador Parador Bandera 
espanyola  PG/Color



1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

GPG del Parador. A sobre del Parador hi veiem el nom: 
Parador Conde Jaime de Urgel i l'escut de Balaguer. A 
baix, en tres pals, tres banderes: una d'espanyola, una 
de Balaguer i una blanca.

Polític Visita oficial Parador Parador Bandera 
espanyola  GPG/Color

1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

GPG del Parador. A sobre del Parador hi veiem el nom: 
Parador Conde Jaime de Urgel i l'escut de Balaguer. A 
baix, en tres pals, tres banderes: una d'espanyola, una 
de Balaguer i una blanca.

Polític Visita oficial Parador Parador Bandera 
espanyola  GPG/Color

1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

FOTOGRAFIA FOSCA Polític Visita oficial Parador  PG/Color

1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

GPG d'una de les taules del dinar. Veiem la taula parada 
amb homes i dones asseguts i parlant entre ells. Al fons, 
el Ministre i les autoritats més importants. També hi ha 
quatre camarers.

Polític Visita oficial Parador  GPG/Color



1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

GPG de les taules del dinar. Veiem homes i dones 
asseguts parlant i alguns cambrers servint la beguda. Polític Visita oficial Parador  GPG/Color

1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

PG de la taula principal. Veiem, entre altres autoritats, 
el Sr. Viola i la seva dona, Fraga, una senyora 
desconeguda, el Bisbe, la dona a la que li han fet 
l'homenatge, un militar i el president de la Diputació. 
També veiem tres cambrers.

Polític Visita oficial Parador Quadre amb un 
dibuix de caça  PG/Color

1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

PG de la taula presidencial. Al centre de la fotografia 
veiem a Fraga, acompanyat del Sr. Viola, la seva 
esposa, una altra dona desconeguda, el Bisbe i la 
senyora a la que li han fet l'homenatge. Al fons, també 
hi ha tres cambrers.

Polític Visita oficial Parador Quadre amb un 
dibuix de caça  PG/Color

1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

PG de la taula principal. En ella, veiem el Bisbe de la 
Seu, acompanyat de dues dones (una desconeguda i 
l'altra a la que li han fet l'homenatge). També veiem 
dues autoritats més, un militar i el president de la 
Diputació.

Polític Visita oficial Parador  PG/Color



1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

PG de la taula principal amb les autoritats dretes, resant 
abans de començar a dinar. Veiem el Bisbe i el Ministre 
Fraga, així com dues dones, una desconeguda i l'altra a 
la que li han fet l'homenatge. Al fons, 4 cambreres.

Polític Visita oficial Parador Quadre amb un 
dibuix de caça  PG/Color

1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

PG de la taula presidencial. A la fotografia es veu el 
Ministre Fraga parlant amb dues dones (una 
desconeguda i l'altra l'homenatjada) i el Bisbe. Al seu 
altre costat veiem el Sr. Viola i la seva dona. També hi 
ha tres cambrers.

Polític Visita oficial Parador Quadre amb un 
dibuix de caça  PG/Color

1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

PG de la taula presidencial. A la fotografia hi veiem un 
seguit d'autoritats, entre les que reconeixem el Sr. Viola, 
el Ministre, el Bisbe i el Sr. Desconegut (segurament el 
president de la Diputació). També hi ha altres autoriats i 
les seves dones, així com dos cambrers.

Polític Visita oficial Parador Quadre amb un 
dibuix de caça  PG/Color

1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

PG de les autoritats de la taula principal. HI veiem al 
Ministre parlant amb el Sr. Viola i la seva dona, així 
com una senyora desconeguda i tres autoritats més. 
També hi ha un cambrer.

Polític Visita oficial Parador Quadre amb un 
dibuix de caça  PG/Color



1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

GPG de les taules del dinar. Veiem homes i dones 
asseguts a la taula parada, i al fons, la taula 
presidencial. També hi ha 4 cambrers.

Polític Visita oficial Parador Quadre amb un 
dibuix de caça  GPG/Color

1968

Visita del 
Ministre de 
Comerç a 

Balaguer, en 
motiu de la 

inauguració del 
nou Parador 

Jaime de Urgel

PG de la taula d'autoritats. En ella hi veiem el Sr. 
Desconegut (segurment el president de la Diputació) i 
Pío Cabanillas, acompanyat d'altres homes i dones.

Polític Visita oficial Parador Quadre amb un 
dibuix de caça  PG/Color

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG d'un cotxe oficial amb quatre persones a dintre: el 
conductor, un acomopanyant, el Ministre d'Agricultura i 
el Governador Civil. A fora els esperen la comitiva 
d'autoritats locals i de l'empresa en concret. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa

Bandera 
espanyola  PG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG de l'entrada de l'empresa Apracosa. Al davant, 
veiem el Governador Civil tancant la porta del cotxe 
oficial. Rere seu, autoritats locals reben el Ministre. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa

Bandera 
espanyola  PG/BN



Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PC de les autoritats saludant el Ministre. Al seu costat 
està el Governador Civil. Polític Visita oficial Empresa 

Apracosa  PC/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PC de la salutació entre una autoritat local i el Ministre 
d'Agricultura, Adolfo Díaz Ambrona, a l'entrada de 
l'empresa Apracosa. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PC/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG dels exteriors de l'empresa amb les autoritats 
passejant per ells. Al capdavant, el Ministre d'Indústria, 
el Sr. Adolfo Díaz Ambrona, el Governador Civil el 
president de la Diptuació, el Sr. Aige i el Sr. Sangenís, 
entre altres. Els acompanyen una vintenta d'autoritats. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PC d'un grup d'autoritats passejant per les instal·lacions 
de l'empresa. Al centre hi veiem el Ministre, 
acompanyat per diverses autoritats locals. Al seu costat, 
palets i palots. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PC/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG del Governador Civil parlant amb una autoritat 
local desconeguda. Al seu darrera, una gran muntanya 
de palots. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN



Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG de quatre autoritats parlant davant d'una taula 
parada amb beure i menjar. El de l'esquerra és el 
Ministre Adolfo Díaz Ambrona. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG dels exteriors de l'empresa amb les autoritats 
passejant per ells. Al capdavant, el Ministre d'Indústria, 
el Sr. Adolfo Díaz Ambrona, el Governador Civil el 
president de la Diptuació, el Sr. Aige i el Sr. Sangenís, 
entre altres. Els acompanyen una vintenta d'autoritats. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG d'una de les naus de l'empresa. A l'esquerra, veiem 
la maquinària i la dreta les autoritats passejant i visitant 
les instal·lacions. A primera línia, podem distingir el 
Minsitre d'Agricultura, Adolfo Díaz Ambrona, el 
Governador Civil i el cap de l'empresa. També veiem al 
Sangenís. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG d'una de les naus de l'empresa. Al davant, veiem la 
maquinària amb les treballadores triant la fruita. Al 
darrera, totes les autoritats (masculines). 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG d'una de les naus de l'empresa. Al davant, veiem la 
maquinària amb les treballadores triant la fruita. Al 
darrera, totes les autoritats (masculines). 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN



Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG de les autoritats passejant pels exteriors de 
l'empresa. Al centre, veiem al Ministre d'Agricultura, 
Adolfo Díaz Ambrona, acompanyat del Governador 
Civil i d'un empresari. Al seu darrera, la resta 
d'autoritats. També hi veiem grans màquines. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG de les autoritats passejant per una sala de màquines. 
Al davant, veiem el Ministre d'Agricultura, Adolfo Díaz 
Ambrona, parlant amb l'empresari, mentre que el 
Governador parla amb el Sr. Aige. A darrera els 
segueixen les autoritats. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PC de les autoritats observant una màquina que treu 
fum. Al mig de la fotografia veiem el Ministre 
d'Agricultura, el Sr. Adolfo Díaz Ambrona, acompanyat 
pel Governador Civil, el Sr. Aige i l'empresari. També 
hi ha la resta d'autoritats al seu voltant i una dona 
treballadora. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PC/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG de les autoritats observant la maquinària de 
l'empresa Apracosa. Al mig de la fotografia, veiem el 
Governador Civil que assenyala una màquina al 
Ministre d'Agricultura, Adolfo Díaz Ambrona. Al seu 
voltant, la resta d'autoritats s'ho miren. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG de les autoritats observant la maquinària de 
l'empresa. Al davant, el Governador Civil assenyala 
alguna cosa al Ministre d'Agricultura, Adolfo Díaz 
Ambrona. L'empresari també parla amb ell. Al seu 
voltant, la resta de la comitiva i la maquinària. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN



Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PC de les autoritats parlant entre elles i mirant alguna 
cosa que ens queda fora de pla. A l'esquerra, el 
Governador Civil explicant alguna cosa al Ministre 
d'Agricultura, Adolfo Díaz Ambrona. També veiem 
l'empresari i la resta de la comitiva, entre els que 
destanquen el Sr. Aige i el Sr. Sangenís. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PC/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PC de les autoritats mirant alguna cosa de l'empresa. Al 
centre, veiem el Ministre d'Agricultura, el Sr. Adoflo 
Díaz Ambrona, acompanyat del Governador Civil i 
l'empresari. Els segueix la resta de la comitiva. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PC/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG de les autoritats passejant per les instal·lacions de 
l'empresa Apracosa. El Sr. Aige està explicant alguna 
cosa al Governador Civil. Al seu costat, hi ha el 
Ministre d'Agricultura, el Sr. Adolfo Díaz Ambrona, 
parlant amb una altra autoritat. Els segueixen la resta de 
la comitiva. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG de les autoritats passejant per una de les naus de 
l'empresa. A primera fila, veiem el Ministre 
d'Agricultra, el Sr. Adolfo Díaz Ambrona, acompanyat 
pel Governador Civil, el Sr. Aige i l'empresari. Al fons, 
la resta d'autoritats i una treballadora. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG de la comitiva de treballadors passejant pels 
exteriors de la fàbrica. Veiem  el Ministre d'Agricultra, 
el Sr. Adolfo Díaz Ambrona, acompanyat pel 
Governador Civil, el Sr. Aige i l'empresari. Al fons, la 
resta d'autoritats, entre les que destaca el Sr. Sangenís. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN



Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

GPG de les autoritats passejant per una gran nau de 
l'empresa Apracosa. Veiem  el Ministre d'Agricultra, el 
Sr. Adolfo Díaz Ambrona, acompanyat pel Governador 
Civil, el Sr. Aige i l'empresari. Al fons, la resta 
d'autoritats, entre les que destaca el Sr. Sangenís. La 
sala està plena de palots apilonats a les parets. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  GPG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

GPG de les autoritats passejant per una gran nau de 
l'empresa Apracosa. Veiem  el Ministre d'Agricultra, el 
Sr. Adolfo Díaz Ambrona, acompanyat pel Governador 
Civil, el Sr. Aige i l'empresari. Al fons, la resta 
d'autoritats, entre les que destaca el Sr. Sangenís. La 
sala està plena de palots apilonats a les parets. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  GPG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

GPG de les autoritats passejant per una gran nau de 
l'empresa Apracosa. Veiem  el Ministre d'Agricultra, el 
Sr. Adolfo Díaz Ambrona, acompanyat pel Governador 
Civil, el Sr. Aige i l'empresari. Al fons, la resta 
d'autoritats, entre les que destaca el Sr. Sangenís. La 
sala està plena de palots apilonats a les parets. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  GPG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG d'una porta a través de la qual estan passant-hi les 
autoritats. Hi veiem el Ministre d'Agricultura, el Sr. 
Adolfo Díaz Ambrona, el Governador Civil i 
l'empresari, acompanyats d'un altre personatge que 
desconeixem. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG de les autoritats passejant per un dels exteriors de 
l'empresa.  Hi veiem el Ministre d'Agricultura, el Sr. 
Adolfo Díaz Ambrona, el Governador Civil i 
l'empresari, acompanyats d'altres autoritats locals. 
També hi veiem dos fotògrafs. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN



Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG de les autoritats passejant per una de les naus de 
l'empresa. A primera fila veiem el Ministre 
d'Agricultura acompanyat pel Governador Civil i altres 
autoritats que desconeixem. Estan envoltats per 
autoritats locals, que els segueixen. També veiem un 
treballador i una treballadora. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PC de les autoritats observant una màquina en la que hi 
ha prèssics. L'empresari està explicant alguna cosa i 
l'acompanyen el Ministre d'Agricultura, Adolfo Díaz 
Ambrona, el Governador Civil i la resta d'autoritats. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PC/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PC de les autoritats passenjant per una de les naus de 
l'empresa. Al capdavant, el Ministre d'Agricultura, el 
Governador Civil, el Sr. Aige, acompanyats per la resta 
d'autoritats. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PC/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG de les autoritats passenjant per una de les naus de 
l'empresa. Al capdavant, el Ministre d'Agricultura, el 
Governador Civil, el Sr. Aige, acompanyats per la resta 
d'autoritats. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG de les autoritats passenjant per una de les naus de 
l'empresa. Al capdavant, el Ministre d'Agricultura, el 
Governador Civil, el Sr. Aige, acompanyats per la resta 
d'autoritats. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN



Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PC de les autoritats parlant en un petit grup. Veiem el 
Ministre d'Agricultura, Adolfo Díaz Ambrona, el 
Governador Civil i el Sr. Aige, amb la resta d'autoritats 
locals. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PC/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PC del Governador Civil i el Ministre d'Agricultura, 
Adolfo Díaz Ambrona, sortint d'una porta. Els 
acompanya una tercera autoritat. Al darrera veiem 
l'empresari. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PC/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PC Les autoritats se situen davant de la porta i 
s'acomiaden: parlen i es donen de la mà. Al mig, veiem 
el Ministre d'Agricultura, Adolfo Díaz Ambrona, que 
parla amb les autoritats presents a l'acte. El Governador 
Civil, està donant la mà a algú. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PC/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG El Misitre està acomiadant-se d'una autoritat que 
desconeixem. L'acompanya el Governador Civil, davant 
la porta principal de l'empresa. 

Polític Visita oficial Empresa 
Apracosa  PG/BN

Del 1965 
al 1969

Visita del 
Ministre 

d'Agricultura, 
Adolfo Díaz 

Ambrona, a la 
fàbrica Apracosa

PG El Minstre s'acomiada del Sr. Aige. Al seu voltant, 
veiem diverses autoritats. Polític Visita oficial Empresa 

Apracosa  PG/BN



1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PA de tres autoritats al soterrani de la Paeria. Al mig, 
veiem a l'alcalde Sangenís i al seu costat el nou 
Governador Civil de Lleida, el Sr. José Aparicio Calvo. 
Al seu costat, dues autoritats més desconegudes. Estan 
envoltats de quadres i bustos.  

Polític Presa de 
possessió Paeria Quadres i bustos  PA/BN

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PG de les autoritats passejant pel soterrani de la Paeria, 
on veiem diversos bustos, quadres i elements antics. Al 
centre de la fotografia, l'alcalde Sangenís i el nou 
Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo. Al seu 
costat, nou autoritats (segurament regidors). 

Polític Presa de 
possessió Paeria Quadres i bustos  PG/BN

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PG de les autoritats passejant pel soterrani de la Paeria, 
en una sala on hi ha diverses banderes. En un punt ben 
visible, hi veiem l'alcalde Sangenís, que acompanya el 
nou Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo. Al 
seu costat, dotze autoritats més (segurament regidors). 

Polític Presa de 
possessió Paeria Banderes 

antigues  PG/BN

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PG de les autoritats aturades davant de diverses 
fotografies de la ciutat. Al centre, trobem el nou 
Governador Civil, que està escoltant les paraules de 
l'alcalde Sangenís. Al seu voltant, sis autoritats més 
(segurament regidors). 

Polític Presa de 
possessió Paeria

Fotos de la ciutat 
i el monòlit als 

Caiguts
 PG/BN

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PG de les autoritats passejant pel soterrani de la Peria. 
En aquesta fotografia, estan entrant en una sala que 
conté un manuscrit. Davant de tot, l'alcalde Sangenís 
parla amb el nou Governador Civil, el Sr. José Aparicio 
Calvo. Els segueixen sis autoritats (segurament 
regidors). 

Polític Presa de 
possessió Paeria Manuscrit  PG/BN

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PG de les autoritats observant una talla de Jesucrist. A 
primer pla, viem el nou Governador Civil, el Sr. José 
Aparicio Calvo, i l'alcalde de Lleida, el Sr. Sangenís. 
Els acompanyen tres autoritats més (segurament 
regidors). 

Polític Presa de 
possessió Paeria Jesucrist  PG/BN



1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PG de les autoritats passejant per la Sala de Plens de 
l'Ajuntament. A primer pla, veiem el nou Governador 
Civil de la ciutat, el Sr. José Aparicio Calvo, i l'alcalde 
de Lleida, el Sr. Sangenís. Els acompanyen 13 autoritats 
(segurament regidors). 

Polític Presa de 
possessió Paeria Símbol de la 

Peria  PG/BN

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PG de les autoritats al despatx de l'alcalde Sangenís. El 
nou Governador Civil José Aparicio Calvo està rere la 
taula, acompanyat per l'alcalde de la ciutat, el Sr. 
Sangenís i dues autoritats més. A sobre de la taula hi 
veiem un quadre de Franco, de la mateixa manera que 
està penjat a la paret. També veiem dos escuts de 
Lleida. 

Polític Presa de 
possessió Paeria

2 Símbols de la 
Paeria                       

2 fotos de Franco
 PG/BN

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PG de la taula de l'alcalde, on ara hi ha assegut el nou 
Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo, signant 
un document. Al seu costat, l'alcade i una altra autoritat, 
s'ho miren. A sobre de la taula, veiem una fotografia de 
Franco, una làmpara i un tapís amb l'escut de la Paeria. 

Polític Presa de 
possessió Paeria

2 Símbols de la 
Paeria                       

1 fotos de Franco
 PG/BN

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PG de la taula de l'alcalde, on ara hi ha assegut el nou 
Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo, signant 
un document. A la seva vora, l'alcalde de Lleida, el Sr. 
Sangenís, s'ho mira. A sobre de la taula, veiem  una 
làmpara i un tapís amb l'escut de la Paeria.

Polític Presa de 
possessió Paeria 2 Símbols de la 

Paeria                        PG/BN

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PG del nou Governador Civil, el Sr. José Aparicio 
Calvo i l'alcalde de Lleida, el Sr. Sangenís, entrant en 
una sala de la Peria, engalanades amb una gran 
làmpara, una taula i una estàtua de luxe. Al seu darrera, 
dues autoritats i una fotografia de Franco.  

Polític Presa de 
possessió Paeria 1 fotografia de 

Franco  PG/BN

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PG de l'entrada de la Paeria, amb l'alcalde de Lleida, el 
Sr. Sangenís fent les presentacions entre el nou 
Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo, i la resta 
d'autoritats municipals. Totes les autoritats a ser 
presentades, se situen en una filera i el governador els 
va donant la mà una a una.   

Polític Acte oficial Paeria  PG/BN



1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PM d'algunes de les autoritats presents a l'acte. Al 
centre, podem veure el nou Governador Civil, el Sr. 
José Aparicio Calvo Rubio i l'alcalde, Juan Carlos 
Sangenís Corrià. Al seu voltant, una quinzena 
d'autoritats (1 capellà). També podem veure una 
fotografia de Franco i una creu damunt de la taula. 

Polític Presa de posessió Paeria
1 fotografia de 

Franco                   
Creu

 PM/BN

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PG de les autoritats presenta a l'acte. Al centre, podem 
veure el nou Governador Civil, el Sr. José Aparicio 
Calvo Rubio i l'alcalde Sangenís, saludant a una 
autoritat desconeguda. Al seu voltant, set autoritats i un 
capellà. A sobre d'una taula, veiem una creu i tres 
banderes: l'escut espanyol, la bandera falangista i una 
desconeguda. També podem veure micròfons i una 
ràdio. 

Polític Presa de posessió Paeria

1 bandera 
espanyola                
1 bandera 
falangista                   

Creu                    
Ràdio

 PG/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte. Davant d'una taula 
amb un micròfon (COPE), veiem el nou Governador 
Civil, el Sr. José Aparicio Calvo Rubio. L'acompanyen 
sis autoritats, entre elles el Sr. Aige i un capellà. Darrera 
seu veiem el símbol de la Falange. 

Polític Presa de posessió Paeria

1 símbol Falange 
COPE              

bandera 
espanyola 
(corbata)

 PC/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte. Darrera d'una taula 
amb un micròfon de la COPE veiem el nou Governador 
Civil, el Sr. José Aparicio Calvo Rubio. L'acompanyen 
9 autoritats (1 capellà i 1 militar). A sobre de la taula hi 
ha una creu i a la paret el símbol de la Falange. 

Polític Presa de posessió Paeria

1 símbol Falange 
COPE              

bandera 
espanyola 

 PC/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte. Darrera d'una taula 
amb un micròfon de la COPE veiem el nou Governador 
Civil, el Sr. José Aparicio Calvo Rubio. L'acompanyen 
9 autoritats (1 capellà i 1 militar). A sobre de la taula hi 
ha una creu i a la paret el símbol de la Falange. 

Polític Presa de posessió Paeria

1 símbol Falange 
COPE              

bandera 
espanyola 

 PC/Color



1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PG de la figura de José Aparició Calvo Rubio fent un 
parlament davant d'una taula on hi ha un micròfon de la 
COPE i una creu. Al seu costat, tres autoritats i un 
capellà i al darrera el símbol de la Falange. 

Polític Presa de posessió Paeria 1 símbol Falange 
COPE                PG/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte. Darrera d'una taula 
amb un micròfon de la COPE veiem el nou Governador 
Civil, el Sr. José Aparicio Calvo Rubio. L'acompanyen 
9 autoritats (1 capellà i 1 militar). A sobre de la taula hi 
ha una creu i a la paret el símbol de la Falange. 

Polític Presa de posessió Paeria

2 símbol Falange 
COPE              

bandera 
espanyola 

 PC/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte. Veiem el nou 
Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo Rubio, 
fent un parlament, mentre que l'acompanyen sis 
autoritats i 1 militar. A damunt de la taula, un micròfon 
de la COPE. A la paret, el símbol de la Falange i unes 
banderes amb l'escut d'Espanya i el símbol de la 
Falange. 

Polític Presa de posessió Paeria

2 símbol Falange 
COPE              

bandera 
espanyola 

 PC/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PS del nou Governador Civil de Lleida, el Sr. José 
Aparicio Calvo Rubio fent un parlament davant dels 
micròfons de la COPE. L'acompanyen quatre autoritats 
i 1 militar. Al fons, la bandera espanyola i la bandera de 
la Falange. 

Polític Presa de posessió Paeria

1 símbol Falange 
COPE              

bandera 
espanyola 

 PS/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte. L'acompanyen 10 
autoritats, entre les que veiem a un capellà i al Sr. Aige. 
A sobre de la taula, el micròfon de la COPE i el símbol 
de la Falange penjat a la paret. 

Polític Presa de posessió Paeria

1 símbol Falange 
COPE              

bandera 
espanyola 
bandera 

espanyola 
(corbata) 

 PC/Color



1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte. L'acompanyen 10 
autoritats, entre les que veiem a un capellà i al Sr. Aige. 
A sobre de la taula, el micròfon de la COPE i una creu. 
També hi ha el símbol de la Falange penjat a la paret. 

Polític Presa de posessió Paeria

1 símbol Falange 
COPE              

bandera 
espanyola 
bandera 

espanyola 
(corbata) 

 PC/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

Igual que la fotografia 2.4706.12: PC de les autoritats 
presents a l'acte. Darrera d'una taula amb un micròfon 
de la COPE veiem el nou Governador Civil, el Sr. José 
Aparicio Calvo Rubio. L'acompanyen 9 autoritats (1 
capellà i 1 militar). A sobre de la taula hi ha una creu i a 
la paret el símbol de la Falange. 

Polític Presa de posessió Paeria

2 símbol Falange 
COPE              

bandera 
espanyola 

 PC/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte. Una d'elles està 
fent un parlament. L'acompanyen 14 autoritats, entre les 
que destaquen l'alcalde Sangenís i el nou Governador 
Civil, el Sr. José Aparicio Calvo Rubio, així com un 
militar. A sobre de la taula hi trobem una creu i un 
micròfon de la COPE, un símbol de la Falange penjat a 
la paret i una bandera de la Falange i d'Espanya. 

Polític Presa de posessió Paeria

2 símbol Falange 
COPE              

bandera 
espanyola creu 

 PG/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PS d'una autoritat fent un parlament al costat del nou 
Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo Rubio. Al 
seu costat hi ha una tercera autoritat que no coneixem. 
Veiem dos micròfons de la COPE i un símbol de la 
Falange penjat a la paret. 

Polític Presa de posessió Paeria 1 símbol Falange 
COPE  PS/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte. Una autoritat està 
llegint un parlament. L'acompanyen 12 autoritats més, 
entre les que destaquen el nou Governador Civil, el Sr. 
José Aparicio Calvo Rubio, l'alcalde de Lleida, el Sr. 
Sangenís, un militar i un capellà. A sobre de la taula 
veiem una creu i dos micròfons de la COPE. Penjat a la 
paret també es pot observar un símbol de la Falange i 
dues banderes, una de la Falange i una d'espanyola. 

Polític Presa de posessió Paeria

2 símbol Falange 
COPE                         

1 bandera 
espanyola                

Creu

 PC/Color



1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte, aplaudint a una 
persona que acaba de llegir un manifest.  L'acompanyen 
10 autoritats més, entre les que destaquen el nou 
Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo Rubio, 
l'alcalde de Lleida, el Sr. Sangenís, un militar i un 
capellà. A sobre de la taula veiem una creu i dos 
micròfons de la COPE. Penjat a la paret també es pot 
observar un símbol de la Falange i dues banderes, una 
de la Falange i una d'espanyola. 

Polític Presa de posessió Paeria

2 símbol Falange 
COPE                         

1 bandera 
espanyola                                     
1 bandera 
espanyola 
(corbata)                

Creu

 PC/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PG d'una xocada de mans entre el nou Governador 
Civil, el Sr. José Calvo Aparicio Rubio i la persona que 
acaba de lleigir el parlament. Al seu voltant hi ha una 
desena de persones, entre les que destaquen un capellà i 
el Sr. Aige. A sobre de la taula, hi veiem uns micròfons 
de la COPE i a la paret el símbol de la Falange. 

Polític Presa de posessió Paeria

1 símbol Falange 
COPE                                                              

1 bandera 
espanyola 
(corbata)                

 PG/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte. Darrera d'una taula 
amb un micròfon de la COPE veiem el nou Governador 
Civil, el Sr. José Aparicio Calvo Rubio. L'acompanyen 
10 autoritats (1 capellà i 1 militar). A sobre de la taula 
hi ha una creu i a la paret el símbol de la Falange. 

Polític Presa de posessió Paeria

2 símbol Falange 
COPE              

bandera 
espanyola 

 PC/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte, escoltant el 
parlament d'una persona. L'acompanyen 11 autoritats, 
entre les que destaquen el nou Governador Civil, el Sr. 
José Aparicio Calvo Rubio, el Sr. Aige i un capellà. A 
sobre de la taula, hi veiem una creu i dos micròfons de 
la COPE. Penjat a la paret, el símbol de la Falange. 

Polític Presa de posessió Paeria

1 símbol Falange 
COPE              

bandera 
espanyola 
(corbata)               

Creu 

 PC/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte, escoltant el 
parlament d'una persona (desconeguda). L'acompanyen 
9 autoritats, entre les que destaquen el nou Governador 
Civil, el Sr. José Aparicio Calvo Rubio, el Sr. Aige i un 
capellà. A sobre de la taula, hi veiem una creu i dos 
micròfons de la COPE. Penjat a la paret, el símbol de la 
Falange. 

Polític Presa de posessió Paeria

1 símbol Falange 
COPE              

bandera 
espanyola 
(corbata)               

Creu 

 PC/Color



1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte. Entre elles veiem 
el nou Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo 
Rubio. L'acompanyen 10 autoritats més, entre elles un 
capellà i un militar. A sobre de la taula, hi veiem una 
creu i dos micròfons de la COPE. Penjat a la paret, el 
símbol de la Falange. 

Polític Presa de posessió Paeria 1 símbol Falange 
COPE  PC/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte. Entre elles veiem 
el nou Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo 
Rubio. L'acompanyen 11 autoritats més, entre elles un 
capellà i un militar. A sobre de la taula, hi veiem una 
creu i dos micròfons de la COPE. Penjat a la paret, el 
símbol de la Falange. 

Polític Presa de posessió Paeria

2 símbol Falange 
COPE                         

1 bandera 
espanyola                

Creu

 PC/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte escoltant les 
paraules d'una segona persona. L'acompanyen 12 
autoritats més, entre les que destaca el nou Governador 
Civil, el Sr. José Aparicio Calvo Rubio i un militar. 
També hi ha un fotògraf. A sobre de la taual veiem els 
micròfons de la COPE i una creu. A la paret un símbol 
de la Falange i dues banderes, una de la Falange i una 
altra d'Espanya. 

Polític Presa de posessió Paeria

2 símbol Falange 
COPE                         

1 bandera 
espanyola                

Creu

 PG/Color

1970

Acte de presa de 
possessió del nou 
Governador Civil 

de Lleida, José 
Aparicio Calvo 

Rubio

PC de les autoritats presents a l'acte escoltant les 
paraules d'una segona persona. L'acompanyen 14 
autoritats més, entre les que destaca el nou Governador 
Civil, el Sr. José Aparicio Calvo Rubio i un militar. 
També hi ha un fotògraf. A sobre de la taual veiem els 
micròfons de la COPE i una creu. A la paret un símbol 
de la Falange i dues banderes, una de la Falange i una 
altra d'Espanya. 

Polític Presa de posessió Paeria

2 símbol Falange 
COPE                         

1 bandera 
espanyola                

Creu

 PG/Color



28/06/74

Visita a Lleida 
del Director 

General de la 
Guardia Civil, a 
la seu del mateix 

cos, a l’antic 
Casal de Joventut 
Republicana de 

Lleida

PG del Director General de la Guàrdia Civil davant 
d'una taula amb diversos papers. Tres guàrdies més 
l'acompanyen, i un d'ells porta uns documents entre les 
mans. 

Polític Visita oficial

Caserna de la 
Guàrdia Civil 
(antic Casal de 

Joventut 
Republicana de 

Lleida)

Símbols de la 
Guàrdia Civil  PG/Color

28/06/74

Visita a Lleida 
del Director 

General de la 
Guardia Civil, a 
la seu del mateix 

cos, a l’antic 
Casal de Joventut 
Republicana de 

Lleida

PG del Director General de la Guàrdia Civil davant 
d'una taula i amb diversos papers. Dos guàrdies més 
l'acompanyen, i un d'ells porta uns documents entre les 
mans. 

Polític Visita oficial

Caserna de la 
Guàrdia Civil 
(antic Casal de 

Joventut 
Republicana de 

Lleida)

Símbols de la 
Guàrdia Civil  PG/Color

28/06/74

Visita a Lleida 
del Director 

General de la 
Guardia Civil, a 
la seu del mateix 

cos, a l’antic 
Casal de Joventut 
Republicana de 

Lleida

PG del Director General de la Guàrida Civil mirant uns 
documents. Es troba en una sala amb carpetes ben 
classificades i amb un Guàrdia Civil que està formant. 

Polític Visita oficial

Caserna de la 
Guàrdia Civil 
(antic Casal de 

Joventut 
Republicana de 

Lleida)

Símbols de la 
Guàrdia Civil  PG/Color



28/06/74

Visita a Lleida 
del Director 

General de la 
Guardia Civil, a 
la seu del mateix 

cos, a l’antic 
Casal de Joventut 
Republicana de 

Lleida

PG del Director General de la Cuàrdia Civil fullejant 
uns documents, acompanyat de dues autoritats de 
l'ordre més. Es troba en una sala amb carpetes ben 
classificades. 

Polític Visita oficial

Caserna de la 
Guàrdia Civil 
(antic Casal de 

Joventut 
Republicana de 

Lleida)

Símbols de la 
Guàrdia Civil  PG/Color

28/06/74

Visita a Lleida 
del Director 

General de la 
Guardia Civil, a 
la seu del mateix 

cos, a l’antic 
Casal de Joventut 
Republicana de 

Lleida

PM del Director General de la Guàrdia Urbana fullejant 
un document. Un altre oficial li explica allò que té entre 
mans. Darrera seu, un arxivador i un calendari.  

Polític Visita oficial

Caserna de la 
Guàrdia Civil 
(antic Casal de 

Joventut 
Republicana de 

Lleida)

Símbols de la 
Guàrdia Civil  PG/Color

28/06/74

Visita a Lleida 
del Director 

General de la 
Guardia Civil, a 
la seu del mateix 

cos, a l’antic 
Casal de Joventut 
Republicana de 

Lleida

PM del Director General de la Guàrdia Urbana fullejant 
un document. Al seu davant, una autoritat de l'ordre, 
amb una carpeta entre les mans. Estan en una habitació 
amb un classificador, un armari i un calendari. 

Polític Visita oficial

Caserna de la 
Guàrdia Civil 
(antic Casal de 

Joventut 
Republicana de 

Lleida)

Símbols de la 
Guàrdia Civil  PM/Color



28/06/74

Visita a Lleida 
del Director 

General de la 
Guardia Civil, a 
la seu del mateix 

cos, a l’antic 
Casal de Joventut 
Republicana de 

Lleida

PS del Director General de la Guàrdia Urbana fullejant 
un document que ha tret d'un arxivador. L'acompanyen 
dos autoritats de l'ordre, que se situen al seu darrera. 
Estan en una habitació amb una taula, un arxivador i un 
calendari. 

Polític Visita oficial

Caserna de la 
Guàrdia Civil 
(antic Casal de 

Joventut 
Republicana de 

Lleida)

Símbols de la 
Guàrdia Civil  PS/Color

28/06/74

Visita a Lleida 
del Director 

General de la 
Guardia Civil, a 
la seu del mateix 

cos, a l’antic 
Casal de Joventut 
Republicana de 

Lleida

PM del Director General de la Guàrdia Urbana fullejant 
un arxivador. Al seu costat, dos autoriats de l'ordre. 
Estan en una habitació amb un calendari, un armari i un 
arxivador. 

Polític Visita oficial

Caserna de la 
Guàrdia Civil 
(antic Casal de 

Joventut 
Republicana de 

Lleida)

Símbols de la 
Guàrdia Civil  PM/Color

28/06/74

Visita a Lleida 
del Director 

General de la 
Guardia Civil, a 
la seu del mateix 

cos, a l’antic 
Casal de Joventut 
Republicana de 

Lleida

PM del Director General de la Guàrdia Urbana sortint 
d'una porta, acompanyat d'una altra autoritat de l'ordre 
local. Rere seu, els queda la porta i a la dreta de la 
fotografia, el símbol de la Guàrdia Civil. 

Polític Visita oficial

Caserna de la 
Guàrdia Civil 
(antic Casal de 

Joventut 
Republicana de 

Lleida)

Símbols de la 
Guàrdia Civil 

Emblema de la 
Guàrdia Civil

 PM/Color



28/06/74

Visita a Lleida 
del Director 

General de la 
Guardia Civil, a 
la seu del mateix 

cos, a l’antic 
Casal de Joventut 
Republicana de 

Lleida

PG del Director General de la Guàrdia Urbana a 
l'habitació-dormitori, acompanyat de cinc autoritats 
més. A l'habitació hi veiem una tauleta, una cadira i un 
recolza-sabates. 

Polític Visita oficial

Caserna de la 
Guàrdia Civil 
(antic Casal de 

Joventut 
Republicana de 

Lleida)

Símbols de la 
Guàrdia Civil  PG/Color

28/06/74

Visita a Lleida 
del Director 

General de la 
Guardia Civil, a 
la seu del mateix 

cos, a l’antic 
Casal de Joventut 
Republicana de 

Lleida

PC de les autoritats de l'ordre a l'habitació-dormitori. A 
la dreta de la fotografia, veiem el Director General de la 
Guàrdia Urbana, acompanyat de quatre autoritats més. 

Polític Visita oficial

Caserna de la 
Guàrdia Civil 
(antic Casal de 

Joventut 
Republicana de 

Lleida)

Símbols de la 
Guàrdia Civil  PG/Color

28/06/74

Visita a Lleida 
del Director 

General de la 
Guardia Civil, a 
la seu del mateix 

cos, a l’antic 
Casal de Joventut 
Republicana de 

Lleida

PG de l'habitació-dormitori. La fotografia està dividida 
en dues parts. A l'esquerra, veiem els Guàrdia Civils 
rasos formant amb les escopetes a les mans, davant de 
les autoritats. Al fons, hi ha una dona que sembla una 
camarera. 

Polític Visita oficial

Caserna de la 
Guàrdia Civil 
(antic Casal de 

Joventut 
Republicana de 

Lleida)

Símbols de la 
Guàrdia Civil  PG/Color



28/06/74

Visita a Lleida 
del Director 

General de la 
Guardia Civil, a 
la seu del mateix 

cos, a l’antic 
Casal de Joventut 
Republicana de 

Lleida

PG de l'habitació-dormitori. La fotografia està dividida 
en dues parts. A l'esquerra, veiem els Guàrdia Civils 
rasos formant amb les escopetes a les mans, davant de 
les autoritats. 

Polític Visita oficial

Caserna de la 
Guàrdia Civil 
(antic Casal de 

Joventut 
Republicana de 

Lleida)

Símbols de la 
Guàrdia Civil  PG/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC de les autoritats presents a l'acte. Davant d'uns 
micròfons (La voz de Lérida, La voz de Galicia), veiem 
el nou Governador Civil, el Sr. Miguel Breva Ferrer, 
acompanyat de deu autoritats, entre les que destaca el 
Sr. Sangenís i un militar. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil

La voz de Lérida       
La voz de 

Castellón SER                  
Estàtua de 

Franco

 PC/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC de les autoritats presents a l'acte. A mà esquerra, 
veiem una persona (desconeguda) que està fent un 
parlament. L'acompanyen deu persones, entre les que 
destaquen el nou Governador Civil, el Sr. Miguel Breva 
Ferrer, el Sr. Sangenís i un militar. Hi ha dos micròfons 
amb la Voz de Lérida i La voz de Castellón. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil

La voz de Lérida       
La voz de 

Castellón SER                  
Estàtua de 

Franco

 PC/Color



Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

GPG de la sala plena a vessar. Al fons veiem les 
autoritats i com a públic molts homes i alguna dona. Polític Comiat i presa de 

possessió Govern Civil Estàtua de 
Franco  GPG/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC de les autoritats presents a l'acte. Hi ha una persona 
(desconeguda) parlant davant dels micròfons (La Voz 
de Castellón i La Voz de Lérida). L'acompanyen 9 
autoritats, entre les que destaquen el nou Governador 
Civil, el Sr. Miguel Breva Ferrer i el vell Governador 
Civil, el Sr. José Aparicio Calvo Rubio i el Sr. Viola. Al 
davant hi tenen públic. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil

La voz de Lérida       
La voz de 

Castellón SER                  
Estàtua de 

Franco

 PC/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC de les autoritats presents a l'acte aplaudint la 
persona que acaba de fer el discurs. Entre elles, veiem 
el nou Governador Civil, el Sr. Miguel Breva Ferrer, el 
vell Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo Rubio 
i el Sr. Aige. Se situen davant d'uns micròfons amb els 
logotips de "La Voz de Lérida (emisora sindical)", "La 
voz de Castellón" y la SER. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil

La voz de Lérida       
La voz de 

Castellón SER                  
Estàtua de 

Franco

 PC/Color



Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC d'algunes de les autoritats fent-se fotografies amb el 
nou Governador Civil, el Sr. Miguel Breva Ferrer. Polític Comiat i presa de 

possessió Govern Civil Estàtua de 
Franco  PC/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC d'una abraçada entre el Governador Civil sortint, el 
Sr. José Calvo Aparicio Rubio i una autoritat. Polític Comiat i presa de 

possessió Govern Civil
La voz de 

Castellón Estàtua 
de Franco

 PC/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC d'un grup d'autoritats amb el nou Governador Civil, 
el Sr. Miguel Breva Ferrer, al mig, amb una placa 
commemorativa. L'espai es divideix entre homes i 
dones. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil  PC/Color



Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC d'un grup d'autoritats amb el Governador Civil 
sortint, el Sr. José Calvo Aparicio Rubio, i el 
Governador Civil entrant, el Sr. Miguel Breva Ferrer. 
Els acompanyen dues persones més. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil  PC/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC d'un grup d'autoritats amb el Governador Civil 
sortint, el Sr. José Calvo Aparicio Rubio, i el 
Governador Civil entrant, el Sr. Miguel Breva Ferrer. 
Els acompanyen dues persones més. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil  PC/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC dels dos Governadors Civils entrant i sortint davant 
d'una placa commemorativa a Franco. Polític Comiat i presa de 

possessió Govern Civil  PC/Color



Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC dels dos Governadors Civils entrant i sortint davant 
d'una placa commemorativa a Franco, amb una tercera 
autoritat. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil  PC/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC dels dos Governadors Civils entrant i sortint davant 
d'una placa commemorativa a Franco, amb tres 
autoritats més, entre el que destaca el Sr. Sangenís.  

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil  PC/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC de les autoritats presents a l'acte, formant davant 
d'una placa commemorativa de Franco. En són 14, entre 
les que destaquen els Governadors Civils sortint i 
entrant, el Sr. Sangenís i el Sr. Aige. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil  PC/Color



Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PM del Governador Civil sortint, el sr. José Aparicio 
Calvo Rubio, davant d'una estàtua de Franco. Polític Comiat i presa de 

possessió Govern Civil Estàtua de 
Franco  PM/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC de les autoritats presents a l'acte. Veiem el 
Governador Civil sortint fent un parlament, acompanyat 
de diverses persones, entre les que destaquen el nou 
Governador Civil, el Sr. Miguel Breva Ferrer, el Sr. 
Aige i el Sr. Sangenís. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil  PC/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC de les autoritats presents a l'acte. Veiem el 
Governador Civil sortint fent un parlament, acompanyat 
de diverses persones, entre les que destaquen el nou 
Governador Civil, el Sr. Miguel Breva Ferrer. Veiem el 
micròfon de la SER. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil SER  PC/Color



Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC de les autoritats presents a l'acte. Veiem el 
Governador Civil sortint fent un parlament, acompanyat 
de diverses persones, entre les que destaquen el nou 
Governador Civil, el Sr. Miguel Breva Ferrer. Veiem el 
micròfon de la SER, La voz de Castellón i la Voz de 
Lérida. També veiem part del públic.  

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil

La voz de Lérida       
La voz de 

Castellón SER                  
 PC/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC de les autoritats presents a l'acte. Veiem el nou 
Governador Civil, el Sr. Miguel Breva Ferrer, fent un 
parlament davant dels micròfons. L'acompanyen set 
autoritats entre les que destaquen l'ex Governador Civil, 
el Sr. José Aparicio Calvo Rubio, i el Sr. Sangenís. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil SER  PC/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC d'algunes de les autoritats presents a l'acte. Veiem el 
nou Governador Civil, el Sr. Miguel Breva Ferrer, fent 
un parlament davant dels micròfons de la SER i de la 
Voz de Lérida. L'acompanyen diverses autoritats i 
també es pot veure una càmera. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil La voz de Lérida        

SER                   PC/Color



Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC de les autoritats presents a l'acte. Veiem el nou 
Governador Civil, el Sr. Miguel Breva Ferrer, fent un 
parlament davant dels micròfons. L'acompanyen set 
autoritats entre les que destaquen l'ex Governador Civil, 
el Sr. José Aparicio Calvo Rubio, i el Sr. Sangenís. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil

La voz de Lérida        
SER                 

Estàtua de 
Franco           

 PC/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC d'algunes de les autoritats presents a l'acte. Veiem 
una persona (desconeguda) fent un parlament. 
L'acompanyen vuit autoritats més, entre les que 
destaquen el nou Governador Civil, el Sr. Miguel Breva 
Ferrer, l'ex Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo 
Rubio, el Sr. Aige i el Sr. Viola. Veiem els micròfons de 
La Voz de Galicia, La Voz de Lérida i la SER. També es 
pot veure l'estàtua de Franco. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil

La voz de Lérida       
La Voz de 
Castellón        

SER                 
Estàtua de 

Franco           

 PC/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC d'algunes de les autoritats presents a l'acte. Veiem 
una persona (desconeguda) fent un parlament. 
L'acompanyen nou autoritats més, entre les que 
destaquen el nou Governador Civil, el Sr. Miguel Breva 
Ferrer, l'ex Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo 
Rubio. Veiem els micròfons de La Voz de Galicia, La 
Voz de Lérida i la SER. També es pot veure l'estàtua de 
Franco. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil

La voz de Lérida       
La Voz de 
Castellón        

SER                 
Estàtua de 

Franco           

 PC/Color



Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC de l'abraçada entre el nou Governador Civil, el sr. 
Miguel Breva Ferrer i una autoritat desconeguda. Al seu 
voltant, sis autoritats més aplaudeixen, entre elles un 
militar i el Sr. Sangenís. Veiem els micròfons de La Voz 
de Galicia, La Voz de Lérida i la SER. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil

La voz de Lérida       
La Voz de 
Castellón        

SER                            

 PC/Color

Novemb
re del 
1974

Acte de comiat 
del Governador 

Civil José 
Aparicio Calvo 

Rubio, i presa de 
possessió del nou  

Gobernador 
Civil, Miguel 
Breva Ferrer

PC de les autoritats presents a l'acte. A la franja 
esquerra de la fotografia veiem el nou Governador 
Civil, el Sr. Miguel Breva Ferrer. L'aplaudeixen la resta 
d'autoriats, entre les que veiem al Governador Civil 
sortint. 

Polític Comiat i presa de 
possessió Govern Civil SER  PC/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PD de la medalla, amb l'escut de Lleida. Polític Homenatge Paeria Medalla d'or       
Símbol de Lleida  PD/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la caixa on es guarda la medalla de la ciutat, amb 
l'escut de Lleida Polític Homenatge Paeria Medalla d'or       

Símbol de Lleida  PD/Color



1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la caixa on es guarda la medalla de la ciutat, amb 
l'escut de Lleida Polític Homenatge Paeria Medalla d'or       

Símbol de Lleida  PD/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PD de la medalla, amb l'escut de Lleida. Polític Homenatge Paeria Medalla d'or       
Símbol de Lleida  PD/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PD de la medalla Polític Homenatge Paeria Medalla d'or  PD/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la caixa on es guarda la medalla de la ciutat, amb 
l'escut de Lleida Polític Homenatge Paeria Medalla d'or       

Símbol de Lleida  PD/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la Sala de Plens de la Paeria. Al fons es veu la 
taula presidencial amb les autoritats principals: alcalde 
Miquel Montaña Carrera, antic Governador Civil, José 
Aparicio Calvo, President de la Diputació, Sr. Joan 
Casimiro San Genís Corrià i el Governador Civil actual, 
el Sr. Manuel Breva Ferrer. A primer pla, es veu un 
banc ocupat per dones. 

Polític Homenatge Paeria

Escut Paeria           
Creu                      

Bandera de la 
ciutat

 PG/Color



1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la Sala de Plens de la Paeria. Al fons es veu la 
taula presidencial amb les autoritats principals: alcalde 
Miquel Montaña Carrera i antic Governador Civil, José 
Aparicio Calvo. 

Polític Homenatge Paeria

Escut Paeria           
Creu                      

Bandera de la 
ciutat

 PG/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de les autoritats a la Sala de Plens de la Paeria. Al 
bell mig, hi trobem l'alcalde de Lleida, el Sr. Miquel 
Montaña Carrera, i l'exGovernador Civil, el Sr. José 
Aparicio Calvo. Al seu voltant, diverses autoritats, entre 
les que destaca el Sr. Tarragó, que està assegut al lloc 
dels regidors. 

Polític Homenatge Paeria
Escut Paeria 

Condecoracions 
militars

 PG/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PM de l'alcalde, el Sr. Miquel Montaña Carrera, i 
l'exGovernador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo. Al seu 
voltant, diverses autoritats i una dona. 

Polític Homenatge Paeria Escut Paeria  PM/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la taula presidencial de l'acte. A la cadira 
principal, l'alcalde de Lleida, el Sr. Miquel Montaña 
Carrera, que és l'amfitrió. A l'esquerra, el Governador 
Civil, el Sr. Manuel Breva i el president de la 
Diputació, el Sr. Sangenís. Al fons, tres autoritats més i 
un fotògraf. 

Polític Homenatge Paeria Escut Paeria  PG/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la Sala de Plens de la Paeria. Al fons es veu la 
taula presidencial amb les autoritats principals: alcalde 
Miquel Montaña Carrera, antic Governador Civil, José 
Aparicio Calvo, President de la Diputació, Sr. Joan 
Casimiro San Genís Corrià i el Governador Civil actual, 
el Sr. Manuel Breva Ferrer. Als dos costats de la sala, 
veiem els regidors i a primer pla, es veu dos bancs 
ocupats per dones. 

Polític Homenatge Paeria

Escut Paeria           
Creu                      

Bandera de la 
ciutat

 PG/Color



1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la Sala de Plens de la Paeria. Al fons es veu la 
taula presidencial amb les autoritats principals: alcalde 
Miquel Montaña Carrera, antic Governador Civil, José 
Aparicio Calvo, President de la Diputació, Sr. Joan 
Casimiro San Genís Corrià i el Governador Civil actual, 
el Sr. Manuel Breva Ferrer. Als dos costats de la sala, 
veiem els regidors i a primer pla, es veu dos bancs 
ocupats per dones. 

Polític Homenatge Paeria

Escut Paeria           
Creu                      

Bandera de la 
ciutat

 PG/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la taula presidencial amb totes les seves 
autoritats. Al mig de la fotografia, l'alcalde de Lleida, el 
Sr. Miquel Montaña Carrera, el Governador Civil, el Sr. 
Manuel Breba Ferrer, el president de la Diputació, Joan 
Casimiro San Genís i l'ex Governador Civil, el Sr. José 
Aparició Calvo. També hi ha més autoritats. Hi ha el 
símbol de la Paeria penjat a la paret, una creu a sobre de 
la taula, uns símbols d'or que no reconeixem i una 
bandera amb l'escut espanyol. 

Polític Homenatge Paeria

Escut Paeria           
Creu                      

Bandera de la 
ciutat

 PG/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la taula presidencial amb totes les seves 
autoritats. Al mig de la fotografia, l'alcalde de Lleida, el 
Sr. Miquel Montaña Carrera, el Governador Civil, el Sr. 
Manuel Breva Ferrer, el president de la Diputació, Joan 
Casimiro San Genís i l'ex Governador Civil, el Sr. José 
Aparició Calvo. També hi ha més autoritats. Hi ha el 
símbol de la Paeria penjat a la paret, una creu a sobre de 
la taula, uns símbols d'or que no reconeixem i una 
bandera amb l'escut espanyol. 

Polític Homenatge Paeria

Escut Paeria           
Creu                      

Bandera de la 
ciutat

 PG/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PM de l'ex Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo 
fent un discurs sobre un atril (on hi ha un logo de la 
SER). De fons, es veuen les autoritats: el Governador 
Civil, el Sr. Manuel Breva Ferrer, el president de la 
Diputació, el Sr. Joan Casimiro Sangenís i l'alcalde de 
Lleida Miquel Montaña Carrera. Hi ha altres autoritats 
que no reconeixem. 

Polític Homenatge Paeria

Escut Peria           
SER                 

Medalla de la 
ciutat

 PM/Color



1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PM de l'ex Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo 
fent un discurs sobre un atril (on hi ha un logo de la 
SER). De fons, es veuen les autoritats: el Governador 
Civil, el Sr. Manuel Breva Ferrer, el president de la 
Diputació, el Sr. Joan Casimiro Sangenís i l'alcalde de 
Lleida Miquel Montaña Carrera. HI ha altres autoritats 
que no reconeixem. 

Polític Homenatge Paeria

Escut Peria           
SER                 

Medalla de la 
ciutat

 PM/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PM de la col·locació de la medalla d'Or de la Ciutat de 
Lleida per part d'una autoritat desconeguda a l'ex 
Governador Civil, José Aparicio Calvo Rubio. Al fons, 
es veu l'escut de la ciutat i una creu dorada a sobre de la 
taula. 

Polític Homenatge Paeria

Escut Peria           
Creu                

Medalla de la 
ciutat

 PM/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la col·locació de la Medalla d'Or de la Ciutat per 
part del Governador Civil, Manuel Breva, a l'ex 
Governador Civil, José Aparicio Calvo Rubio. També 
veiem al president de la Diputació de Lleida, el Sr. 
Sangenís i a l'alcalde de la ciutat, el Sr. Miquel 
Montaña Carrera. Al fons, veiem l'escut de la Paeria i 
un micròfon de la SER. 

Polític Homenatge Paeria

Escut Peria           
Creu                

Medalla de la 
ciutat

 PG/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PM d'una abraçada entre l'ex Governador Civil, José 
Aparicio Calvo Rubio i l'actual Governador Civil, el Sr. 
Manuel Breva. Al fons es poden veure dues autoritats 
desconegudes. També veiem una creu daurada sobre de 
la taula i l'escut de la Paeria. 

Polític Homenatge Paeria Escut Peria           
Creu                     PM/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PM d'una abraçada entre l'ex Governador Civl, José 
Aparicio Calvo Rubio i l'actual Governador Civil, el Sr. 
Manuel Breva. Entre ells dos, veiem l'alcalde de la 
ciutat, el Sr. Miquel Montaña Carrera, que somriu. 
També veiem una creu dorada sobre de la taula i l'escut 
de la Paeria.  

Polític Homenatge Paeria Escut Peria           
Creu                     PM/Color



1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la taula presidencial i del discurs del nou 
Governador Civil, el Sr. Manuel Breva, que porta 
penjada la medalla de la ciutat. A la taula, també 
l'acompanyen l'alcalde de Lleida, el Sr. Manuel Breva, 
el president de la Diputació, el Sr. Sangenís i l'ex 
Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo. A sobre 
de la taula veiem una creu i un micròfon de la SER, rere 
seu hi ha l'escut de la Paeria i un escut espanyol i a 
davant una taula amb dos bares daurades. 

Polític Homenatge Paeria

Escut Peria           
Creu                

Medalla de la 
ciutat Escut 

espanyol Bares 
daurades

 PG/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la taula presidencial i del discurs del nou 
Governador Civil, el Sr. Manuel Breva, que porta 
penjada la medalla de la ciutat. A la taula, també 
l'acompanyen l'alcalde de Lleida, el Sr. Sangenís i l'ex 
Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo. A sobre 
de la taula veiem una creu, rere seu hi ha l'escut de la 
Paeria i un escut espanyol. 

Polític Homenatge Paeria

Escut Peria           
Creu                

Medalla de la 
ciutat Escut 

espanyol Bares 
daurades SER

 PG/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PS de l'ex Governador Civil de la ciutat, el Sr. José 
Aparicio Calvo, fent un parlament davant d'un faristol 
on hi ha el micròfon de la SER. Al fons, veiem l'escut 
espanyol.  

Polític Homenatge Paeria SER                     
Escut espanyol  PS/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la taula presidencial. Al fons, veiem l'ex 
Governador Civil fent un parlament. A la taula, 
asseguts, l'acompanyen l'actual Governador Civil, el Sr. 
Manuel Breva, l'alcalde de Lleida, el Sr. Miquel 
Montaña Carrera i  el president de la Diputació, el Sr. 
Sangenís. Al fons veiem l'escut de la ciutat i d'Espanya. 

Polític Homenatge Paeria Escut Paeria        
Escut espanyol  PG/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la taula presidencial. A l'esquerra, veiem l'ex 
Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo, fent un 
parlament. A la taula, l'acalde de Lleida, el Sr. Miquel 
Montaña Carrera, el president de la Diputació, el Sr. 
Sangenís. També veiem un micròfon de la SER, l'escut 
de la Paeria i l'escut d'Espanya. 

Polític Homenatge Paeria
Escut Paeria        

Escut espanyol  
SER

 PG/Color



1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la taula presidencial i del discurs del nou 
Governador Civil, el Sr. Manuel Breva, que porta 
penjada la medalla de la ciutat. A la taula, també 
l'acompanyen l'alcalde de Lleida, el Sr. Sangenís i l'ex 
Governador Civil, el Sr. José Aparicio Calvo. A sobre 
de la taula veiem una creu, rere seu hi ha l'escut de la 
Paeria i un escut espanyol. 

Polític Homenatge Paeria

Escut Peria           
Creu                

Medalla de la 
ciutat Escut 

espanyol 

 PG/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la tribuna de les dones. Dotze dones (segurament 
esposes de) estan assegudes en un banc només per elles. Polític Homenatge Paeria  PG/Color

1975

Concessió de la 
Medalla d’Or de 

la Ciutat de 
Lleida a l’ 

alcalde Juan 
Carlos Sangenís i 

Corrià

PG de la taula presidencial, amb el nou Governador 
Civil fent un parlament. L'acompanyen l'alcalde de la 
ciutat, el Sr. Miquel Montaña Carrera i altres autoritats 
desconegudes. Veiem també un micròfon de la SER, 
una creu i l'escut espanyol. 

Polític Homenatge Paeria

Escut Peria           
Creu                

Medalla de la 
ciutat 

 PG/Color

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PC de les autoritats assistents a l'acte. A la dreta, de 
costat, el Ministre de Justícia, acompanyat pel 
Governador Civil, el Sr. Gías Jover i el Sangenís, entre 
altres.

Polític Visita oficial Govern Civil PC/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PM del Governador Civil i el Ministre parlant davant de  
la taula que pertany al Governador (ho veiem per la 
fotografia). Al fons, penjat de la paret, veiem una creu i 
l'escut de Lleida.

Polític Visita oficial Govern Civil Escut d'Espanya 
Creu PM/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PC del Governador Civil, que està sent aplaudit per 
dues autoritats, el Sr. Gías Jover i una autoritat 
desconeguda.

Polític Visita oficial Govern Civil PC/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PC de quatre autoritats parlant davant de l'escriptori: 
Gías Jover, Governador Civil, Ministre de Justícia i una 
persona desconeguda. Al darrera hi ha una creu i l'escut 
de Lleida.

Polític Visita oficial Govern Civil Escut d'Espanya 
Creu PC/BN



???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PC de quatre autoritats parlant davant de l'escriptori: 
Governador Civil, Ministre de Justícia, el President de 
l'Audiència i una persona desconeguda. Al darrera hi ha 
una creu i l'escut de Lleida.

Polític Visita oficial Govern Civil Escut d'Espanya 
Creu PC/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PC d'una abraçada entre el Ministre de Justícia i el 
Governador Civil de Lleida. L'acompanyen dues 
autoritats: una és el Gías Jover i l'altra és desconeguda. 
Al darrera hi ha una creu i l'escut de Lleida.

Polític Visita oficial Govern Civil Escut d'Espanya 
Creu PC/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PC de la col·locació d'una insígnia per part del Ministre 
de Justícia al Governador Civil. S'ho miren el president 
de l'Audiència i un personatge desconegut. Al darrera hi 
ha una creu i l'escut de Lleida.

Polític Visita oficial Govern Civil Escut d'Espanya 
Creu PC/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PC de l'entrega d'una placa commemorativa al Ministre 
de Justícia per part del Sr. Gías Jover. S'ho miren el 
Governador Civil i una persona desconeguda. Al 
darrera hi ha una creu i l'escut de Lleida.

Polític Visita oficial Govern Civil Escut d'Espanya 
Creu PC/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PC de l'entrega d'una placa commemorativa al Ministre 
de Justícia per part del Sr. Gías Jover. S'ho miren el 
Governador Civil i una persona desconeguda. Al 
darrera hi ha una creu i l'escut de Lleida.

Polític Visita oficial Govern Civil Escut d'Espanya 
Creu PC/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PC d'una abraçada entre el Governador Civil i el 
Ministre de Justícia. Al darrera hi ha una creu i l'escut 
de Lleida.

Polític Visita oficial Govern Civil Escut d'Espanya 
Creu PC/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PC de la col·locació d'una banda condecorativa per part 
del Ministre de Justícia al Governador Civil. Al darrera 
hi ha una creu i l'escut de Lleida.

Polític Visita oficial Govern Civil Escut d'Espanya 
Creu PC/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PC de l'entrega d'una placa commemorativa per part 
d'un personatge desconegut al Ministre de Justícia. S'ho 
miren el Governador Civil i un personatge desconegut.

Polític Visita oficial Govern Civil Escut d'Espanya 
Creu PC/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PC de l'entrega d'una placa commemorativa per part 
d'un personatge desconegut al Ministre de Justícia. S'ho 
miren el Governador Civil i un personatge desconegut.

Polític Visita oficial Govern Civil Escut d'Espanya 
Creu PC/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PS del Ministre de Justícia i del Governador Civil 
caminant per un dels passadidssos del Govern Civil. Polític Visita oficial Govern Civil PS/BN



???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PC de les autoritats presents a l'acte esperant dretes 
davant d'unes cadires. D'esquerra a dreta veiem dos 
personatges desconeguts, el Ministre, el Governador 
Civil i el President de l'Audiència. Veiem també una 
estàtua de Franco.

Polític Visita oficial Govern Civil Busto de Franco PC/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PS del Ministre de Justícia i del Governador Civil 
possant davant d'unes cadires. També veiem un busto 
de Franco.

Polític Visita oficial Govern Civil Busto de Franco PS/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PC de les autoritats presents a l'acte esperant dretes 
davant d'unes cadires. D'esquerra a dreta veiem dos 
personatges desconeguts, el Ministre, el Governador 
Civil i el President de l'Audiència. Veiem també una 
estàtua de Franco.

Polític Visita oficial Govern Civil Busto de Franco PC/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PC de les autoritats presents a l'acte esperant davant 
d'unes cadires. D'esquerra a dreta: una persona 
desconeguda, el Ministre de Justícia, el Governador 
Civil, el president de l'Audiència i una altra autoritat. 
Veiem també una estàtua de Franco.

Polític Visita oficial Govern Civil Busto de Franco PC/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PG El Governador Civil presenta, una per una, les 
autoritats locals al Ministre de Justícia. Aquestes passen 
en fíla índia per davat seu i li donen la mà. Al fons, una 
multitud d'autoritats locals, entre les que hi ha el Sr. 
Corbella i el president de l'Audiència.

Polític Visita oficial Govern Civil PG/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PG El Governador Civil presenta, una per una, les 
autoritats locals al Ministre de Justícia. Aquestes passen 
en fíla índia per davat seu i li donen la mà. Al fons, una 
multitud d'autoritats locals.

Polític Visita oficial Govern Civil PG/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PG El Governador Civil presenta, una per una, les 
autoritats locals al Ministre de Justícia. Aquestes passen 
en fíla índia per davat seu i li donen la mà. Al fons, una 
multitud d'autoritats locals.

Polític Visita oficial Govern Civil PG/BN

???
Visita oficial del 

Ministro de 
Justicia

PG El Governador Civil presenta, una per una, les 
autoritats locals al Ministre de Justícia. Aquestes passen 
en fíla índia per davat seu i li donen la mà. Al fons, una 
multitud d'autoritats locals, entre les que veiem al 
president de l'Audiència i al Sr. Sangenís, entre altres.

Polític Visita oficial Govern Civil PG/BN



Data Descripció 
general Descripció densa T. de ritual Ritual Localització Símbols Format

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PG de la comitiva de l'enterrament. A primer pla, es 
veuen unes dones amb una bandera de la Unión 
Diocesana Leridana. Al fons, uns escolanets i autoritats 
religioses i, rere seu, el taüt, portat amb un cavall. A 
continuació, homes i dones acaben de formar la 
comitiva i segueixen els passos del taüt. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Banderola 
Acción Leridana  PG/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

GPG de la comitiva de l'enterrament. A primer pla, es 
veuen unes dones amb una bandera de la Unión 
Diocesana Leridana. Al fons, uns escolanets i autoritats 
religioses i, rere seu, el taüt, portat amb un cavall. A 
continuació, homes i dones acaben de formar la 
comitiva i segueixen els passos del taüt. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Banderola 
Acción Leridana  GPG/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PG de la carrossa fúnebre, portada per un cavall. Al seu 
costat, dones amb espelmes i al fons, els homes 
segueixen la comitiva.  

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

 PG/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PG de la comitiva fúnebre. Al capdavant, veiem unes 
dones portant unes flors i darrera seu, els homes seguint 
la comitiva. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

 PG/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PG de la comitiva fúnebre. A primer pla, es veu la 
carrossa amb el taüt, portat per un cavall. Al costat i al 
darrera, unes dones porten unes flors i unes cintes i 
acompanyen el pas del taüt. Rere seu, la comitiva 
masculina. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Creu  PG/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

GPG de l'ofrena floral, per part de les dones. Al seu 
darrera, autoritats religioses, civils i públic en general. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Creu  PG/BN

FESTES DE CARÀCTER RELIGIÓS



1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

GPG de l'ofrena floral, per part de les dones. Al seu 
darrera, autoritats religioses, civils i públic en general. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Creu  GPG/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PG de la comitiva fúnebre. A primer pla, es veu la 
carrossa amb el taüt, portat per un cavall. Al costat i al 
darrera, unes dones porten unes flors i unes cintes i 
acompanyen el pas del taüt. Rere seu, la comitiva 
masculina, formada per autoritats religioses, civils i 
militars. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Creu  PG/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PG de la comitiva fúnebre. A primer pla, es veu la 
carrossa amb el taüt, portat per un cavall. Al costat i al 
darrera, unes dones porten unes flors i unes cintes i 
acompanyen el pas del taüt. Rere seu, la comitiva 
masculina. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Creu  PG/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PG de la comitiva fúnebre. A primer pla, es veu la 
carrossa amb el taüt, portat per un cavall. Al costat i al 
darrera, unes dones porten unes flors i unes cintes i 
acompanyen el pas del taüt. Rere seu, la comitiva 
masculina. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Creu  PG/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

GPG de l'ofrena floral, per part de les dones. Al seu 
darrera, autoritats religioses, civils i públic en general. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Creu  GPG/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PG de la comitiva fúnebre. Al capdavant, es veuen les 
dones portant una banderola de la Unión Diocesana 
Leridana. Rere seu, el taüt, precedit d'un escolanet i 
acompanyat per personalitats religioses. A banda i 
banda del carrer, es poden veure els veïns i veïnes de la 
ciutat, observant el pas de la comitiva. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Banderola 
Acción Leridana  PG/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PG de la comitiva. Al capdavant, les dones porten 
corones de flors i, al seu darrera, els homes les 
segueixen en processó. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

 PG/BN



1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PC de les autoritats religioses, civils i militars, 
fotografiades davant d'un retrat de Franco, amb Víctor 
Hellín i el Bisbe Moll, entre ells. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Retrat de Franco  PC/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PC de les autoritats religioses, civils i militars, 
fotografiades davant d'un retrat de Franco, amb Víctor 
Hellín i el Bisbe Moll, entre ells. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Retrat de Franco  PC/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PC de les autoritats religioses, civils i militars, 
fotografiades davant d'un retrat de Franco, amb Víctor 
Hellín i el Bisbe Moll, entre ells. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Retrat de Franco  PC/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PC de les autoritats religioses, civils i militars, 
fotografiades davant d'un retrat de Franco, amb Víctor 
Hellín i el Bisbe Moll, entre ells. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Retrat de Franco  PC/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PC de les autoritats religioses, civils i militars, 
fotografiades davant d'un retrat de Franco, amb Víctor 
Hellín i el Bisbe Moll, entre ells. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Retrat de Franco  PC/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PC de les autoritats religioses, civils i militars, 
fotografiades davant d'un retrat de Franco, amb Víctor 
Hellín i el Bisbe Moll, entre ells. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Retrat de Franco  PC/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PC de les autoritats religioses, civils i militars, 
fotografiades davant d'un retrat de Franco, amb Víctor 
Hellín i el Bisbe Moll, entre ells. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Retrat de Franco  PC/BN



1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PC de les autoritats religioses, civils i militars, 
fotografiades davant d'un retrat de Franco, amb Víctor 
Hellín i el Bisbe Moll, entre ells. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Retrat de Franco  PC/BN

1943 Enterrament del 
Bisbe Dr. Moll

PG d'uns homes pujant un taüt al cotxe fúnebre. Davant 
seu, escolanets amb espelmes. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla 

d'Aragó, carrer 
del Bisbe i plaça 

Paeria)

Creu  PG/BN

1943

Celebració de la 
festivitat dels 

Reis Mags amb 
les nens orfes de 
la Maternitat de 
la Diputació de 

Lleida

PG de la desfilada dels Reis Mags en un dels carrers de 
Lleida (carrer del Sant Crist). Al fons de la fotografia es 
veuen els tres Reis, seguits d'una petita comitiva. Al 
capdavant, nens vestits de pastorets i persones que s'ho 
miren, des del carrer i des de diverses baranes.

Religiós Efemèride
Maternitat / 

Carrer del Sant 
Crist

 PG/BN

1943

Celebració de la 
festivitat dels 

Reis Mags amb 
les nens orfes de 
la Maternitat de 
la Diputació de 

Lleida

PG de la desfilada dels Reis Mags en un dels carrers de 
Lleida (carrer del Sant Crist). Al fons de la fotografia es 
veuen els tres Reis, seguits d'una petita comitiva. Al 
capdavant, nens vestits de pastorets i persones que s'ho 
miren, des del carrer i des de diverses baranes.

Religiós Efemèride
Maternitat / 

Carrer del Sant 
Crist

 PG/BN

1943

Celebració de la 
festivitat dels 

Reis Mags amb 
les nens orfes de 
la Maternitat de 
la Diputació de 

Lleida

PG de les autoritats que assisteixen a la desfilada, des 
del balcó de la Maternitat. Veiem una gran bandera 
espanyola, que cobreix la balconada. 

Religiós Efemèride
Maternitat / 

Carrer del Sant 
Crist

Bandera 
espanyola  PG/BN



1943

Celebració de la 
festivitat dels 

Reis Mags amb 
les nens orfes de 
la Maternitat de 
la Diputació de 

Lleida

PG dels tres Reis Mags aturats davant de la Maternitat. 
A costat i costat, nens vestits de pastorets i xambelans, 
una banda de música i el públic que s'ho mira.

Religiós Efemèride
Maternitat / 

Carrer del Sant 
Crist

 PG/BN

1943

Celebració de la 
festivitat dels 

Reis Mags amb 
les nens orfes de 
la Maternitat de 
la Diputació de 

Lleida

PG dels tres Reis Mags aturats davant de la Maternitat. 
A costat i costat, nens vestits de pastorets i xambelans, 
una banda de música i el públic que s'ho mira.

Religiós Efemèride
Maternitat / 

Carrer del Sant 
Crist

 PG/BN

1943

Celebració de la 
festivitat dels 

Reis Mags amb 
les nens orfes de 
la Maternitat de 
la Diputació de 

Lleida

PG dens nens i nenes de la Maternitat, acompanyats de 
monges i de públic en general. Religiós Efemèride

Maternitat / 
Carrer del Sant 

Crist
 PG/BN

1943

Celebració de la 
festivitat dels 

Reis Mags amb 
les nens orfes de 
la Maternitat de 
la Diputació de 

Lleida

PC dels nens i les nenes amb els regals que els han 
portat els tres Reis Mags. Els acompanyen les monges 
de la Maternitat.

Religiós Efemèride
Maternitat / 

Carrer del Sant 
Crist

 PC/BN

1943

Celebració de la 
festivitat dels 

Reis Mags amb 
les nens orfes de 
la Maternitat de 
la Diputació de 

Lleida

PC dels nens i les nenes amb els regals que els han 
portat els tres Reis Mags. Els acompanyen les monges 
de la Maternitat.

Religiós Efemèride
Maternitat / 

Carrer del Sant 
Crist

 PC/BN



1944

Processó dels 
Dolors, al seu 

pas per la plaça 
de Sant Joan

PG de la carrossa de la Verge, engalanada amb una gran 
mantilla. Al seu voltant, els militars vigilen el seu pas i 
la gent, a banda i banda del carrer, observa el pas de la 
Verge. 

Religiós Processó Plaça Sant Joan Verge  PG/BN

1944

Processó dels 
Dolors, al seu 

pas per la plaça 
de Sant Joan

PG del pas de les autoritats religioses, civils i militars. 
A banda i banda, la ciutadania observa. Religiós Processó Plaça Sant Joan  PG/BN

1944

Processó dels 
Dolors, al seu 

pas per la plaça 
de Sant Joan

PG de la carrossa de la Verge, engalanada amb una gran 
mantilla. Al seu voltant, els militars vigilen el seu pas i 
la gent, a banda i banda del carrer, observa el pas de la 
Verge. 

Religiós Processó Plaça Sant Joan Verge  PG/BN

1944

Processó dels 
Dolors, al seu 

pas per la plaça 
de Sant Joan

PG de la carrossa de la Verge, engalanada amb una gran 
mantilla. Al seu voltant, els militars vigilen el seu pas i 
la gent, a banda i banda del carrer, observa el pas de la 
Verge. 

Religiós Processó Plaça Sant Joan Verge  PG/BN

1944

Processó dels 
Dolors, al seu 

pas per la plaça 
de Sant Joan

PG de la carrossa de la Verge, engalanada amb una gran 
mantilla. Al seu voltant, els militars vigilen el seu pas i 
la gent, a banda i banda del carrer, observa el pas de la 
Verge. Al darrera de l'estàtua, veiem dones amb vels 
que segueixen el pas. 

Religiós Processó Plaça Sant Joan Verge  PG/BN

1944

Processó dels 
Dolors, al seu 

pas per la plaça 
de Sant Joan

PG de la carrossa de la Verge, engalanada amb una gran 
mantilla. Al seu voltant, els militars vigilen el seu pas i 
la gent, a banda i banda del carrer, observa el pas de la 
Verge. 

Religiós Processó Plaça Sant Joan Verge  PG/BN

1944

Processó dels 
Dolors, al seu 

pas per la plaça 
de Sant Joan

PG de la carrossa de la Verge, engalanada amb una gran 
mantilla. Al seu voltant, els militars vigilen el seu pas i 
la gent, a banda i banda del carrer, observa el pas de la 
Verge. 

Religiós Processó Plaça Sant Joan Verge  PG/BN

1944

Processó dels 
Dolors, al seu 

pas per la plaça 
de Sant Joan

PG de la processó. Es pot veure el pas d'una tomba, 
totalment il·luminada i, al fons, la Verge. Al seu voltant, 
militars, bestes i personalitats civils i religioses. El 
públic s'ho mira, a banda i banda del carrer. 

Religiós Processó Plaça Sant Joan Verge  PG/BN



1944

Processó dels 
Dolors, al seu 

pas per la plaça 
de Sant Joan

PG de la processó. Es pot veure el pas d'una tomba, 
totalment il·luminada i, al fons, la Verge. Al seu voltant, 
militars, bestes i personalitats civils i religioses. El 
públic s'ho mira, a banda i banda del carrer. 

Religiós Processó Plaça Sant Joan Verge                 
Tomba  PG/BN

1944

Processó dels 
Dolors, al seu 

pas per la plaça 
de Sant Joan

PG del pas de La Pietat, envoltada de bestes. A banda i 
banda del carrer, el públic. Religiós Processó Plaça Sant Joan Verge                  

Pietat  PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG d'una comitiva d'autoritats diverses entrant a 
l'església de Sant Pere.  Els homes entren per un costat, 
les dones per un altre i al mig de la plaça, un home amb 
un estándar desconegut. En un dels balcons, també 
podem veure una bandera espanyola. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)

Bandera 
espanyola  PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG de la comitiva entrant a l'església. Ara és el torn de 
l'entrada d'un grup d'homes que porten una espelma 
encesa a la mà. Al mig, dues persones (homes) porten 
una banderola. En un dels balcons, també podem veure 
una bandera espanyola. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)

Bandera 
espanyola  PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG de la comitiva entrant a l'església. Ara és el torn de 
l'entrada de la banda de música. Els homes, amb 
diferents instruments, passen per davant de la porta de 
l'església. A fora i des dels balcons, el públic ho 
observa. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)

Bandera 
espanyola  PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG del públic assitent esperant fora de l'església de Sant 
Pere. Al fons, podem veure com les diverses autoritats 
entren a l'església. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)
 PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG de l'entrada de les autoritats a l'església. Ara és el 
torn de l'entrada dels religiosos. Autoritats militars i 
autoritats civils porten el pal·li, sota el qual se situen les 
autoritats religioses. Així es disposen a entrar a 
l'església, envoltants també de quadres militars i 
reliogos. El públic, des del carrer i els balcons, observa 
l'acte. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)

Bandera 
espanyola Pal·li  PG/BN



1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG de la comitiva religiosa entrant a l'església. Sota el 
pal·li, les autoritats religioses, acompanyades de les 
militars i les civils, entren a l'església de Sant Pere. 
Fora, el públic ho observa. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)
Pal·li  PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG del públic que espera fora de l'església, fent la 
salutació feixista Religiós

Inauguració / 
cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)

Salutació 
franquista Pal·li  PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG del públic que espera fora de l'església, fent la 
salutació feixista Religiós

Inauguració / 
cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)

Salutació feixista 
Pal·li  PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG de l'exterior de l'església. El capellà, sota el pal·li, 
està resant agenollat. El públic (a excepció dels militars 
que porten les armes) fa el mateix. Alguns d'ells fan la 
salutació feixista. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)

Salutació feixista 
Pal·li  PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG de l'altar, amb la figura de Sant Pere. Es veuen les 
autoritats religioses d'esquena al públic i de cara al sant, 
oficiant la missa i mostrant-li el seu respecte. A banda i 
banda de l'altar, hi ha unes banderoles blanques (tal 
vegada d'Acció Catòlica). A la primera filera, algunes 
presones porten espelmes enceses. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)

Sant Pere 
Banderoles 

blanques (Acció 
Catòlica?)

 PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG de l'altar, amb la figura de Sant Pere. Tres autoritats 
religioses estan agenollades davant de la seva figura. Al 
seu costat, altres religiosos i autoritats civils, amb 
espelmes enceses. A les cadires, seminaristes i públic en 
general. També podem observar el pal·li que, portat per 
militars, s'ha quedat a la meitat del passadís. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)

Sant Pere 
Banderoles 

blanques (Acció 
Catòlica?)            

Pal·li

 PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG de l'altar, amb la figura de Sant Pere. Tres autoritats 
religioses estan agenollades davant de la seva figura. Al 
seu costat, altres religiosos i autoritats civils, amb 
espelmes enceses. A les cadires, seminaristes i públic en 
general. També podem observar el pal·li que, portat per 
militars, s'ha quedat a la meitat del passadís. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)

Sant Pere 
Banderoles 

blanques (Acció 
Catòlica?)            

Pal·li

 PG/BN



1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG de l'altar, amb la figura de Sant Pere. Tres autoritats 
religioses estan fent-li una ofrena. Al seu costat, altres 
religiosos i autoritats civils, amb espelmes enceses. A 
les cadires, seminaristes i públic en general. També 
podem observar el pal·li que, portat per militars, s'ha 
quedat a la meitat del passadís. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)

Sant Pere 
Banderoles 

blanques (Acció 
Catòlica?)            

Pal·li

 PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PZ de les tres autoritats religioses resant a Sant Pere. Al 
seu voltant, seminaristes, autoritats religioses i 
autoritats civils els envolten portant espelmes enceses. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)
 PZ/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG del públic, assegut als bancs de l'església i de peus a 
la porta. Al mig del passadís es veu el pal·li. Religiós

Inauguració / 
cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)
Pal·li  PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG del públic, assegut als bancs de l'església i de peus a 
la porta. Al mig del passadís es veu el pal·li. Religiós

Inauguració / 
cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)
Pal·li  PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG de l'altar. Es veuen les tres autoritats religioses 
oficiant la missa. Al seu voltant, el públic, format per 
autoritats religioses, civils i seminaristes, escolten els 
parlaments. Al mig del passadís, podem observar el 
pal·li. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)

Sant Pere 
Banderoles 

blanques (Acció 
Catòlica?)            

Pal·li

 PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG de l'altar. Es veuen les tres autoritats religioses 
oficiant la missa. Al seu voltant, el públic, format per 
autoritats religioses, civils i seminaristes, escolten els 
parlaments. Al mig del passadís, podem observar el 
pal·li. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)

Sant Pere 
Banderoles 

blanques (Acció 
Catòlica?)            

Pal·li

 PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG de l'altar. Es veuen les tres autoritats religioses 
oficiant la missa. Al seu voltant, el públic, format per 
autoritats religioses, civils i seminaristes, escolten els 
parlaments. Al mig del passadís, podem observar el 
pal·li. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)

Sant Pere 
Banderoles 

blanques (Acció 
Catòlica?)            

Pal·li

 PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PM de tres autoritats sortint de l'església i portant una 
banderola. Un d'ells, va vestit de falangista i els altres 
porten el seu símbol a la solapa. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)

Banderola          
Símbol de la 

falange
 PM/BN



1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG de la sortida de l'església de Sant Pere. Diversos 
homes, amb espelmes a les mans, surten ordenadament 
del temple. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)
 PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PM de tres autoritats portant una banderola. Al fons es 
veu la banda de música i el públic. Religiós

Inauguració / 
cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)
Banderola  PM/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG de tres autoritats portant una banderola. Al fons i a 
primer pla es veu el públic i una banda de música. Religiós

Inauguració / 
cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)
Banderola  PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG de tres autoritats portant una banderola. Al fons i a 
primer pla es veu el públic i una banda de música. Religiós

Inauguració / 
cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)
Banderola  PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG del pas de la comitiva religiosa. Sota el pal·li, les 
autoritats religioses i més endavant, en fila índia, 
capellans i seminaristes. Els militars caminen al costat 
de la comitiva. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)
Pal·li  PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG del pas de la comitiva religiosa. Sota el pal·li, les 
autoritats religioses i més endavant, en fila índia, 
capellans i seminaristes. Els militars caminen al costat 
de la comitiva. 

Religiós
Inauguració / 

cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)
Pal·li  PG/BN

1944

Inauguració de la 
restauració de 

l’església de Sant 
Pere

PG de tres autoritats portant una banderola. Al fons i a 
primer pla es veu el públic i una banda de música. Religiós

Inauguració / 
cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Pere (plaça Sant 

Francesc)
Banderola  PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PM del Bisbe Aurelio del Pino Gómez a l'andana de 
l'estació de trens. A la dreta de la fotografia, podem 
veure una bandera espanyola i una banda de música. Al 
fons, el tren i el públic que ha vingut a rebre el Bisbe. 
Es rebut a la plaça Ramon Berenguer IV, davant de 
l'estació de ferrocarril. La fotografia està desenfocada. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Bandera 
espanyola  PM/BN



18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG del Bisbe observant una parada militar, a l'estació 
de trens. Els militars estan formant amb fusils. Al fons, 
el públic. La fotografia està desenfocada. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Fusils  PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG del Bisbe observant una parada militar, a l'estació 
de trens. Els militars estan formant amb fusils i dos 
d'ells estan toncant instruments (banda militar). Al fons, 
el públic. La fotografia està desenfocada. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

 PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PC del Bisbe amb les autoritats polítiques i militars, 
entre les que destaquen l'alcalde de Lleida, Víctor 
Hellín. Al fons, el públic

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

 PC/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG del públic esperant l'arribada del Bisbe fora de 
l'estació de trens. Davant de tot, un militar.  Religiós Presa de 

possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

 PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG del públic esperant l'arribada del Bisbe fora de 
l'estació de trens. Davant de tot, un militar i un cotxe 
oficial.  

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

 PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

GPG de l'exterior de l'estació de trens. Al fons es veu el 
públic que ha vingut a rebre el Bisbe. A mig pla, els 
cossos de seguretat, amb cavalls i a peu i davant, un 
cotxe oficial del qual en surten les autoritats locals. Els 
balcons estan engalanats amb banderes espanyoles. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Bandera 
espanyola  GPG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG de l'entrada a l'estació del Bisbe i de l'alcalde de 
Lleida, Víctor Hellín. Al seu costat, una banda de 
música, diverses persones i part del cos de seguretat. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

 PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG del Bisbe i l'alcalde de Lleida, Víctor Hellín. Al 
fons, una persona del cos de seguretat i altres autoritats 
i públic. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

 PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG del Bisbe i l'alcalde de Lleida, Víctor Hellín. Al 
fons, una persona del cos de seguretat i altres autoritats 
i públic. Alguna cosa tapa l'objectiu de la fotografia. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

 PG/BN



18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG de davant de l'estació de trens. La plaça està plena 
de públic que ha vingut a rebre el bisbe. Al mig, un 
cotxe oficial amb Víctor Hellín a dintre (la fotografia 
està massa borrosa i no podem veure qui hi puja). 
També hi ha persones del cos de seguretat. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

 PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG de la sortida en cotxe per part del Bisbe i l'alcalde 
Víctor Hellín. Al fons, autoritats locals, públic en 
general i dues persones dels cossos de seguretat. La 
fotografia està molt borrosa. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

 PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

GPG de la sortida de l'estació de trens. A banda i banda 
de la fotografia, es veu el públic i les persones que han 
vingut a rebre la visita del Bisbe. Al centre, el cotxe 
oficial amb el Bisbe i l'alcalde de Lleida, Víctor Hellín. 
També hi ha persones del cos de seguretat franquista. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

GPG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

GPG de la sortida de l'estació de trens (fotografia un pèl 
més tancada que l'anterior). A banda i banda de la 
fotografia, es veu el públic i les persones que han 
vingut a rebre la visita del Bisbe. Al centre, el cotxe 
oficial amb el Bisbe i l'alcalde de Lleida, Víctor Hellín. 
També hi ha persones del cos de seguretat franquista. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

 GPG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG del cotxe oficial, amb el Bisbe i de l'alcalde de 
Lleida, Víctor Hellín, saludant el públic, que se situa a 
banda i banda del vehicle. També hi ha persones del cos 
de seguretat franquista al voltant del cotxe. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

 PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

GPG de la sortida de l'estació de trens. A banda i banda 
de la fotografia, es veu el públic i les persones que han 
vingut a rebre la visita del Bisbe. Al centre, el cotxe 
oficial amb el Bisbe i l'alcalde de Lleida, Víctor Hellín. 
També hi ha persones del cos de seguretat franquista. 
Davant de l'estació es veuen unes torres blanques amb 
diferents escuts. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

 GPG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

GPG dels carrers de Lleida, esperant l'arribada del 
cotxe oficial. A banda i banda del carrer, veiem el 
públic esperant. Pel mig del carrer, hi veiem persones 
del cos de seguretat enmig del carrer. A dalt, hi ha una 
gran bandera espanyola i altres escuts (i fins i tot una 
escriptura) que no s'identifiquen. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

 GPG/BN



18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

GPG dels carrers de la ciutat. Es veu molta gent 
caminant per arribar a veure la visita del nou Bisbe. Els 
balcons engalanats i alguna bandera espanyola i també 
d'Acció Catòlica. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Bandera 
espanyola 

Bandera d'Acció 
Catòlica

 GPG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

GPG dels carrers de la ciutat. Es veu molta gent 
caminant per arribar a veure la visita del nou Bisbe. Els 
balcons engalanats i alguna bandera espanyola i també 
d'Acció Catòlica. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Bandera 
espanyola 

Bandera d'Acció 
Catòlica

 GPG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

GPG de la rebuda per part de la ciutadania. Veiem el 
Bisbe (sembla que està sortint d'una casa), en un dels 
carrers de Lleida, envoltat de gent amb banderoles 
blanques. És un pla zenital. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Bandera d'Acció 
Catòlica  GPG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG de la salutació del Bisbe a les autoritats locals i 
religiodes. Enmig d'un carrer ple de gom a gom, el 
Bisbe saluda, una a una, les autoritats franquistes del 
moment. Al fons, molta gent amb banderes blanques. 
És un pla zenital. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Bandera d'Acció 
Catòlica  PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG del Bisbe i d'algunes autoritats locals i religiodes, 
envoltades de veïns i veïnes de la ciutat. Religiós Presa de 

possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Bandera d'Acció 
Catòlica  PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG dels assistents al voltant d'Eduardo Aunós, llegint 
un manifest. Al seu costat, veiem alguna autoritat 
religiosa i el Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez, 
envoltat per una multitud de persones, entre homes, 
dones, nens i nenes. Al fons, una imatge de Jesucrist i 
una bandera d'Acció Catòlica. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Bandera d'Acció 
Catòlica      

Imatge de 
Jesucrist

 PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PC de les autoritats civils i religioses caminant per 
l'andana de l'estació de trens. A dalt del tren, veiem 
nombroses persones que treuen el cap per la finestra i 
aplaudeixen el pas del nou Bisbe de Lleida. També hi 
ha dues banderes espanyoles. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Banderes 
espanyoles  PC/BN



18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PC de les autoritats civils i religioses caminant per 
l'andana de l'estació de trens. La fotografia és molt 
semblant a l'anterior, però el pla és més obert i, per tant, 
s'observen les persones que acompanyen la comitiva 
d'autoritats al llarg de l'andana. A dalt del tren, veiem 
nombroses persones que treuen el cap per la finestra i 
aplaudeixen el pas del nou Bisbe de Lleida. També hi 
ha dues banderes espanyoles. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Banderes 
espanyoles  PC/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG d'un carrer de la ciutat de Lleida plena de gent que 
ha vingut a rebre el nou Bisbe de Lleida, Aurelio del 
Pino Gómez. El públic s'ubica a l'acera, per veure 
passar el cotxe oficial amb les autoritats a dintre. Al 
mig de la carretera veiem guardes de seguretat i els 
balcons, també plens de gent, estan engalanats amb 
banderes espanyoles.  

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Banderes 
espanyoles  PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG de l'andana del tren. A la dreta de la imatge, veiem 
el comboi i a l'esquerra la comitiva d'autoritats i públic 
que ha vingut a rebre el nou Bisbe. La marxa 
l'encapçala Aurelio del Pino Gómez. També veiem 
banderes d'Acció Catòlica. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Bandera d'Acció 
Catòlica  PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PC de les autoritats i el públic davant de la locomotora. 
Les autoritats estan formant, amb el Bisbe al mig, 
mentre que la resta de públic està a banda i banda del 
grup d'autoritats. Veiem banderes espanyoles i una 
inscripció que no es pot llegir. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Banderes 
espanyoles  PC/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PC de les autoritats i el públic davant de la locomotora. 
Les autoritats estan formant, amb el Bisbe al mig, 
mentre que la resta de públic està a banda i banda del 
grup d'autoritats. Veiem banderes espanyoles i una 
inscripció que no es pot llegir. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Banderes 
espanyoles  PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PC de les autoritats, amb el Bisbe al mig. Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Banderes 
espanyoles  PG/BN



18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG de l'andana del tren. A la dreta de la imatge, veiem 
el comboi i a l'esquerra la comitiva d'autoritats i públic 
que ha vingut a rebre el nou Bisbe. La marxa 
l'encapçala Aurelio del Pino Gómez, que parla amb 
algú, a qui toca l'espatlla. També veiem banderes 
d'Acció Catòlica. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Banderes 
espanyoles  PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG del públic que ha vingut a rebre el Bisbe. Veiem 
dones, homes, nens i nenes i, fins i tot algú, tocant 
instruments. Alguns d'ells miren a càmera. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

 PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG del públic que ha vingut a rebre el Bisbe, des d'un 
altre angle que l'anterior. Veiem dones, homes, nens i 
nenes i, fins i tot algú, tocant instruments. Alguns d'ells 
miren a càmera. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Bandera d'Acció 
Catòlica  PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PM del nou Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez, 
des de dalt del tren, saludant el públic que l'ha vingut a 
rebre. A l'andana veiem un cartell que hi posa 
"Almacellas", tapat per una bandera que no acabem de 
reconèixer. 

Religiós Presa de 
possessió Almacelles  PM/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PM del nou Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez, 
assegut al tren i mirant a càmera. L'acompanya una 
altra autoritat. 

Religiós Presa de 
possessió Almacelles  PM/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG del públic que ha vingut a rebre el Bisbe de Lleida. 
Són homes, dones, nens i nenes que miren a càmera. 
Alguns d'ells porten instruments i banderes d'Acció 
Catòlica. 

Religiós Presa de 
possessió Almacelles Bandera d'Acció 

Catòlica  PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG del nou Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez, a 
dalt del tren. La imatge està presa des de l'andana. Religiós Presa de 

possessió Almacelles  PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG del nou Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez, a 
dalt del tren, saludant els feligresos que l'han vingut a 
rebre. La imatge està presa des de l'andana. 

Religiós Presa de 
possessió Almacelles  PG/BN



18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PC del nou Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez, 
acompanyat per algunes autoritats del Movimiento.  Religiós Presa de 

possessió Almacelles  PC/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PC del nou Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez, 
acompanyat per algunes autoritats del Movimiento.  Religiós Presa de 

possessió Almacelles Banderola de la 
Diòcesi de Lleida  PC/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PG dels afores e l'estació d'algun poble de la plana de 
Lleida. S'hi veuen homes, dones, nens i nenes, amb 
banderoles i instruments musicals.  

Religiós Presa de 
possessió Almacelles Banderola de la 

Diòcesi de Lleida  PG/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PC de les autoritats que acompanyen el Bisbe en algun 
dels pobles de la plana de Lleida, en aquest cas sembla 
Almacelles (per una de les pancartes). També hi veiem 
dones i gent jove, que se suma a la fotografia. 

Religiós Presa de 
possessió Almacelles Banderola de la 

Diòcesi de Lleida  PC/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PC de les autoritats que acompanyen el Bisbe en algun 
dels pobles de la plana de Lleida, en aquest cas sembla 
Almacelles (per una de les pancartes). També hi veiem 
dones i gent jove, que se suma a la fotografia. 

Religiós Presa de 
possessió Almacelles Banderola de la 

Diòcesi de Lleida  PC/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PC de les autoritats i del Bisbe de Lleida, Aurelio del 
Pino Gómez, caminant pels carrers d'Almacelles. Religiós Presa de 

possessió Almacelles Banderola de la 
Diòcesi de Lleida  PC/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PC de les autoritats i del Bisbe de Lleida, Aurelio del 
Pino Gómez, caminant pels carrers d'Almacelles. A 
primer pla, podem veure nens jugant i corrent. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Banderola de la 
Diòcesi de Lleida  PC/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PC del Bisbe Aurelio del Pino Gómez i les autoritats 
religioses caminant pels carrers d'Albalate de Cinca. Els 
acompanyen veïns del poble. 

Religiós Presa de 
possessió

Albalate de 
Cinca Banderola  PC/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PC del Bisbe Aurelio del Pino Gómez i les autoritats 
religioses caminant pels carrers d'Albalate de Cinca. Els 
acompanyen veïns del poble. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Banderola  PC/BN



18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PC del Bisbe Aurelio del Pino Gómez i les autoritats 
religioses caminant pels carrers d'Albalate de Cinca. Els 
acompanyen veïns del poble. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Banderola  PC/BN

18/09/47

Arribada a Lleida 
del nou Bisbe, 

Aurelio del Pino 
Gómez. 

PC del Bisbe Aurelio del Pino Gómez i les autoritats 
religioses caminant pels carrers d'Albalate de Cinca. Els 
acompanyen veïns del poble. 

Religiós Presa de 
possessió

Carrers de Lleida 
/ Estació de 
ferrocarril

Banderola  PC/BN

1947

Visita al 
Seminari del 

cardenal 
Caggiani, 

acompanya el 
Bisbe de Lleida, 

Juan Villar i Sanz

PG del cardenal Caggiani, acompanyat de les autoritats 
religioses locals. Religiós Visita oficial

Seminai de 
Lleida (actual 

UdL)
 PG/BN

1947

Visita al 
Seminari del 

cardenal 
Caggiani, 

acompanya el 
Bisbe de Lleida, 

Juan Villar i Sanz

PG del cardenal Caggiani, acompanyat de les autoritats 
religioses locals. Religiós Visita oficial

Seminai de 
Lleida (actual 

UdL)
 PG/BN

1947

Visita al 
Seminari del 

cardenal 
Caggiani, 

acompanya el 
Bisbe de Lleida, 

Juan Villar i Sanz

PS del cardenal Caggiani, acompanyat de les autoritats 
religioses locals, que l'aplaudeixen. Religiós Visita oficial

Seminai de 
Lleida (actual 

UdL)
 PS/BN



1947

Visita al 
Seminari del 

cardenal 
Caggiani, 

acompanya el 
Bisbe de Lleida, 

Juan Villar i Sanz

PM del cardenal Caggiani, acompanyat de les autoritats 
religioses locals. Religiós Visita oficial

Seminai de 
Lleida (actual 

UdL)
 PM/BN

1947

Visita al 
Seminari del 

cardenal 
Caggiani, 

acompanya el 
Bisbe de Lleida, 

Juan Villar i Sanz

PG de la passejada del cardenal pels passadissos del 
Seminari. Els religiosos, joves la majoria d'ells i situats 
a banda i banda de la paret i aplaudint, estan fent un 
passadís per on camina el cardenal, acompanyat de la 
resta de personalitats. 

Religiós Visita oficial
Seminai de 

Lleida (actual 
UdL)

 PG/BN

1947

Visita al 
Seminari del 

cardenal 
Caggiani, 

acompanya el 
Bisbe de Lleida, 

Juan Villar i Sanz

PG de la passejada del cardenal. Els religiosos, joves la 
majoria d'ells i situats a banda i banda de la paret, estan 
fent un passadís per on camina el cardenal, acompanyat 
de la resta de personalitats. 

Religiós Visita oficial
Seminai de 

Lleida (actual 
UdL)

 PG/BN

1947

Visita al 
Seminari del 

cardenal 
Caggiani, 

acompanya el 
Bisbe de Lleida, 

Juan Villar i Sanz

PG de la passejada del cardenal. Els religiosos, joves la 
majoria d'ells i situats a banda i banda de la paret, estan 
fent un passadís per on camina el cardenal, acompanyat 
de la resta de personalitats. El cardenal sembla que 
parla amb algun dels seminaristes. 

Religiós Visita oficial
Seminai de 

Lleida (actual 
UdL)

 PG/BN



1947

Visita al 
Seminari del 

cardenal 
Caggiani, 

acompanya el 
Bisbe de Lleida, 

Juan Villar i Sanz

PM del cardenal, acompanyat d'altres personalitats 
religioses. Al fons, veiem els seminaristes, que treuen el 
cap i intenten veure què passa. 

Religiós Visita oficial
Seminai de 

Lleida (actual 
UdL)

 PM/BN

1947

Visita al 
Seminari del 

cardenal 
Caggiani, 

acompanya el 
Bisbe de Lleida, 

Juan Villar i Sanz

PG del cardenal Caggiani, acompanyat del Bisbe de 
Lleida, Juan Villar i Sanz, i altres autoritats locals. A 
banda i banda, els joves seminaristes formant un 
passadís. 

Religiós Visita oficial
Seminai de 

Lleida (actual 
UdL)

Creu  PG/BN

1947

Visita al 
Seminari del 

cardenal 
Caggiani, 

acompanya el 
Bisbe de Lleida, 

Juan Villar i Sanz

PG del cardenal Caggiani, acompanyat del Bisbe de 
Lleida i altres autoritats religioses i civils locals. A 
banda i banda, els joves seminaristes formant un 
passadís. 

Religiós Visita oficial
Seminai de 

Lleida (actual 
UdL)

Creu  PG/BN

1947

Visita al 
Seminari del 

cardenal 
Caggiani, 

acompanya el 
Bisbe de Lleida, 

Juan Villar i Sanz

PG del cardenal sortint d'un edifici i saludant a les noies 
que, vestides de negre, l'esperen a fora. En el moment 
de la fotografia, el cardenal està saludant una monja 
que va tota vestida de negre i està de genolls. Al seu 
cotat, el Bisbe i altres autoritats religioses.  

Religiós Visita oficial
Seminai de 

Lleida (actual 
UdL)

Creu  PG/BN



1947

Visita al 
Seminari del 

cardenal 
Caggiani, 

acompanya el 
Bisbe de Lleida, 

Juan Villar i Sanz

PG del cardenal sortint d'un edifici i saludant a les noies 
que, vestides de negre, l'esperen a fora.  Al seu cotat, el 
Bisbe i altres autoritats religioses.  

Religiós Visita oficial
Seminai de 

Lleida (actual 
UdL)

Creu  PG/BN

1947

Visita al 
Seminari del 

cardenal 
Caggiani, 

acompanya el 
Bisbe de Lleida, 

Juan Villar i Sanz

PG del cardenal sortint d'un edifici i saludant a les noies 
que, vestides de negre, l'esperen a fora.  Al seu cotat, el 
Bisbe i altres autoritats religioses.  

Religiós Visita oficial
Seminai de 

Lleida (actual 
UdL)

Creu  PG/BN

1947

Visita al 
Seminari del 

cardenal 
Caggiani, 

acompanya el 
Bisbe de Lleida, 

Juan Villar i Sanz

PG del cotxe oficial amb el cardenal i un xòfer. Religiós Visita oficial
Seminai de 

Lleida (actual 
UdL)

 PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de la sortida de l'església. Una filera d'autoritats 
religioses estan formant davant del temple, al pas de la 
sortida dels fidels. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya Banderoles  PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de la sortida de l'església. Una filera d'autoritats 
religioses estan formant davant del temple, al pas de la 
sortida dels fidels. A ma esquerra, veiem una banderola 
amb una inscripció que no podem llegir i la figura de 
Jesucrist. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya

Banderoles 
Jesucrist  PG/BN



1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de diverses autoritats religioses sortint de la porta 
de l'església. Religiós Enterrament Avinguda 

Catalunya  PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de diverses autoritats religioses sortint de la porta 
de l'església. També es veuen autoritats civils. Religiós Enterrament Avinguda 

Catalunya Creus  PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de diverses autoritats religioses sortint de la porta 
de l'església. També es veuen autoritats civils. Religiós Enterrament Avinguda 

Catalunya Creus  PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de la sortida del fèretre. Sis autoritats religioses el 
porten a coll i el treuen del temple, mentre que altres 
personatges il·lustres s'ho miren des de fora de 
l'església. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PC de la sortida del temple. Sis autoritats religioses 
porten el fèretre a coll, mentre que altres autoritats 
civils posen al seu costat. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PC/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PC de la sortida del temple. Sis autoritats religioses 
porten el fèretre a coll, mentre que altres autoritats 
civils posen al seu costat. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PC/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de la comitiva fúnebre, sortint en dues fileres del 
seminari. La comitiva està formada únicament per 
autoritats religioses. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PG/BN



1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PM d'una autoritat religiosa sortint del seminari, 
envoltat d'altres personalitats de l'església. Religiós Enterrament Avinguda 

Catalunya  PM/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de les autoritats civils pujant el taüt a la carrossa 
fúnebre. Des del fons, s'ho miren homes i dones, veïns i 
veïnes de la ciutat. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de les autoritats civils pujant el taüt a la carrossa 
fúnebre. Des del fons, s'ho miren homes i dones, veïns i 
veïnes de la ciutat. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de les autoritats civils pujant el taüt a la carrossa 
fúnebre. Des del fons, s'ho miren homes i dones, veïns i 
veïnes de la ciutat. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de la comitiva fúnebre. Al capdavant, les autoritats 
religioses marxen formant. Al seu voltant, els veïns i les 
veïnes de la ciutat s'ho miren. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de la comitiva fúnebre. Al capdavant, les autoritats 
religioses marxen formant. Al fons, es poden veure 
militars formant i seu voltant, els veïns i les veïnes de la 
ciutat s'ho miren. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de la comitiva fúnebre. Al capdavant, les autoritats 
religioses marxen formant. Al seu voltant, els veïns i les 
veïnes de la ciutat s'ho miren. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PG/BN



1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de la comitiva fúnebre. Al capdavant, les autoritats 
religioses marxen formant. Al seu voltant, els veïns i les 
veïnes de la ciutat s'ho miren. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de la comitiva fúnebre, encapçalada per la carrossa 
que transporta el taüt. Al seu voltant, autoritats 
religioses i civils l'acompanyen, mentre que els veïns i 
veïnes del poble miren el pas de la processó. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de la comitiva fúnebre, encapçalada per la carrossa 
que transporta el taüt. Al seu voltant, les autoritats 
religioses l'acompanyen. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PC de les autoritats civils i religioses, al pas de la 
comitiva fúnebre. Al fons, s'ho miren els veïns i veïnes 
de la ciutat. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PC/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PC de les autoritats civils i religioses, al pas de la 
comitiva fúnebre. Al fons, s'ho miren els veïns i veïnes 
de la ciutat. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PC/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

GPG de la comitiva fúnebre. Membres d'associacions 
religioses desfilen pels carrers de la ciutat, portant 
banderoles. Al fons, veiem fileres de seminaristes 
també desfilant i a banda i banda del carrer, els veïns i 
les veïnes de la ciutat s'ho miren. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  GPG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

GPG de la comitiva fúnebre. A primer pla, membres 
d'associacions religioses desfilen pels carrers de la 
ciutat, portant banderoles. Al fons, veiem seminaristes 
desfilant, mentre que, a banda i banda del carrer, els 
veïns i veïnes de la ciutat s'ho miren atentament. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  GPG/BN



1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG de la desfilada fúnebre pels carrers de la ciutat (just 
davant de l'antic seminari). Membres de l'església (des 
de seminaristes fins a les autoritats religioses) desfilen, 
envoltades de veïns i veïnes de la ciutat que miren el 
pas de la processó). 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

GPG de la comitiva fúnebre. Membres d'associacions 
religioses desfilen pels carrers de la ciutat, portant 
banderoles. Al fons, veiem fileres de seminaristes 
també desfilant i a banda i banda del carrer, els veïns i 
les veïnes de la ciutat s'ho miren. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  GPG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

GPG de la comitiva fúnebre. Membres d'associacions 
religioses desfilen pels carrers de la ciutat, portant 
banderoles. Al fons, veiem fileres de seminaristes 
també desfilant i a banda i banda del carrer, els veïns i 
les veïnes de la ciutat s'ho miren. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya Creus GPG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

GPG de la comitiva fúnebre. Autoritats religioses 
desfilen pels carrers de la ciutat, seguides de la 
multitud. A banda i banda del carrer, els veïns i les 
veïnes de la ciutat s'ho miren. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  GPG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

GPG del pas del taüt en el si de la processó. 
L'acompanyen autoritats i membres de l'església, des 
dels estaments més baixos (seminaristes) fins els més 
alts. Al seu darrera, el segueixen autoritats religioses i 
civils. Al seu voltant, els veïns i les veïnes de la ciutat 
s'ho miren. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  GPG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

GPG del pas del taüt en el si de la processó. 
L'acompanyen autoritats i membres de l'església, des 
dels estaments més baixos (seminaristes) fins els més 
alts. Al seu darrera, el segueixen autoritats religioses i 
civils. Al seu voltant, els veïns i les veïnes de la ciutat 
s'ho miren. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  GPG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

GPG del pas de la comitiva fúnebre, amb les autoritats 
civils de la ciutat, seguides de la multitud i 
acompanyades pels veïns i veïnes de Lleida. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  GPG/BN



1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

GPG del pas de la comitiva fúnebre, amb les autoritats 
civils de la ciutat, seguides de la multitud i 
acompanyades pels veïns i veïnes de Lleida. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  GPG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

GPG del pas de la comitiva fúnebre, amb les autoritats 
civils de la ciutat, seguides de la multitud i 
acompanyades pels veïns i veïnes de Lleida. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  GPG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

GPG de la comitiva fúnebre. Ara passa un nombrós 
grup d'homes, segurament representatius de la ciutat. 
Els acompanyen, a banda i banda del carrer, els veïns i 
les veïnes de Lleida. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  GPG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

GPG de la comitiva fúnebre. Ara passa un nombrós 
grup d'homes, segurament representatius de la ciutat. 
Els acompanyen, a banda i banda del carrer, els veïns i 
les veïnes de Lleida. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  GPG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG d'un moment de la comitiva fúnebre, amb autoritats 
religioses desfilant pels carreres de la ciutat. A banda i 
banda del carrer, els veïns i veïnes de la ciutat. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PG del pas de la comitiva fúnebre, encapçalada per la 
carrossa que transporta el taüt. Al seu voltant, autoritats 
religioses i els veïns i veïnes de la ciutat. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PG/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PZ del taüt, des d'on es pot veure el difunt Bisbe, a dalt 
del carruatge. Religiós Enterrament Avinguda 

Catalunya  PZ/BN



1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PZ del pas del taüt, durant la comitiva fúnebre. 
L'acompanyen les autoritats religioses i veïns de la 
ciutat que miren el pas de la processó. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PZ/BN

1947

Actes 
d'enterrament del 

Bisbe de la 
Diòcesi Villar i 

Sanz

PZ del pas del taüt, durant la comitiva fúnebre. 
L'acompanyen les autoritats religioses i civils i veïns de 
la ciutat que miren el pas de la processó, fins i tot des 
dels balcons. 

Religiós Enterrament Avinguda 
Catalunya  PZ/BN

1949

Celebració del 
Dia de Acción 

Católica al Cine 
Fémina

PG d'una taula dalt d'un escenari presidida per tres 
homes (al centre, el Bisbe Dr. Aurelio del Pino Gómez). 
Al seu costat, els acompanyen quatre dones (dues a 
cada costat), però ja fora de la taula. De peu, una dona 
pronuncia algun parlament. Davant, a primera línia de 
la foto, 8 banderes d'Acció Catòlica.

Religiós Cerimònia 
religiosa Cine Fémina Banderes d'Acció 

Catòlica  PG/BN

1949

Celebració del 
Dia de Acción 

Católica al Cine 
Fémina

PG d'un escenari on es veuen 10 noies joves davant 
d'un micròfon. Nou estan de peu i una asseguda. Una 
d'elles (la que està al mig) porta una bandera i sembla 
que pronuncia alguna cosa (segurament un parlament). 
Davant de l'escenari es distingeixen cinc banderes 
d'Acció Catòlica.

Religiós Cerimònia 
religiosa Cine Fémina Banderes d'Acció 

Catòlica  PG/BN

1949

Celebració del 
Dia de Acción 

Católica al Cine 
Fémina

PG d'un escenari on es veuen 10 noies joves davant 
d'un micròfon. Nou estan de peu i una asseguda. Una 
d'elles (la que està al mig) porta una bandera i sembla 
que pronuncia alguna cosa (segurament un parlament). 
Davant de l'escenari es distingeixen cinc banderes 
d'Acció Catòlica

Religiós Cerimònia 
religiosa Cine Fémina Banderes d'Acció 

Catòlica  PG/BN

1949

Celebració del 
Dia de Acción 

Católica al Cine 
Fémina

PG vista d'ocell de l'escenari. Hi ha una taula presidida 
per tres homes (al centre, el bisbe Dr. Aurelio del Pino 
Gómez). Al seu costat, quatre dones (dues a cada 
costat), però ja fora de la taula. De peu, una dona 
pronuncia algun parlament. Recolzades a l'escenari, hi 
ha 15 banderes d'Acció Catòlica. 

Religiós Cerimònia 
religiosa Cine Fémina Banderes d'Acció 

Catòlica  PG/BN



1949

Celebració del 
Dia de Acción 

Católica al Cine 
Fémina

GPG Vista d'ocell de l'escenari. Hi ha una taula 
presidida per tres homes (al centre, el bisbe Dr. Aurelio 
del Pino Gómez). Al seu costat, cinc dones (tres a un 
costat i dos a l'altre), però ja fora de la taula. De peu, el 
Bisbe pronuncia un parlament. Recolzades a l'escenari, 
hi ha 18 banderes d'Acció Catòlica. Apareix part del 
públic. 

Religiós Cerimònia 
religiosa Cine Fémina Banderes d'Acció 

Catòlica GPG/BN

1949

Celebració del 
Dia de Acción 

Católica al Cine 
Fémina

PG lateral (dreta). Vista de les persones que hi ha dalt 
de l'escenari. El Bisbe Dr. Aurelio del Pino Gómez està 
aixecat fent un gest amb la mà dreta. L'acompanyen dos 
homes (segurament religiosos), un per cada costat, 
asseguts també presidint la taula. Ja fora de la taula hi 
ha tres dones (una en un costat i dos en un altre). Tots 
ells miren cap a dalt. Hi ha una Mare de Déu a la taula i 
un ram de flors. 

Religiós Cerimònia 
religiosa Cine Fémina  PG/BN

1949

Celebració del 
Dia de Acción 

Católica al Cine 
Fémina

PG Vista del públic. Dones i nenes assegudes a la platea 
del teatre. El públic segurament pertany a alguna 
escola. 

Religiós Cerimònia 
religiosa Cine Fémina  PG/BN

1949

Celebració del 
Dia de Acción 

Católica al Cine 
Fémina

PG lateral (esquerra). Vista de les persones que hi ha 
dalt de l'escenari. El Bisbe Dr. Aurelio del Pino Gómez 
està aixecat proclament un parlament. L'acompanyen 
dos homes (segurament religiosos), un per cada costat, 
asseguts també presidint la taula. Ja fora de la taula hi 
ha tres dones (una en un costat i dos en un altre). Hi ha 
una Mare de Déu a la taula i un ram de flors. 

Religiós Cerimònia 
religiosa Cine Fémina  PG/BN

1949

Celebració del 
Dia de Acción 

Católica al Cine 
Fémina

PG lateral (esquerra). Vista de les persones que hi ha 
dalt de l'escenari. El Bisbe Dr. Aurelio del Pino Gómez 
està aixecat proclament un parlament. L'acompanyen 
dos homes (segurament religiosos), un per cada costat, 
asseguts també presidint la taula. Ja fora de la taula hi 
ha tres dones (una en un costat i dos en un altre). Hi ha 
una Mare de Déu a la taula i un ram de flors. 

Religiós Cerimònia 
religiosa Cine Fémina  PG/BN

1949

Celebració del 
Dia de Acción 

Católica al Cine 
Fémina

PG Vista del públic. Dones i nenes assegudes al galliner 
del teatre. El públic segurament pertany a alguna 
escola. 

Religiós Cerimònia 
religiosa Cine Fémina  PG/BN



1949

Celebració del 
Dia de Acción 

Católica al Cine 
Fémina

PG del final de l'acte. Vista de l'escenari on tothom està 
dret (el públic i les persones que presidien la taula). 
Una senyora fa el gest de recollir una de les banderes, 
mentre que els religiosos es manten de peu dalt de 
l'escenari. El Bisbe Dr. Aurelio del Pino Gómez es veu 
a la dreta de l'escenari. 

Religiós Cerimònia 
religiosa Cine Fémina Banderes d'Acció 

Catòlica  PG/BN

1949

Celebració del 
Dia de Acción 

Católica al Cine 
Fémina

PG del final de l'acte. Vista de l'escenari on tothom està 
dret (el públic i les persones que presidien la taula). 
Una senyora fa el gest de recollir una de les banderes, 
mentre que els religiosos es manten de peu dalt de 
l'escenari. El Bisbe Dr. Aurelio del Pino Gómez es veu 
a la dreta de l'escenari. 

Religiós Cerimònia 
religiosa Cine Fémina Banderes d'Acció 

Catòlica  PG/BN

1949

Celebració de la 
processó de 

Diumenge de 
Rams a la plaça 
de Sant Joan de 

Lleida

PC d'homes, nens i nenes amb les palmes i els palmons 
a les mans. Al centre de la fotografia, veiem 
personalitats religioses i un grup d'homes, envoltats de 
nens i nenes. Els nens i nenes estan barrejats, però els 
homes i dones se situen en espais diferenciats. 

Religiós Efemèride / 
processó Carrers de Lleida  PC/BN

1949

Celebració de la 
processó de 

Diumenge de 
Rams a la plaça 
de Sant Joan de 

Lleida

PG de les persones, homes, dones, nens i nenes, que 
participen de la processó. Religiós Efemèride / 

processó Carrers de Lleida  PG/BN

1949

Celebració de la 
processó de 

Diumenge de 
Rams a la plaça 
de Sant Joan de 

Lleida

PG de la plaça Sant Joan. La processó, formada per 
homes, dones, nens i nenes, entren a l'església. Religiós Efemèride / 

processó Carrers de Lleida  PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Pabelló d'exposició de joguines, la majoria d'elles 
nines. Decorat amb papers i confetti de festa. Religiós Efemèride

Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN



1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Pabelló d'exposició de joguines, la majoria d'elles 
nines. Decorat amb papers i confetti de festa. Religiós Efemèride

Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Pabelló d'exposició de joguines, la majoria d'elles 
nines. Decorat amb papers i confetti de festa. Religiós Efemèride

Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Pla frontal amb la presència dels Reis Mags i 
autoritats al centre. Presència de públic a l'esqurrra i al 
fons.

Religiós Efemèride
Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Pla frontal amb la presència dels Reis Mags i 
autoritats al centre. Grup ampli de públic davant d'una 
taula amb dolços. 

Religiós Efemèride
Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PA Rei Baltasar entregant una caixa de regal i una nina 
a una petita. Fons amb abundant presència de nens i 
adults atenent el gest. 

Religiós Efemèride
Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PA/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PA Rei Baltasar entregant una nina a una petita. Grup 
d'espectadors i autoritats envolten l'escena i atenen a 
l'acció.

Religiós Efemèride
Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PA/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Rei Baltasar entrega una capsa a un nen, envoltat 
dels altres reis, autoritats del centre i àmplia presència 
de públic. Es veuen confettis de paper com a ornament. 

Religiós Efemèride
Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Rei Baltasar retirant-se de l'escena. Ampli grup 
d'autoritats i públic en general. Ornaments de paper. Religiós Efemèride

Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Escena confosa, on hi apareix el Rei Melcior 
envoltat d'autoritats i pares. Hi ha un núbol de fum. Religiós Efemèride

Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Rei Melcior d'esquena apropant-se a un grup de 
nens, amb una presència abundant d'adults i decorats de 
paper. 

Religiós Efemèride
Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Problemes d'il·luminació i enfocament. Els Reis 
Mags sortint del local entre dos files difoses de pares i 
nens. Ambundant ornament de paper. 

Religiós Efemèride
Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Els Reis Mags d'esquena davant del pabelló 
d'exposició de regals, del qual semblen haver-se repartit 
ja gran part dels regals.Grup d'adults amb nens tambié 
d'esquena. Colgadures. 

Religiós Efemèride
Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN



1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Grup de dos pares amb un nen mirant a càmara. 
Gran presència de decorat de paper i un grup de pares 
envoltant la càmara. 

Religiós Efemèride
Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Multitud desordenada  d'esquena a la càmara. Al 
centre els Reis Mags envoltats de pares. Religiós Efemèride

Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Reis Mags (un d'ells de cara) envoltat de pares amb 
nens. Religiós Efemèride

Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Reis Mags amb nens petits en braços, envoltats d'un 
ampli grup de nens, alguns dels quals porten els regals. Religiós Efemèride

Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG El grup de Reis Mags posant en pla frontal amb 
nens als braços. Al mig d'un ampli grup de nens també 
posant per la foto amb regals a les mans. La foto te una 
il·luminació i enfocament més cuidats. 

Religiós Efemèride
Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PA del Rei Gaspar posant de front amb dues figures 
femenines joves. Religiós Efemèride

Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Posat institucional de grup amb els Reis Mags i un 
grup d'autoritats del centre a la porta del local. Posa 
també un grup de nens i nenes amb els regals. 

Religiós Efemèride
Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Posat institucional de grup amb els Reis Mags i un 
grup d'autoritats del centre a la porta del local. Posa 
també un grup de nens i nenes amb els regals.

Religiós Efemèride
Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1950
Repartiment de 
regals dels Reis 

Mags

PG Tercera versió del posat institucional. Amb els Reis, 
autoritats del centre i nens. El Rei Gaspar s'ha tret la 
barba. 

Religiós Efemèride
Clínica de la 
Creu Roja de 

Lleida
 PG/BN

1951

Conferència 
organitzada pel 

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG de la taula presidencial de la Sala de Plens. Al fons, 
es veu un home llegit un parlament, mentre que 
l'escolten les autoritats presents a l'acte, entre les que 
destaquen el Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez. 

Religiós Conferència Saló de Plens de 
la Peria  PG/BN



1951

Conferència 
organitzada pel 

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG de la taula presidencial de la Sala de Plens. Al fons, 
es veu un home llegit un parlament, mentre que 
l'escolten les autoritats presents a l'acte, entre les que 
destaquen el Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez. 

Religiós Conferència Saló de Plens de 
la Peria  PG/BN

1951

Conferència 
organitzada pel 

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG de la Sala de Plens de la Paeria plena a vessar. Es 
veuen les cadires del regidors plenes i un gran nombre 
de públic, tot ell masculí. 

Religiós Conferència Saló de Plens de 
la Peria  PG/BN

1951

Conferència 
organitzada pel 

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG de la Sala de Plens de la Paeria plena a vessar. Es 
veuen les cadires del regidors plenes i un gran nombre 
de públic, tot ell masculí. És la mateixa fotografia que 
l'anterior, tot i que està presa de més lluny. 

Religiós Conferència Saló de Plens de 
la Peria  PG/BN

1951

Conferència 
organitzada pel 

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG de la taula presidencial de la Sala de Plens. Al fons, 
es veu un home llegit un parlament, mentre que 
l'escolten les autoritats presents a l'acte, entre les que 
destaquen el Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez. 

Religiós Conferència Saló de Plens de 
la Peria

Bandera 
espanyola  PG/BN

1951

Conferència 
organitzada pel 

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG de la taula presidencial de la Sala de Plens. Al fons, 
es veu un home llegit un parlament, mentre que 
l'escolten les autoritats presents a l'acte, entre les que 
destaquen el Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez. 
La fotografia està presa de més lluny que les anteriors i, 
per tant, es veuen la bandera espanyola i la flor de lis 
present a l'escut de Lleida. 

Religiós Conferència Saló de Plens de 
la Peria

Flor de Lis 
Bandera 

espanyola
 PG/BN

1951

Conferència 
organitzada pel 

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG de la taula presidencial de la Sala de Plens. Al fons, 
es veu un home llegit un parlament, mentre que 
l'escolten les autoritats presents a l'acte, entre les que 
destaquen el Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez. 
La fotografia està presa de més lluny que les anteriors i, 
per tant, es veuen la bandera espanyola i la flor de lis 
present a l'escut de Lleida. 

Religiós Conferència Saló de Plens de 
la Peria

Flor de Lis 
Bandera 

espanyola
 PG/BN



1951

Conferència 
organitzada pel 

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG de la taula presidencial de la Sala de Plens. Al fons, 
es veu un home llegit un parlament, mentre que 
l'escolten les autoritats presents a l'acte, entre les que 
destaquen el Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez. 
La fotografia està presa de més lluny que les anteriors i, 
per tant, es veuen la bandera espanyola i la flor de lis 
present a l'escut de Lleida. 

Religiós Conferència Saló de Plens de 
la Peria

Flor de Lis 
Bandera 

espanyola
 PG/BN

1951

Conferència 
organitzada pel 

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG de la taula presidencial de la Sala de Plens. Al fons, 
es veu un home llegit un parlament, mentre que 
l'escolten les autoritats presents a l'acte, entre les que 
destaquen el Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez. 

Religiós Conferència Saló de Plens de 
la Peria  PG/BN

1951

Conferència 
organitzada pel 

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG de la taula presidencial de la Sala de Plens. Al fons, 
es veu un home llegit un parlament, mentre que 
l'escolten les autoritats presents a l'acte, entre les que 
destaquen el Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez. 

Religiós Conferència Saló de Plens de 
la Peria  PG/BN

1951

Conferència 
organitzada pel 

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG de la sala de Plens de la Paeria plena a vessar. La 
fotografia està agafada des de darrera i, per tant, es veu 
tota la sala plena, amb homes asseguts i les autoritats al 
capdavant de la taula presidencial. 

Religiós Conferència Saló de Plens de 
la Peria Flor de Lis  PG/BN

1951

Conferència 
organitzada pel 

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG de la sala de Plens de la Paeria plena a vessar. La 
fotografia està agafada des de darrera i, per tant, es veu 
tota la sala plena, amb homes asseguts i les autoritats al 
capdavant de la taula presidencial. 

Religiós Conferència Saló de Plens de 
la Peria Flor de Lis  PG/BN

1952 Processó del 
Corpus Christi

PG. Grup d'adolescents vestits de festa, vigilats per un 
frare. Als costats una línia de nens amb vestits propers a 
la primera comunió. Presència de bombers i policia i 
abundant quantitat d'espectadors. A la dreta es veu part 
de l'estudi fotogràfic de la família Porta. 

Religiós Processó Carrer Major  PG/BN

1952 Processó del 
Corpus Christi

PG. Pla picat prenent d'esquena els sacerdots amb 
vestits rituals de cerimònia i els seus acòlits. Duen 
cintes blanques i un monument vegetal. Més al fons i 
gran multitud de gent indiscriminada. 

Religiós Processó Carrer Major  PG/BN



1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG d'una conferència religiosa. Al fons de la fotografia 
es pot veure la taula presidencial, amb cinc 
personalitats religioses, presidides per una fotografia de 
Franco i una bandera espanyola. Davant seu, el públic, 
majoritàriament femení. 

Religiós Celebració 
religiosa

Edifici 
desconegut

Imatge de Franco 
Bandera 

espanyola
 PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG de la taula presidencial. Una de les autoritats està 
dreta, fent un parlament. Rere seu, una imatge de 
Franco i una bandera espanyola. 

Religiós Celebració 
religiosa

Edifici 
desconegut

Imatge de Franco 
Bandera 

espanyola
 PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG d'una conferència religiosa. Al fons de la fotografia 
es pot veure la taula presidencial, amb cinc 
personalitats religioses, presidides per una fotografia de 
Franco i una bandera espanyola. Davant seu, el públic, 
majoritàriament femení. 

Religiós Celebració 
religiosa

Edifici 
desconegut

Imatge de Franco 
Bandera 

espanyola
 PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG de la taula presidencial. Una de les autoritats està 
dreta, fent un parlament. Rere seu, una imatge de 
Franco i una bandera espanyola. 

Religiós Celebració 
religiosa

Edifici 
desconegut

Imatge de Franco 
Bandera 

espanyola
 PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG de la taula presidencial. Una de les autoritats està 
dreta, fent un parlament. Rere seu, una imatge de 
Franco i una bandera espanyola. 

Religiós Celebració 
religiosa

Edifici 
desconegut

Imatge de Franco 
Bandera 

espanyola
 PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG del públic que ha vingut a veure la conferència. La 
majoria de les assistents són dones. Religiós Celebració 

religiosa
Edifici 

desconegut  PG/BN



1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG de la taula presidencial. Una de les autoritats està 
dreta, fent un parlament. Rere seu, una imatge de 
Franco. 

Religiós Celebració 
religiosa

Edifici 
desconegut Imatge de Franco  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PC de tres homes desconeguts. Religiós Celebració 
religiosa

Edifici 
desconegut  PC/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG d'una conferència religiosa. Al fons de la fotografia 
es pot veure la taula presidencial, amb cinc 
personalitats religioses, presidides per una fotografia de 
Franco i una bandera espanyola. Davant seu, el públic, 
majoritàriament femení. 

Religiós Celebració 
religiosa

Edifici 
desconegut

Imatge de Franco 
Bandera 

espanyola
 PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG de la taula presidencial. Una de les autoritats està 
dreta, fent un parlament. Rere seu, una imatge de 
Franco i una bandera espanyola. 

Religiós Celebració 
religiosa

Edifici 
desconegut

Imatge de Franco 
Bandera 

espanyola
 PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG d'una conferència religiosa. Al fons de la fotografia 
es pot veure la taula presidencial, amb cinc 
personalitats religioses, presidides per una fotografia de 
Franco i una bandera espanyola. Davant seu, el públic, 
majoritàriament femení. 

Religiós Celebració 
religiosa

Edifici 
desconegut

Imatge de Franco 
Bandera 

espanyola
 PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG d'una conferència religiosa. Al fons de la fotografia 
es pot veure la taula presidencial, amb cinc 
personalitats religioses, presidides per una fotografia de 
Franco i una bandera espanyola. Davant seu, el públic, 
majoritàriament femení.

Religiós Celebració 
religiosa

Edifici 
desconegut

Imatge de Franco 
Bandera 

espanyola
 PG/BN



1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG. Processó nocturna. La processó és exclusivamente 
femenin. Dues files de senyores amb mantellina i veles 
de processó. Al centre dues files de jovenetes portant i 
acompanyant banderes de la cofradia. L'espai sembla 
ser el carrer Major just davant dell carrer Baró de Casa 
Fleix. Els varons contemplen el pas de la processó de la 
vora estant. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG de la processó de la Mare de Déu del Carme pels 
carrers de la ciutat. Es veuen dones i nenes desfilant, 
amb mantellines, espelmes i alguna banderola. Al mig 
de la fotografia, veiem el pas d'una carrossa, amb nenes 
envoltant la Mare de Déu. També hi ha un guàrdia civil.  

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Mare de Déu  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG d'un dels passos de la processó. Veiem les nenes 
envolant la Verge Maria, davant d'un cenre de 
"Programas escolares". 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Mare de Déu  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG. Processó nocturna. La processó és exclusivamente 
femenin. Dues files de senyores amb mantellina i veles 
de processó. Al centre dues files de jovenetes portant i 
acompanyant banderes de la cofradia. L'espai sembla 
ser el carrer Major just davant dell carrer Baró de Casa 
Fleix. Els varons contemplen el pas de la processó de la 
vora estant. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG Processó nocturna. La processó és exclusivamente 
femenina. Dues files de senyores amb mantellina i veles 
de processó. Al centre dues files de jovenetes portant i 
acompanyant banderes de la cofradia. L'espai sembla 
ser el carrer Major just davant dell carrer Baró de Casa 
Fleix. Els varons contemplen el pas de la processó de la 
vora estant. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN



1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG Processó nocturna. La processó és exclusivament 
femenina. Dues fileres de senyores amb mantellina i 
veles de processó. Al centre dues fileres de jovenetes 
portant i acompanyant banderes de la cofradia. L'espai 
sembla ser el carrer Major just davant dell carrer Baró 
de Casa Fleix. Els varons contemplen el pas de la 
processó de la vora estant. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG Processó nocurna. Carrossa adornada amb faldons, 
flores i nenes vestides de blanc, amb corona. Dues files 
de senyores acompañant, amb veles, algunes d'elles 
semblen anar uniformades. Homes d'espectadors i un 
guàrdia vigilant. Carrer Major, a l'alçada del Carrer de 
Baró de Casa Felix. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG Processó nocurna. Carrossa decorada amb faldons, 
flors i nenes vestides de blanc, amb corona. Dues fileres 
de senyores acompanyant, amb veles, algunes d'elles 
semblen anar uniformades. Homes d'espectadors. 
Carrer Major, a l'alçada del Carrer de Baró de Casa 
Felix. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

Pla americà. Nenes a dalt de la carrossaa. Unes tot de 
blanc, amb corona; una de elles amb mantellina de 
monja negra i la dama d'honor tota de negre. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PA/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG Processó nocurna. Carrossa adornada amb faldons, 
flores i nenes vestides de blanc, amb corona. Dues files 
de senyores acompanyant, amb veles, algunes d'elles 
semblen anar uniformades. Homes d'espectadors i un 
guàrdia vigilant. Carrer Major, a l'alçada del Carrer de 
Baró de Casa Felix. Els varons contemplen el pas de la 
processó de la vora estant. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN



1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG processó nocturna de dones. Grup de jovenetes amb 
uniforme formen fila dirigides por una monja; al centre, 
en grup, sense uniforme.Espectadors varons. Lloc, 
carrer Major, a l'encreuament amb Baró de Casa Fleix.

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG procesó nocturna. Grup de dones en grup i fileres 
laterals acompanyen una carrossa processional amb 
motiu poc reconeixedor: possiblement la Mare de Deú 
del Carme al davant d'un devot agenollat. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG processó nocturna. Pas processional de  la Mare de 
Deú del Carmen al davant d'un devot agenollat. L'espai 
sembla ser el carrer Major just davant dell carrer Baró 
de Casa Fleix.

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG processó nocturna. Pas processional vist des del 
darrera de  la Mare de Deú del Carme al davant d'un 
devot agenollat. L'espai sembla ser el carrer Major just 
davant dell carrer Baró de Casa Fleix.

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG processó nocturna. Carrossa decorada amb moltes 
flors; amb nenes vestides de blanc amb el que sembla 
una nena fent de Mare de Deú del Carme en una trona. 
Devots acompanyant. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG Processó nocturna. Carrossa decorada amb moltes 
flors; amb nenes vestides de blanc amb el que sembla 
una nena fent de Mare de Deú del Carme en una trona. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN



1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG Processó nocturna. Grup format per dones madures 
amb mantellina, escapulari y fanalets. Al darrera els 
segueix un grup d'homes. Espectadors. Lloc, carrer 
Major, a l'encreuament amb Baró de Casa Fleix.

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG Processó nocturna. Grup d'homes en filera i després 
en desordre amb fanalets a les mans. Al fons es veuen 
homes amb banderes de confraria. Lloc, carrer Major, a 
l'encreuament amb Baró de Casa Fleix.  

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG Processó nocturna. Grup d'homes en filera i després 
en desordre amb fanalets a les mans. Porten tres 
banderes de confraria. Lloc, carrer Major, a 
l'encreuament amb Baró de Casa Fleix.  

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG Processó nocturna. Carrossa processional decorada 
amb nenes vestides de blanc i escapulari del carme. 
Una noieta en una trona fa de Mare de Deú del Carme. 
Devots varons  acompanyant. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG Processó nocturna. Carrossa processional decorada 
amb nenes vestides de blanc i escapulari del carme. 
Una noieta en una trona fa de Mare de Deú del Carme.

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG Processó nocturna. Grup d'homes en filera amb 
fanalets a les mans. Grup central portant i acompanyant 
una bandera de confraria. Encreuament de Carrer Major 
i carreró Baró de Casa Fleix.  

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Banderes de la 

cofradia  PG/BN



1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG Carrossa sense ornaments, a excepció de fanals 
laterals. Quatre nenes vestides d'àngels i la estàtua 
d'una verge amb nen als braços. Gent envoltant-la. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major

Banderes de la 
cofradia         

Mare de Déu
 PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG Carrossa sense ornaments, a excepció de fanals 
laterals. Quatre nenes vestides d'àngels; en postura de 
mans unides devotament, i l'estàtua d'una verge amb 
nen als braços. Gent envoltant-la. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major

Banderes de la 
cofradia         

Mare de Déu
 PG/BN

1952

Actes de 
celebració de la 
Mare de Déu del 
Carme de Lleida 

(processó 
carmelitana)

PG Carrossa sense ornaments, a excepció de fanals 
laterals, vista des del darrera. Quatre nenes vestides 
d'àngels; en posició de mans unides devotament, i 
l'estàtua d'una verge amb nen als braços .Policia tancant 
el pas de la carrossa. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major

Banderes de la 
cofradia         

Mare de Déu
 PG/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PG de l'interior de l'església, plena a vessar. Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan  PG/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PG de l'altar de l'església de Sant Joan. Veiem el Bisbe 
de Lleida, Aurelio del Pino Gómez, i una altra autoritat 
religiosa fent una pregària. Els acompanyen 
representants de les corals vingudes d'arreu de 
Catalunya, amb una banderola cadascú. Entre el públic, 
homes i monges escolten les paraules del Bisbe. 

Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan

Banderoles 
corals  PG/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PG de l'altar de l'església de Sant Joan. Veiem el Bisbe 
de Lleida, Aurelio del Pino Gómez, i una altra autoritat 
religiosa fent una pregària. Els acompanyen 
representants de les corals vingudes d'arreu de 
Catalunya, amb una banderola cadascú. Entre el públic, 
homes i monges escolten les paraules del Bisbe. 

Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan

Banderoles 
corals  PG/BN



16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PG del públic assistent a la missa. Veiem algunes 
persones dretes portant una banderola d'una coral 
lleidatana ("Societat coral La Paloma Lleida). Al fons, 
el públic assegut. 

Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan

Banderoles 
corals  PG/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PG de l'altar i del públic assistent a la missa. A la dreta 
de la fotografia, podem veure el Bisbe, acompanyat per 
autoritats religioses i escolanets. A l'esquerra, els fidels 
assistents. Entre ells, un grup d'homes i una dona porten 
una banderola d'una coral lleidatana ("Societat coral La 
Paloma Lleida"). 

Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan

Banderoles 
corals  PG/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PZ de l'altar i del públic assistent a la missa. A la dreta 
de la fotografia, podem veure el Bisbe, acompanyat per 
autoritats religioses i escolanets. A l'esquerra, els fidels 
assistents. Entre ells, un grup d'homes i una dona porten 
una banderola d'una coral lleidatana ("Societat coral La 
Paloma Lleida")

Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan

Banderoles 
corals  PZ/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PG de les ofrenes fetes per les corals catalanes. Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan

Banderoles 
corals Creu                    

Jesús
 PG/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PG de la processó, que surt de l'església i passa per la 
plaça Sant Joan.  La comitiva l'encapçala un músic i els 
representants de les corals, que porten banderoles. 

Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan

Banderoles 
corals  PG/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PG de la processó, que surt de l'església i passa per la 
plaça Sant Joan.  La comitiva l'encapçala un músic i els 
representants de les corals, que porten banderoles. 

Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan

Banderoles 
corals  PG/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PG de la processó de corals passant per la plaça Sant 
Joan. Encapçalen la comitiva, els representants de les 
corals, que porten banderoles representatives. Al seu 
darrera, una marxa masculina, sortint de l'església. 

Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan

Banderoles 
corals  PG/BN



16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PG de la baixada del crist de l'església de Sant Joan. 
Quatre homes porten el pas a coll, mentre que la resta 
de persones (entre elles, el Bisbe Aurelio del Pino 
Gómez) esperen la seva sortida. 

Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan Crist  PG/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PG de la baixada del crist de l'església de Sant Joan. 
Quatre homes porten el pas a coll, mentre que la resta 
de persones (entre elles, el Bisbe) esperen la seva 
sortida. 

Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan Crist  PG/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PC de les autoritats religioses i civils fora de l'església. 
El Bisbe de Lleida, Aurelio del Pino Gómez, 
acompanya una persona que llegeix un parlament. 

Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan  PC/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PG de la baixada del crist de l'església de Sant Joan. 
Quatre homes porten el pas a coll, mentre que la resta 
de persones (entre elles, el Bisbe) esperen la seva 
sortida. 

Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan Crist  PG/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PG de la processó de corals passant per la plaça Sant 
Joan. Encapçalen la comitiva, els representants de les 
corals, que porten banderoles representatives. Al seu 
darrera, una marxa masculina, sortint de l'església. 

Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan

Banderoles 
corals  PG/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PC de les persones participants de les corals, amb les 
seves respectives banderoles. Religiós Efemèride / 

trobada nacional
Plaça i església 

de Sant Joan
Banderoles 

corals  PC/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PC de les persones participants de les corals, amb les 
seves respectives banderoles. Religiós Efemèride / 

trobada nacional
Plaça i església 

de Sant Joan
Banderoles 

corals  PC/BN



16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PC de les persones participants de les corals, amb les 
seves respectives banderoles. Religiós Efemèride / 

trobada nacional
Plaça i església 

de Sant Joan
Banderoles 

corals  PC/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PC Els representants de les corals catalanes fan un 
passadís, a la sortida de l'església, a través d'on apareix 
el Bisbe i la resta d'autoritats religioses. 

Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan

Banderoles 
corals  PC/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PC Els representants de les corals catalanes fan un 
passadís, a la sortida de l'església, a través d'on apareix 
el Bisbe i la resta d'autoritats religioses. 

Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan

Banderoles 
corals  PC/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PC de les autoritats i les seves respectives parelles. Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan  PC/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PC de les autoritats i les seves respectives parelles. Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan  PC/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PC de les autoritats i les seves respectives parelles. Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan  PC/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PC de nenes i joves vestides de pastoretes, amb un 
cistell a les mans. Religiós Efemèride / 

trobada nacional
Plaça i església 

de Sant Joan  PC/BN



16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PC de nenes i joves vestides de pastoretes, amb un 
cistell a les mans. Religiós Efemèride / 

trobada nacional
Plaça i església 

de Sant Joan  PC/BN

16/06/53

Celebració de la 
festivitat de Sant 
Isidre i trobada 

de corals 
catalanes

PC de nenes i joves vestides de pastoretes, amb un 
cistell a les mans. Un home està llegint un parlament i 
un altre està aixecant un dels cistells que porten les 
noies.  

Religiós Efemèride / 
trobada nacional

Plaça i església 
de Sant Joan  PC/BN

Anys 50

Parada de venda 
de palmes i 
palmons, en 
motiu de la 
festivitat del 
Diumenge de 

Rams

PG Parada de palmons amb presència de passejants 
vestit de festa. Religiós Diumenge de 

Rams
Plaça Sant Joan 

(bar Triunfo) Palmes i palmons  PG/BN

Anys 50

Parada de venda 
de palmes i rams, 
a la Plaça de Sant 
Joan, en motiu de 

la festivitat del 
Diumenge de 

Rams

PG Parada de palmons amb presència de passejants 
vestit de festa. Religiós Diumenge de 

Rams
Plaça Sant Joan 

(bar Triunfo) Palmes i palmons  PG/BN

Anys 50

Parada de venda 
de palmes i rams, 
a la Plaça de Sant 
Joan, en motiu de 

la festivitat del 
Diumenge de 

Rams

PG Parada de palmons amb presència de passejants 
vestit de festa. Religiós Diumenge de 

Rams
Plaça Sant Joan 

(bar Triunfo) Palmes i palmons  PG/BN



Anys 50

Parada de venda 
de palmes i rams, 
a la Plaça de Sant 
Joan, en motiu de 

la festivitat del 
Diumenge de 

Rams

PG Parada de palmons amb presència de passejants 
vestit de festa. Religiós Diumenge de 

Rams
Plaça Sant Joan 

(bar Triunfo) Palmes i palmons  PG/BN

Anys 50

Parada de venda 
de palmes i rams, 
a la Plaça de Sant 
Joan, en motiu de 

la festivitat del 
Diumenge de 

Rams

PG Parada de palmons amb presència de passejants 
vestit de festa. Religiós Diumenge de 

Rams
Plaça Sant Joan 

(bar Triunfo) Palmes i palmons  PG/BN

Anys 50

Parada de venda 
de palmes i rams, 
a la Plaça de Sant 
Joan, en motiu de 

la festivitat del 
Diumenge de 

Rams

PG Parada de palmons amb presència de passejants 
vestit de festa. Religiós Diumenge de 

Rams
Plaça Sant Joan 

(bar Triunfo) Palmes i palmons  PG/BN

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PM Bes a l'anell del bisbe, com a signe de respecte. Religiós Presa de 
possessió

Catedral de 
Lleida

Anell                     
Creu          

Vestimenta bisbe
 PM/Color



20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PM Bes a l'anell del bisbe, com a signe de respecte. Religiós Presa de 
possessió

Catedral de 
Lleida

Anell                     
Creu          

Vestimenta bisbe
 PM/Color

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PM Bes a l'anell del bisbe, com a signe de respecte. Religiós Presa de 
possessió

Catedral de 
Lleida

Anell                     
Creu          

Vestimenta bisbe
 PM/Color

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PM Bes a l'anell del bisbe, com a signe de respecte. Religiós Presa de 
possessió

Catedral de 
Lleida

Anell                     
Creu          

Vestimenta bisbe
 PM/Color

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PM Bes a l'anell del bisbe, com a signe de respecte. Religiós Presa de 
possessió

Catedral de 
Lleida

Anell                     
Creu          

Vestimenta bisbe
 PM/Color

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PM del Bisbe assegut mirant alguna cosa fora de pla. 
L'acompanya un membre de l'església i el públic que 
s'ho mira d'aprop. 

Religiós Presa de 
possessió

Catedral de 
Lleida

Anell                     
Creu          

Vestimenta bisbe
 PM/Color



20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PM del Bisbe assegut en una de les cadires episcopals. 
Se'l veu vestit per l'ocasió, amb la tiara i la capa pluvial. Religiós Presa de 

possessió
Catedral de 

Lleida

Anell                     
Creu          

Vestimenta bisbe
 PM/Color

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PG de l'interior de la Catedral de Lleida. A primer pla, 
veiem al nou Bisbe fent una benedicció als assistents. 
El segueix, la comitiva de càrrecs religiosos locals. A 
banda i banda, trobem els bancs plens de gent, entre 
autoritats, personatges religiosos (monges), homes, 
dones i nens. 

Religiós Presa de 
possessió

Catedral de 
Lleida

Vestimenta bisbe 
Creus  PG/Color

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PG de l'arribada del Bisbe a l'altar. Ell se situa al mig de 
la fotografia i a la banda dreta, veiem les autoritats 
locals, ubicades en els primers bancs de la Catedral. A 
l'esquerra de la fotografia, hi ha les autoritats religioses 
i al fons, el públic que assisteix a l'acte de presa de 
possessió. 

Religiós Presa de 
possessió

Catedral de 
Lleida

Vestimenta bisbe 
Creus  PG/Color

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PG de la benedicció del Bisbe a les autoritats locals. A 
la part esquerra de la fotografia, veiem el Bisbe beneïnt 
les autoritats que, agenollades, estan en els bancs de les 
primeres fileres de la Catedral. Davant del Bisbe, també 
hi ha algunes dones. Al fons, el públic i una coral. 

Religiós Presa de 
possessió

Catedral de 
Lleida

Vestimenta bisbe 
Vestimenta 

militar 
Vestimenta 

Falange

 PG/Color

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PG del bes d'una persona del públic a la mà del Bisbe. 
Al seu voltant, la Catedral està plena de fidels que han 
vingut a presenciar la presa de possessió. 

Religiós Presa de 
possessió

Catedral de 
Lleida

Vestimenta Bisbe 
Creu  PG/Color



20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PS del Bisbe arribant a l'altar. Religiós Presa de 
possessió

Catedral de 
Lleida

Vestimenta Bisbe 
Creu  PS/Color

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PG d'un dels parlaments del Bisbe. Ell, assegut en una 
cadira, llegeix per al públic assistent. L'acompanyen 
dos religosos, que li aguanten el micròfon i l'assisteixen 
en el parlament. Al fons, una comitiva de religiosos 
l'escolta. 

Religiós Presa de 
possessió

Catedral de 
Lleida

Vestimenta Bisbe 
Creu  PG/Color

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PS del Bisbe en un dels parlaments. Ell està assegut en 
una cadira, mentre que un altre religiós li aguanta el 
micròfon i l'assisteix en la lectura. Al fons, uns altres 
religiosos l'escolten. 

Religiós Presa de 
possessió

Catedral de 
Lleida

Vestimenta Bisbe 
Creu  PS/Color

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PM de la salutació del Bisbe a altres autoritats 
religioses. Religiós Presa de 

possessió
Catedral de 

Lleida
Vestimenta Bisbe 

Creu  PM/Color

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PM de la salutació del Bisbe a altres autoritats 
religioses. Religiós Presa de 

possessió
Catedral de 

Lleida
Vestimenta Bisbe 

Creu  PM/Color



20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PM de la salutació del Bisbe a altres autoritats 
religioses. Religiós Presa de 

possessió
Catedral de 

Lleida
Vestimenta Bisbe 

Creu  PM/Color

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PM de la salutació del Bisbe a altres autoritats 
religioses. Religiós Presa de 

possessió
Catedral de 

Lleida

Vestimenta Bisbe 
Creu                     
Anell

 PM/Color

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PG de la missa de consagració del Bisbe. A l'altar, hi ha 
quatre religiosos i un d'ells està dient unes paraules. 
L'envolten altres personalitats de la comunitat religiosa. 

Religiós Presa de 
possessió

Catedral de 
Lleida

Creus                 
Copes  PG/Color

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PG del Bisbe caminant pel passadís de la Catedral, 
acompanyat d'altres autoritats religioses. Religiós Presa de 

possessió
Catedral de 

Lleida
Vestimenta Bisbe 

Creu  PG/Color

20/10/68

Acte de 
consagració del 

nou Bisbe de 
Lleida, Ramon 
Malla i Cal a la 

Catedral de 
Lleida

PG del Bisbe caminant pel passadís de la Catedral, 
acompanyat d'altres autoritats religioses. Religiós Presa de 

possessió
Catedral de 

Lleida
Vestimenta Bisbe 

Creu  PG/Color



???

Processó pels 
carrers annexos a 
l’església de Sant 
Martí de Lleida

PG de la Mare de Déu portada per uns veïns de la 
ciutat. A primera fila, veiem nenes vestides d'angelets. Religiós Processó Carrers de Lleida Mare de Déu  PG/BN

???

Processó pels 
carrers annexos a 
l’església de Sant 
Martí de Lleida

PC de dones i nens durant la processó. Totes elles 
aguanten un estándar d'alguna de les associacions 
religioses. 

Religiós Processó Carrers de Lleida Estándar  PC/BN

???

Processó pels 
carrers annexos a 
l’església de Sant 
Martí de Lleida

PG de la processó amb la Mare de Déu al fons. Religiós Processó Carrers de Lleida Mare de Déu 
Estadanrds  PG/BN

???

Processó pels 
carrers annexos a 
l’església de Sant 
Martí de Lleida

PG de dones i nens caminant per la processó i 
aguantant un dels estandards. Religiós Processó Carrers de Lleida Estándar  PG/BN

???

Processó pels 
carrers annexos a 
l’església de Sant 
Martí de Lleida

PS d'una nena vestiga d'angelet seguint la processó. La 
miren unes dones que porten una bandera. Religiós Processó Carrers de Lleida Estandar  PS/BN

???

Processó pels 
carrers annexos a 
l’església de Sant 
Martí de Lleida

PG de dones i nens i nenes passejant per la processó. Religiós Processó Carrers de Lleida Estándar  PG/BN

???

Processó pels 
carrers annexos a 
l’església de Sant 
Martí de Lleida

PG de dones i nens i nenes passejant per la processó. Religiós Processó Carrers de Lleida Estándar  PG/BN



???

Processó pels 
carrers annexos a 
l’església de Sant 
Martí de Lleida

PG de dones i nens i nenes passejant per la processó. Religiós Processó Carrers de Lleida Estándar  PG/BN

???

Processó pels 
carrers annexos a 
l’església de Sant 
Martí de Lleida

PG d'unes nenes vestides d'angelets, acompanyen a la 
Mare de Déu. Veiem gent de públic i una banda tocant. Religiós Processó Carrers de Lleida Mare de Déu 

Estadanrds  PG/BN

???

Processó pels 
carrers annexos a 
l’església de Sant 
Martí de Lleida

PG d'unes nenes vestides d'angelets, acompanyen a la 
Mare de Déu. Veiem gent de públic i una banda tocant. Religiós Processó Carrers de Lleida Mare de Déu 

Estadanrds  PG/BN

???

Processó pels 
carrers annexos a 
l’església de Sant 
Martí de Lleida

PG d'unes dones caminant per la processó i portant una 
bandera d'Acció Catòlica. Al fons es veu la Verge. Religiós Processó Carrers de Lleida

Mare de Déu 
Estadanrds      

Acció Catòlica
 PG/BN

???

Processó pels 
carrers annexos a 
l’església de Sant 
Martí de Lleida

PG de dones caminant per la processó. Al fons de la 
fotografia es poden veure les autoritats religioses. Religiós Processó Carrers de Lleida  PG/BN

???

Processó pels 
carrers annexos a 
l’església de Sant 
Martí de Lleida

PG de dones caminant per la processó. Al fons de la 
fotografia es poden veure les autoritats religioses. Religiós Processó Carrers de Lleida  PG/BN

???

Processó pels 
carrers annexos a 
l’església de Sant 
Martí de Lleida

PG de les autoritats religioses que participen de la 
processó. Al seu voltant, dones, homes i nens els 
acompanyen, portant algun estándar. 

Religiós Processó Carrers de Lleida  PG/BN



???

Processó pels 
carrers annexos a 
l’església de Sant 
Martí de Lleida

PG de la processó. Es veu un grup de nenes vestides 
d'angelets i darrera seu la Verge, portada per quatre 
homes a coll. A primera fila, una dona porta una 
bandera d'Acción Católica i als costats, el públic 
assistent. 

Religiós Processó Carrers de Lleida Mare de Déu 
Estadanrds  PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
religiosa a càrrec 

d'Acción 
Católica, a 

l’església de Sant 
Joan

PC d'uns homes en un cor. Dinou d'ells tenen una 
partitura i envolten un pianista. Religiós Cerimònia 

religiosa
Església de Sant 

Joan  PC/BN

Descone
guda

Cerimònia 
religiosa a càrrec 

d'Acción 
Católica, a 

l’església de Sant 
Joan

PC d'uns homes en un cor. Dinou d'ells tenen una 
partitura i envolten un pianista. Religiós Cerimònia 

religiosa
Església de Sant 

Joan  PC/BN

Descone
guda

Cerimònia 
religiosa a càrrec 

d'Acción 
Católica, a 

l’església de Sant 
Joan

PG de la missa. A l'altar, diverses persones: a l'esquerra, 
els homes porten estandards d'Acció Catòlica i a la 
dreta, les dones també amb banderoles. La fotografia 
mostra també el públic, que sembla que està resant. 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Joan

Banderoles Acció 
Catòlica  PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
religiosa a càrrec 

d'Acción 
Católica, a 

l’església de Sant 
Joan

PG dels fidels assistents a la missa. A primera fila es 
veuen les nenes, a l'esquerra de la fotografia, les dones 
(vestides amb mantilla) i a la dreta, els homes. El públic 
està agenollat i resant. 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Joan Creus  PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
religiosa a càrrec 

d'Acción 
Católica, a 

l’església de Sant 
Joan

PG de l'altar i dels fidels asseguts a la  nau de l'església. 
A primer pla, veiem les dones damunt de l'altar, portant 
banderoles d'Acció Catòlica. En segon terme, es veu el 
públic femení i al fons, en el segon pis, també es pot 
identificar la presència d'algunes persones. 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Joan

Banderoles Acció 
Catòlica  PG/BN



Descone
guda

Cerimònia 
religiosa a càrrec 

d'Acción 
Católica, a 

l’església de Sant 
Joan

PG del cura de l'església de Sant Joan oficiant la missa 
d'Acció Catòlica. Ell està assegut al davant de l'altar i al 
seu voltant s'hi veuen diversos homes portant 
banderoles d'Acció Catòlica. 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Joan

Banderoles Acció 
Catòlica  PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
religiosa a càrrec 

d'Acción 
Católica, a 

l’església de Sant 
Joan

GPG de l'interior de l'església de Sant Joan. A primer 
pla, veiem els fidels (homes) asseguts als bancs i al 
fons, es pot veure l'altar, amb homes i dones, un a cada 
costat de l'altre, amb banderoles d'Acció Catòlica. 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Joan

Banderoles Acció 
Catòlica                

Crist
G PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
religiosa a càrrec 

d'Acción 
Católica, a 

l’església de Sant 
Joan

GPG de l'interior de l'església de Sant Joan. A primer 
pla, veiem els fidels (homes) asseguts als bancs i al 
fons, es pot veure l'altar, amb homes i dones, un a cada 
costat de l'altre, amb banderoles d'Acció Catòlica. 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Joan

Banderoles Acció 
Catòlica                

Crist
 PG/BNG

Descone
guda

Cerimònia 
religiosa a càrrec 

d'Acción 
Católica, a 

l’església de Sant 
Joan

PG de l'inteior de l'església de Sant Joan. A primer pla, 
el públic masculí, assegut i resant. En segon pla, l'altar, 
amb el capellà llegint les escriptures i les dones portant 
banderoles d'Acció Catòlica. 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Joan

Banderoles Acció 
Catòlica                

Crist
 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
religiosa a càrrec 

d'Acción 
Católica, a 

l’església de Sant 
Joan

PG de l'inteior de l'església de Sant Joan. A primer pla, 
el públic masculí, assegut i resant. En segon pla, l'altar, 
amb el capellà llegint les escriptures i les dones i homes 
portant banderoles d'Acció Catòlica. A dalt de l'altar, 
veiem una gran escultura de Jesucrist. 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Joan

Banderoles Acció 
Catòlica                

Crist
 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
religiosa a càrrec 

d'Acción 
Católica, a 

l’església de Sant 
Joan

PG de l'inteior de l'església de Sant Joan. A primer pla, 
el públic masculí, assegut i resant. En segon pla, l'altar, 
amb el capellà llegint les escriptures i les dones i homes 
portant banderoles d'Acció Catòlica. A dalt de l'altar, 
veiem una gran escultura de Jesucrist. 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Joan

Banderoles Acció 
Catòlica                

Crist
 PG/BN



Descone
guda

Cerimònia 
religiosa a càrrec 

d'Acción 
Católica, a 

l’església de Sant 
Joan

PG dels fidels assistents a la missa. Es veu la banda 
dels homes, tot i que també podem veure alguna dona 
asseguda als bancs, en principi, reservats per al públic 
masculí. Al fons, podem veure el banc de les dones. A 
dalt de l'altar, veiem una gran escultura de Jesucrist. 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Joan Creu  PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
religiosa a càrrec 

d'Acción 
Católica, a 

l’església de Sant 
Joan

PG dels fidels assistents a la missa. Es veu la banda 
dels homes, tot i que també podem veure alguna dona 
asseguda als bancs, en principi, reservats per al públic 
masculí. Al fons, podem veure el banc de les dones. 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Joan Creu  PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
religiosa a càrrec 

d'Acción 
Católica, a 

l’església de Sant 
Joan

PG de l'altar. Els capellans estan oferint la comunió al 
públic assistent. Al seu costat, homes amb banderoles 
d'Acció Catòlica. 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Església de Sant 
Joan

Banderoles Acció 
Catòlica  PG/BN

Descone
guda

"Misa de 
Campaña", 

celebrada al pati 
del Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG de l'altar col·locat fora del seminari. L'altar està 
format per una gran figura de Crist. A sota, un capellà 
oferint la comunió i altres personalitats religioses i 
civils, en un gest de respecte. A sota de l'altar, els fidels 
(homes i joves). 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

Crist                     
Creu  PG/BN

Descone
guda

"Misa de 
Campaña", 

celebrada al pati 
del Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG dels seminaristes, assistnts a la missa. La majoria 
d'ells són homes joves, a excepció d'un capellà, que 
sembla d'avançada edat. 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Seminari 
Conciliar de 

Lleida
 PG/BN

Descone
guda

"Misa de 
Campaña", 

celebrada al pati 
del Seminari 
Conciliar de 

Lleida

GPG de la missa. Al fons, es veu l'altar, amb el Crist, el 
capellà, les autoritats religioses i civils. A baix, el 
públic, amb els joves seminaristes. 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

Crist                     
Creu GPG/BN



Descone
guda

"Misa de 
Campaña", 

celebrada al pati 
del Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG de l'altar. Al capdavant de tot, veiem un capellà 
oferint la missa i acompanyat per altres personalitats 
religioses i civils. A sota, joves seminaristes i religiosos 
semblen estar resant. 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

Crist                     
Creu  PG/BN

Descone
guda

"Misa de 
Campaña", 

celebrada al pati 
del Seminari 
Conciliar de 

Lleida

GPG de l'altar col·locat fora del seminari. L'altar està 
format per una gran figura de Crist. A sota, un capellà 
oferint la comunió i altres personalitats religioses i 
civils, en un gest de respecte. A sota de l'altar, els fidels 
(homes i joves). 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

Crist                     
Creu  GPG/BN

Descone
guda

"Misa de 
Campaña", 

celebrada al pati 
del Seminari 
Conciliar de 

Lleida

GPG de l'altar col·locat fora del seminari. L'altar està 
format per una gran figura de Crist. A sota, un capellà 
oferint la comunió i altres personalitats religioses i 
civils, en un gest de respecte. A sota de l'altar, els fidels 
(homes i joves). 

Religiós Cerimònia 
religiosa

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

Crist                     
Creu  GPG/BN

Descone
guda

"Misa de 
Campaña", 

celebrada al pati 
del Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG del capellà donant la comunió als joves 
seminaristes. Religiós Cerimònia 

religiosa

Seminari 
Conciliar de 

Lleida
 PG/BN

Descone
guda

"Misa de 
Campaña", 

celebrada al pati 
del Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG del capellà donant la comunió als joves 
seminaristes. Religiós Cerimònia 

religiosa

Seminari 
Conciliar de 

Lleida
 PG/BN

Descone
guda

"Misa de 
Campaña", 

celebrada al pati 
del Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG del capellà donant la comunió als joves 
seminaristes. Religiós Cerimònia 

religiosa

Seminari 
Conciliar de 

Lleida
 PG/BN



Descone
guda

"Misa de 
Campaña", 

celebrada al pati 
del Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG de l'altar i els fidels. A dalt de l'altar, una de les 
persones vestides de civil està llegint alguna cosa. Religiós Cerimònia 

religiosa

Seminari 
Conciliar de 

Lleida

Crist                     
Creu  PG/BN

Descone
guda

"Misa de 
Campaña", 

celebrada al pati 
del Seminari 
Conciliar de 

Lleida

GPG del públic assistent (joves seminaristes), amb una 
imatge de l'entrada del seminari. Religiós Cerimònia 

religiosa

Seminari 
Conciliar de 

Lleida
 GPG/BN

Descone
guda

"Misa de 
Campaña", 

celebrada al pati 
del Seminari 
Conciliar de 

Lleida

PG del públic assistent (joves seminaristes) Religiós Cerimònia 
religiosa

Seminari 
Conciliar de 

Lleida
 PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la comitiva funerària. Davant de tot, la carrossa, 
tirada per quatre cavalls, porta el taüt del bisbe Moll. Al 
seu darrera, la comitiva masculina, encapçalada per tres 
escolanets o seminaristes. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la comitiva funerària. Davant de tot, la carrossa, 
tirada per quatre cavalls, porta el taüt del bisbe Moll. La 
precedeixen, un grup d'autoritats religioses, que creuen 
la cantonada del carrer. Al seu darrera, la comitiva 
masculina i a banda i banda del carrer, els veïns s'ho 
miren. A primer pla, un home que sembla que està fent 
un badall. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN



Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

GPG de la comitiva funerària. A primer pla, les 
autoritats religioses precedeixen la processó. Rere seu, 
el carruatge amb el taüt i la comitiva de personalitats de 
la ciutat, alguns d'ells amb espelmes. Al carrer, els veïns 
i veïnes de la ciutat.  

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 GPG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la comitiva fúnebre. A primer pla, veiem la 
carrossa amb el taüt, acompanyada de veïns de la ciutat, 
que porten una espelma encesa. Al seu darrera, altres 
personalitats els segueixen. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la carrossa fúnebre arribant a l'església. 
L'esperen les autoritats religioses, formant a la porta. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la comitiva fúnebre, formada per homes, just 
darrera de la carrosa que porta el taüt. Encapçalen la 
processó, dos escolanets. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la carrossa fúnebre, aturada davant de l'església 
de la Plaça Sant Joan. A la porta del temple, les 
autoritats religioses benneixen el mort. Rere la carrossa, 
tres escolanets. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN



Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la comitiva masculina que acompanya el cotxe 
fúnebre. Desenes d'homes esperen fora de l'església. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la comitiva sortint de la plaça Sant Joan. A 
primer pla, el carruatge, seguit de dos escolanets i dels 
homes que l'acompanyen. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la comitiva fúnebre,formada per homes, just 
darrera de la carrosa que porta el taüt. Encapçalen la 
processó, dos escolanets. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la comitiva fúnebre,formada per homes, just 
darrera de la carrosa que porta el taüt. Encapçalen la 
processó. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de l'exhumació al cementiri de Lleida. Un grup de 
12 persones (3 d'elles, dones) se situen davant del taüt. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN



Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de l'exhumació al cementiri de Lleida. Un grup de 
14 persones (3 d'elles, dones) se situen davant del taüt. 
També hi ha dos treballadors del cementiri, que estan 
preparant la tomba. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de tres treballadors col·locant el taüt dins la tomba. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la comitiva funerària. Al fons de la fotografia, 
veiem diverses autoritats religioses, seguides del taüt, 
portat a coll per quatre persones. A banda i banda del 
carrer, formant un passadís, hi ha homes amb una 
medalla. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la comitiva funerària. Al centre de la fotografia, 
veiem el taüt, portat per quatre persones a coll. Al seu 
voltant, autoritats religioses i públic masculí en general. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la comitiva funerària. Al centre de la fotografia, 
veiem el taüt, portat per quatre persones a coll. Al seu 
darrera, diversos homes porten corones de flors i al 
capdavant de la comitiva, una autoritat religiosa 
encapçala la processó. A banda i banda del carrer, 
homes, dones i nens. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN



Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la comitiva funerària. Al centre de la fotografia, 
veiem el taüt, portat per quatre persones a coll. Al seu 
darrera, diversos homes porten corones de flors i al 
capdavant de la comitiva, una autoritat religiosa 
encapçala la processó. A banda i banda del carrer, 
homes, dones i nens. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la comitiva fúnebre. Un grup de quatre homes 
porten el taüt mentre les autoritats religioses el 
beneeixen al seu pas. Rere seu, els homes caminen en 
processó. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

Creu  PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la comitiva fúnebre. Quatre homes porten el taüt 
a coll i la resta de la comitiva, tots homes, els segueixen 
rere seu. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

Creu  PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG del pas de la comitiva fúnebre pel Carrer Major. A 
banda i banda del carrer, diversos homes porten corones 
de flors i espelmes. El taüt passa pel mig del passadís 
humà, portat per quatre persones i acompanyat per 
desenes d'homes.  

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

Creu  PG/BN

Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG del públic que acompanya, en processó de morts, el 
taüt del difunt. Al fons, una multitud es va col·locant 
ordenadament en fila índia i camina cap a fora de camp. 
A primer pla, uns nens. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

Creu  PG/BN



Descone
guda

Enterrament del 
senyor Vila 

(propietari de 
l’anomenada 

“Villa Orquídea” 
de Lleida)

PG de la comitiva fúnebre. Al fons de la fotografia, 
podem veure el taüt, portat a coll per quatre homes. El 
segueixen desenes de persones, totes elles homes. A la 
dreta de la fotografia, un grup de nens i una dona miren 
l'escena. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(Rambla Ferran, 
plaça Sant Joan i 

cementiri de 
Lleida)

Creu  PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de la processó. Al capdavant, les autoritats 
religioses i el Bisbe sota pal·li. Rere seu, les dones i les 
nenes de l'escola en dunes fileres i una banda de 
música. Als balcons del col·legi hi ha penjades 
banderes espanyoles. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

Bandera 
espanyola  PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de les autoritats religioses participants de la 
processó. Sota el pal·li, el Bisbe i la resta de 
personalitats. Als balcons de l'escola hi ha penjades 
banderes espanyoles. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

Bandera 
espanyola  PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de les autoritats religioses participants de la 
processó. Sota el pal·li, el Bisbe i la resta de 
personalitats. Als balcons de les cases hi ha penjades 
banderes espanyoles. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

Bandera 
espanyola  PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de les autoritats religioses participants de la 
processó. Sota el pal·li, el Bisbe i la resta de 
personalitats. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

Bandera 
espanyola  PG/BN



Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de la missa a l'interior d'una capella. A l'altar es 
veuen les autoritats religioses, amb el Bisbe al 
capdavant. Als seients, el públic assistent. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

 PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de l'entrada a l'escola del Bisbe i d'autoritats 
religioses, civils i militars. Salutacions i presència de 
monges, responsables del centre educatiu. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

 PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de l'entrada a l'escola del Bisbe i d'autoritats 
religioses, civils i militars. Salutacions i presència de 
monges, responsables del centre educatiu. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

 PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de la benedicció per part del Bisbe. Sota pal·li, el 
Doctor Villar, sortint de l'escola, després de fer la 
benedicció de l'escola. L'acompanyen autoritats 
militars, civils i religioses, així com una banda de 
música i diversos nens i nenes que s'ho miren. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

 PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de la benedicció per part del Bisbe. Sota pal·li, el 
Doctor Villar, sortint de l'escola, després de fer la 
benedicció de l'escola. L'acompanyen autoritats 
militars, civils i religioses, així com una banda de 
música i diversos nens i nenes que s'ho miren. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

 PG/BN



Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de la processó. Veiem el Bisbe sota el pal·li, 
acompanyat per autoritats religioses, civils i militars, 
així com per algun escolanet. Des dels balcons, pengen 
banderes espanyoles. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

Bandera 
espanyola  PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de la processó. Les autoritats religioses, amb el 
Bisbe al capdavant, caminen sota el pal·li. Al seu costat, 
homes i escolanets porten espelmes i al seu darrera, les 
dones i les nenes desfilen en processó. Des del balcó es 
veuen banderes espanyoles. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

Bandera 
espanyola  PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de la processó. Les autoritats religioses, amb el 
Bisbe al capdavant, caminen sota el pal·li. Al seu costat, 
homes i escolanets porten espelmes i al seu darrera, les 
dones i les nenes desfilen en processó. Des del balcó es 
veuen banderes espanyoles. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

Bandera 
espanyola  PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PC de les autoritats religioses sota el pal·li. Els 
segueixen autoritats civils (algunes d'elles porten el 
pal·li) i militars, així com els escolanets. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

Bandera 
espanyola  PC/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de tres dones portant una banderola. Al seu voltant, 
veïns i veïnes s'ho miren. Religiós Inauguració / 

processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

Banderola  PG/BN



Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de les nenes de l'escola, desfilant en dues fileres i 
amb les mans fent una plegària. Religiós Inauguració / 

processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

 PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de la processó. Les autoritats religioses, amb el 
Bisbe al capdavant, caminen sota el pal·li. Al seu costat, 
homes i escolanets porten espelmes i al seu darrera, les 
dones i les nenes desfilen en processó. Des del balcó es 
veuen banderes espanyoles. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

Bandera 
espanyola  PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PC de les autoritats religioses sota el pal·li. Els 
segueixen autoritats civils (algunes d'elles porten el 
pal·li) i militars, així com els escolanets. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

Bandera 
espanyola  PC/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de la missa de benedicció de l'església. Sobre l'altar 
es veu el Bisbe, acompanyat d'altres autoritats 
religioses. Al públic, els fidels, homes i dones. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

 PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de la missa de benedicció de l'església. Sobre l'altar 
es veu el Bisbe, acompanyat d'altres autoritats 
religioses. Al públic, els fidels, homes i dones. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

 PG/BN



Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG del Bisbe assegut en una cadira, donant missa. Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

 PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PC de les tres dones que han aparegut abans en 
processó, possant per la fotografia amb una banderola 
de la verge. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

 PC/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PC d'una parella amb nens i nenes al seu voltant 
(segurament deu ser alguna autoritat), al pati de 
l'escola. 

Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

 PC/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PC de dues parelles (segurament algunes autoritats), al 
pati de l'escola. Religiós Inauguració / 

processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

 PC/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PC de les monges de l'escola. Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

 PC/BN



Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PC de les monges de l'escola. També hi ha una gran 
bandera espanyola. Religiós Inauguració / 

processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

Bandera 
espanyola  PC/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de la banda de música, tocant als peus de les 
monges. Religiós Inauguració / 

processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

Bandera 
espanyola  PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de les nenes i les monges de l'escola. Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

Bandera 
espanyola  PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PG de nens, nenes, monges i dones (possiblement 
dones de les autoritats presents a la inauguració) Religiós Inauguració / 

processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

Bandera 
espanyola  PG/BN

Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PC d'algunes de les monges de l'escola Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

 PC/BN



Descone
guda

Acte religiós de 
benedicció del 
nou col.legi de 

les Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María

PC d'una monja amb dones i nens. Religiós Inauguració / 
processó

Col·legi Esclavas 
Inmaculada 
Corazón de 

María (avinguda 
Catalunya)

 PC/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la carrossa fúnebre, tirada per quatre cavalls i 
envoltada d'homes (sobretot) i dones que volen despedir-
se del difunt. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la carrossa fúnebre, tirada per quatre cavalls i 
envoltada d'homes (sobretot) i dones que volen despedir-
se del difunt. També hi ha autoritats religioses. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la comitiva fúnebre, encapçalada per escolanets i 
autoritats religioses. Al fons, el carruatge i les persones 
que volen acomiadar-se del difunt. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN



Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la comitiva fúnebre, encapçalada per escolanets i 
autoritats religioses. Al fons, el carruatge i les persones 
que volen acomiadar-se del difunt. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la carrossa fúnebre, que està a primer pla. El 
segueixen, homes portant corones de flors i al fons, la 
comitiva de persones que volen acomiadar-se del 
difunt. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la comitiva fúnebre. Els homes porten corones 
de flors i els segueixen les desenes de persones que 
volen despedir el difunt. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la comitiva fúnebre. Els homes porten corones 
de flors i els segueixen les desenes de persones que 
volen despedir el difunt. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN



Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PZ de la comitiva fúnebre. Es veu el carruatge, tirat per 
quatre cavalls, els homes portant flors i la resta de la 
comitiva, formada també per homes. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PZ/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PZ de la comitiva fúnebre. Es veu el carruatge, tirat per 
quatre cavalls, els homes portant flors i la resta de la 
comitiva, formada també per homes. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PZ/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PZ de la comitiva fúnebre, formada només per homes. 
Alguns porten corones de flors i els altres segueixen el 
ritme del carruatge. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PZ/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la carrossa fúnebre. Envoltada d'autoritats 
religioses i escolanets, la carrossa està tirada per quatre 
cavalls i porta una corona de flors de la seva esposa. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN



Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové
PG dels homes que participen de la comitiva fúnebre. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la carrossa fúnebre, amb una corona de flors de 
part de la seva esposa i fills. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la comitiva fúnebre, formada per homes. 
Curiosament, a la dreta de la fotografia s'hi pot veure 
una dona, des de dins de casa seva. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové
PG de la comitiva fúnebre, formada per homes. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN



Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la comitiva fúnebre, portada per quatre cavalls. 
Al seu darrera, un home i dos escolanets i després tota 
la comitiva, formada tan sols per homes. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la comitiva fúnebre, portada per quatre cavalls. 
Al seu darrera, un home i dos escolanets i després tota 
la comitiva, formada tan sols per homes. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la carrossa fúnebre, seguida per la comitiva, 
passant per davant de les autoritats religioses. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la comitiva fúnebre, formada per homes, nens i 
una nena. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN



Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la carrossa fúnebre. Envoltada d'autoritats 
religioses i escolanets, la carrossa està tirada per quatre 
cavalls i porta una corona de flors de la seva esposa. 

Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la comtiva fúnebre, formada per homes. Les 
dones s'ho miren des de fora. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

GPG de la comitiva fúnebre, encapçalada pel carruatge 
i seguida pels homes en processó. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

GPG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

GPG de la comitiva fúnebre, encapçalada pel carruatge 
i seguida pels homes en processó. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN



Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la comitiva fúnebre, encapçalada per homes amb 
corones de flors i la resta que els segueixen. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la comitiva fúnebre, encapçalada per homes amb 
corones de flors i la resta que els segueixen. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la comitiva fúnebre, encapçalada per homes amb 
corones de flors i la resta que els segueixen. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la comitiva fúnebre, encapçalada per homes amb 
corones de flors i la resta que els segueixen. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN



Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la comitiva fúnebre, encapçalada per homes amb 
corones de flors i la resta que els segueixen. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de la comitiva fúnebre, encapçalada per homes amb 
corones de flors i la resta que els segueixen. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové
PG de la baixada del taüt a les portes del cementiri. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG del taüt a la porta del cementiri, acompanyat per 
alguns homes. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN



Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové
PC de diversos homes davant del taüt, al cementiri. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PC/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de l'enterrament del taüt. Entre el públic, diversos 
homes i dones. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Cerimònia 
d’enterrament de 

Narcís Jové

PG de l'enterrament del taüt. Entre el públic, diversos 
homes i dones. Religiós Enterrament

Carrers de Lleida 
(antiga avinguda 
Prat de la Riba, 
Sant Martí, Pla 
dels Gramàtics, 

carrer Cavallers i 
cementiri de 

Lleida)

 PG/BN

Descone
guda

Pas de la 
processó de 

Setmana Santa 
(Flagel.lació)

GP. La il·luminació i l'enfocament dificulten la 
interpretació. Figures sense ordre a la plaça de Sant 
Joan. 

Religiós Processó Plaça de Sant 
Joan  PG/BN

Descone
guda

Pas de la 
processó de 

Setmana Santa 
(Flagel.lació)

GPG La il·luminació i l'enfocament dificulten la 
interpretació. Dues línies de vestes en fila; un pas 
processional al centre. 

Religiós Processó Plaça de Sant 
Joan  PG/BN



Descone
guda

Pas de la 
processó de 

Setmana Santa 
(Flagel.lació)

PG La il·luminació i l'enfocament dificulten la 
interpretació. Sembla un pas processional envoltat de 
dues línies de vestes. 

Religiós Processó Plaça de Sant 
Joan  PG/BN

Descone
guda

Pas de la 
processó de 

Setmana Santa 
(Flagel.lació)

PG Dificultat d'interpretació. Pas processional de la 
flagelació envoltat de vestes amb ciris. Religiós Processó Plaça de Sant 

Joan  PG/BN

Descone
guda

Pas de la 
processó de 

Setmana Santa 
(Flagel.lació)

PG Dificultat d'interpretació. Pas processional de la 
flagelació rodejat de vestes amb ciris. Religiós Processó Plaça de Sant 

Joan  PG/BN

Descone
guda

Pas de la 
processó de 

Setmana Santa 
(Flagel.lació)

PG Dificultat d'interpretació. Pas processional de la 
flagelació entre dues files de vestes amb ciris. Religiós Processó Plaça de Sant 

Joan  PG/BN

Descone
guda

Pas de la 
processó de 

Setmana Santa 
(Flagel.lació)

PG Pas processional. Dificutlat d'interpretació: Crist 
entre quatre soldats i dues columnes. Dies faroles 
rituals de processó. 

Religiós Processó Plaça de Sant 
Joan Crist  PG/BN

Descone
guda

Pas de la 
processó de 

Setmana Santa 
(Flagel.lació)

PG La il·luminació i l'enfocament dificulten la 
interpretació. Figures sense ordre a la plaça de Sant 
Joan. 

Religiós Processó Plaça de Sant 
Joan  PG/BN

Descone
guda

Pas de la 
processó de 

Setmana Santa 
(Flagel.lació)

PG La il·luminació i l'enfocament dificulten la 
interpretació. Pas processional i faroles rituals. Religiós Processó Plaça de Sant 

Joan  PG/BN

Descone
guda

Desfilada dels 
Armats de Lleida

GPG Desfilada dels Armats en tres fileres. Espectadors 
a banda i banda de la desfilada, seguint-la. En segon 
pla, el riu.  

Religiós Processó Francesc Macià  PG/BN

Descone
guda

Desfilada dels 
Armats de Lleida

GPG Desfilada dels Armats en tres fileres. Espectadors 
a banda i banda de la desfilada, seguint-la. En segon 
pla, el riu.  

Religiós Processó Francesc Macià  PG/BN



Descone
guda

Desfilada dels 
Armats de Lleida

PG Grup d'Armats desfilant amb el grup d'instruments 
musicals. Nenes seguint la processó i espectadors. Fons 
de botigues. 

Religiós Processó Francesc Macià  PG/BN

Descone
guda

Desfilada dels 
Armats de Lleida

PG Grup d'Armats darrera del grup musical. 
Espectadors a banda i banda de la desfilada. Fons de 
botigues. 

Religiós Processó Francesc Macià  PG/BN

Descone
guda

Desfilada dels 
Armats de Lleida

PG Foto defectuosa. Gran grup d'Armats compacte i 
ben ordenat. Dues línies d'espectadors i un grup al fons. Religiós Processó Francesc Macià  PG/BN

Descone
guda

Desfilada dels 
Armats de Lleida

PG Grup d'Armats acompanats i envoltats d'un grup de 
nens en total desordre que segueixen la desfilada. Religiós Processó Francesc Macià  PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Grup desordenat d'autoritats civils i militars presos 
d'esquena. Tots ells vesteixen de festa. Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Carruatge mortuori de gran luxe, amb els laterals 
oberts o bé de cristall. El porten dos cavalls 
empenatxats. Acompanya el carruatge un seguici de 
dames vestides de negre en una sola filera. Darrera 
d'elles, l'acompanyament. 

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Pla del carruatge. Al costat filera de dames vestides 
de negre, amb espelmes enceses. Darrera el seguici 
presidit pel bisbe, un familiar, una figura ritual i darrera 
un grup d'autoritats civils, militars i eclesiàstiques 
vestits de gala. Darrera, en ordre, el seguici civil. 

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN



Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

GPG. Les dames negres, el grup d'autoritats principal 
seguint el fèretre i al fons, separats per la línia d'arbres i 
el centre del passeig, a l'altra via, una àmplia multitud 
d'espectadors

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 GPG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. En primer pla grup d'oficiants vestits de gran 
cerimònia, darrera el carruatge mortuori i les dames de 
negre. Darrera girant la cantonada del carrer 
Democràcia el grup principal d'acompanyants. 

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Pla frontal dels cavalls i el carruatge. En les 
posicions habituals les dames amb espelmes i mig ocult 
el grup d'autoritats.

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Foto centrada en el grup just darrera del fèretre, el 
de les autoritats. Un sacerdot en processò amb un crist i 
tres escolans. Darrera, el senyor bisbe, un familiar i 
personalitats civils i militars vestits amb uniforme de 
gala. 

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

Figura de Crist  PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Foto centrada en el grup just darrera del fèretre, el 
de les autoritats. Un sacerdot en processó amb un crist i 
escolans. Darrera, el senyor bisbe, un familiar i 
personalitats civils i militars vestits amb uniforme de 
gala. 

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN



Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Conjunt del seguici: el carruatge, dues fileres de 
dames de negre, al fons el grup d'autoritats. Una nena, 
en primer pla, s'ho mira d'esquena. 

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Conjunt del seguici: el carruatge, dues fileres de 
dames de negre i a fons el grup d'autoritats. Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Conjunt del seguici pasant per la façana de la 
Diputació: el carruatge, dues fileres de dames de negre, 
a fons el grup d'autoritats. Al costat i al darrere 
espectadors molt abundants. 

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Conjunt del seguici pasant per la façana de la 
Diputació: el carruatge, dues fileres de dames de negre, 
a fons el grup d'autoritats. Al costat i al darrere, un gran 
nombre d'espectadors. 

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Conjunt del seguici pasant per la façana de la 
Diputació: el carruatge, dues fileres de dames de negre, 
a fons el grup d'autoritats. Al costat i al darrere, un gran 
nombre d'espectadors. 

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN



Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Primer pla del carruatge i conjunt del seguici amb 
una multitud darrera. L'acció se situa a l'alçada de la 
façana de darrera de la Diputació. 

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Presa frontal amb la presència d'espectadors a 
banda i banda del carrer. En segon pla, carruatge i 
seguici mortuori. L'acció se situa a la cantonada de la 
Diputació. 

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Carruatge, dames de negre i mig grup d'autoritats 
tombant la baixada de l'Audiència. Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. El seguici tombant la baixada de l'Audiència i 
creuant el passeig. Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Pla del conjunt del grup amb el carruatge en primer 
pla. Presa frontal. Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN



Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Pla frontal lateral de l'acompnyament mortuori al 
seu pas per la plaça de Sant Joan. Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Pla frontal suaument lateral. El grup de dol amb les 
dames de negre em primer pla. Darrera, les autoritats; 
s'intueix una larga multitud al darrera. Hi ha un grup 
d'espectadors respectuosament atents. 

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Grup de deu persones, alineats a la vorera. Bisbe, 
familiars, civils, militars i de Falange. Pasen per davant 
i fan la salutació militar un personatge vestit de gala. 
Darrera, en veiem un altre vestit de militar sembla fer la 
salutació feixista. L'acció té lloc a l'alçada del 
restaurant Triunfo.

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Línea de personatges de totes les institucions: 
religioses, civils, militars… pasant en ordre d'una sola 
línia frente a la línea d'autoritats formades oficialment. 
Salutacions militars i un civil fent la salutació feixista.  
L'acció té lloc a l'alçada del restaurant Triunfo. Cal 
observar que tot el grup està format per personal 
masculí. 

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Grup principal del seguici descansant al final de la 
marxa mortuòria. L'acció té lloc a l'alçada del restaurant 
Triunfo. Pasa per davant, amb posat de condolència, 
una molt llarga fila de participants mentre que s'intueix 
una encara més llarga fila esperant el seu torn. 

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN



Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Grup d'assistents a l'enterrament descansant al final 
del seguidi. Fila de condolents presentant el seu dol a 
les autoritats formades en una línia. L'acció té lloc a 
l'alçada del restaurant Triunfo. 

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Grup d'autoritats  en primer pla rebent el dol. 
Davant del restaurant Triunfo. Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

PG. Grup d'autoritats  en primer pla rebent el dol. 
Davant del restaurant Triunfo. Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 PG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

GPG. Cua d'assistents a l'enterrament pasant per devant 
del grup de dol format per les autoritats. La cua arriba 
més enllà dels porxos. En aquest grup sí que consta 
presència femenina. Al cantó dret es pot veure un 
cartell amb el retrat de Franco mig tallat. 

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

Retrat de Franco  GPG/BN

Descong
uda

Actes 
d'entrrament d'un 

personatge no 
identificat

GPG. Cua d'assistents a l'enterrament pasant per devant 
del grup de dol format per les autoritats. La cua arrirba 
més enllà dels porxos. En aquest grup sí que consta 
presència femenina.

Religiós Enterrament

Església de Sant 
Joan i carrers de 
Lleida (Rambla 

Ferran, 
Diputació, 
Audiència i 

Carrer Major)

 GPG/BN



Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG d'un pas de la processó. Al mig, hi veiem un sant 
emmarcat en una tomba. El porten quatre militars i el 
segueixen una banda de música militar. Al costat, el 
públic observa el pas de la processó.  

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Sant  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG d'un pas de la processó. Al mig, hi veiem una santa 
il·luminada per quatre fanalets. Al davant, unes nenes 
vesties d'angeles i al costat, el públic observa el pas de 
la processó.  

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Santa  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG d'un pas de la processó. Al mig, hi veiem una santa 
il·luminada per quatre fanalets. El porten homes vestits 
de negre i al costat, el públic observa el pas de la 
processó.  

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Santa  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG del pas de les autoritats per la processó. Es 
distingeix la figura del bisbe Aurelio del Pino Gómez. 
Al costat, el públic oberva el pas de la processó. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG del pas de les autoritats per la processó. Es 
distingeix la figura del bisbe Aurelio del Pino Gómez i 
Víctor Hellín. Al costat, el públic oberva el pas de la 
processó. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG de la processó, amb les autoritats militars al centre 
de la desfilada. Al seu darrera, els segueixen una banda 
de música militar i al costat, el públic observa el pas de 
la processó. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG del pas de Jesucrist per la processó. Al costat, el 
públic n'observa el pas. Religiós Celebració 

religiosa Carrer Major Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG del pas de Jesucrist per la processó. Al costat, el 
públic n'observa el pas. Religiós Celebració 

religiosa Carrer Major Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG del pas de Jesucrist per la processó. Al costat, el 
públic n'observa el pas. Religiós Celebració 

religiosa Carrer Major Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG del pas del l'Ultim Sopar. Veiem una taula parada, 
presidida per Jesucrist i amb la companyia dels sants. Religiós Celebració 

religiosa Carrer Major Jesucrist        
Sants  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG del pas del l'Ultim Sopar. Veiem una taula parada, 
presidida per Jesucrist i amb la companyia dels sants. Religiós Celebració 

religiosa Carrer Major Jesucrist        
Sants  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG del pas del l'Ultim Sopar. Veiem una taula parada, 
presidida per Jesucrist i amb la companyia dels sants. 
Aquest és un pla més obert que els dos anteirors i s'hi 
pot observar la gent que ha vingut a veure la processó. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Jesucrist        

Sants

 PG/BN



Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG del pas del l'Ultim Sopar. Veiem una taula parada, 
presidida per Jesucrist i amb la companyia dels sants. 
Aquest és un pla més obert que els dos anteirors i s'hi 
pot observar la gent que ha vingut a veure la processó. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Jesucrist        

Sants

 PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG d'una imatge de la processó, al seu pas per la plaça 
de la Paeria. Religiós Celebració 

religiosa Carrer Major  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG dels armats passant per la processó. A costat i costat 
de la desfilada, s'observa el públic que l'ha vingut a 
veure. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG dels armats passant per la processó. A costat i costat 
de la desfilada, s'observa el públic que l'ha vingut a 
veure. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG d'un dels passos de la processó. Es veu el moment 
en què Jesucrist és despenjat de la creu. A banda i 
banda, es distingeixen les persones que participen de la 
desfilada i el públic que l'ha vingut a veure. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG d'uns joves capellans portant a coll Jesucrist a la 
creu. A banda i banda, es veuen les persones que 
participen de la processó i el públic que l'ha vingut a 
veure. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG d'uns joves capellans portant a coll Jesucrist a la 
creu. A banda i banda, es veuen les persones que 
participen de la processó i el públic que l'ha vingut a 
veure. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG d'uns joves capellans portant a coll Jesucrist a la 
creu. A banda i banda, es veuen les persones que 
participen de la processó i el públic que l'ha vingut a 
veure. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG d'un dels passos de la processó. Es veu una altra 
vegada Jeuscrist penjat a la creu. Al davant, uns nens 
vestits d'armats encapçalen aquesta figura i al costat, el 
públic que ha vingut a veure la processó. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG d'un dels passos de la processó. Es veu una altra 
vegada Jeuscrist penjat a la creu. Al davant, uns nens 
vestits d'armats encapçalen aquesta figura i al costat, el 
públic que ha vingut a veure la processó. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Jesucrist  PG/BN



Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG d'un dels passos de la processó. Es veu el moment 
en què Jesucrist és despenjat de la creu. A banda i 
banda, es distingeixen les persones que participen de la 
desfilada i el públic que l'ha vingut a veure. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG del pas de la Mare de Déu per la processó. A banda 
i banda, el públic assistent. Religiós Celebració 

religiosa Carrer Major Mare de Déu  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG del pas de la Mare de Déu per la processó. A banda 
i banda, el públic assistent. Religiós Celebració 

religiosa Carrer Major Mare de Déu  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG del pas de la Mare de Déu per la processó.En aquest 
cas, s'observa que la figura és acompanyada per unes 
dones vestides de negre. Al darrera també veiem unes 
nenes acompanyant la Mare de Déu. A banda i banda, el 
públic assistent. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Mare de Déu  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG d'un pas de la processó. Al mig, hi veiem un sant 
emmarcat en una tomba. El porten quatre militars i el 
segueixen una banda de música militar. Al costat, el 
públic observa el pas de la processó.  

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Sant  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG d'un dels passos de la processó. Es veu una altra 
vegada Jeuscrist penjat a la creu. Al davant, uns nens 
vestits d'armats encapçalen aquesta figura i al costat, el 
públic que ha vingut a veure la processó. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa PG del pas d'una figura que no es distingeix. Religiós Celebració 

religiosa Carrer Major  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa PG del pas d'una figura que no es distingeix. Religiós Celebració 

religiosa Carrer Major  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG d'un del moment en què Jesucrist es conduït a la 
creu. Darrera seu hi ha una banda de música militar i al 
costat observem el públic que ha vingut a veure la 
processó. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG d'un del moment en què Jesucrist es conduït a la 
creu. Darrera seu hi ha una banda de música militar i al 
costat observem el públic que ha vingut a veure la 
processó. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Processó de 
Setmana Santa

PG d'un del moment en què Jesucrist es conduït a la 
creu. Darrera seu hi ha una banda de música militar i al 
costat observem el públic que ha vingut a veure la 
processó. 

Religiós Celebració 
religiosa Carrer Major Jesucrist  PG/BN



Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PC d'un grup de nenes vestides de negre i mirant a 
càmera. Les acompanya una monja i porten una 
bandera d'alguna fraternitat. 

Religiós Celebració 
religiosa

Hospital Santa 
Maria

Bandera 
fraternitat  PC/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG d'un grup de persones sortint de la capella del Santa 
Maria. En primer pla, veiem uns nens vestits 
d'escolanets i darrera seu el bisbe Aurelio del Pino 
Gómez, que surt sota pal·li. A la seva dreta, uns homes 
estan de genolls i a la seva esquerra, unes dones fan el 
mateix. 

Religiós Celebració 
religiosa

Hospital Santa 
Maria  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG de la petita processó pels carrers del Santa Maria. 
Veiem homes i dones i al fons el bisbe sota pal·li. Religiós Celebració 

religiosa
Hospital Santa 

Maria  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG de la visita del bisbe als malalts. Es pot observar 
com els beneeix, acompanyat d'un grup d'homes i 
d'altres religiosos. 

Religiós Celebració 
religiosa

Hospital Santa 
Maria  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG de la visita del bisbe als malalts. Es pot observar 
com els beneeix, acompanyat d'un grup d'homes i 
d'altres religiosos. 

Religiós Celebració 
religiosa

Hospital Santa 
Maria  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG de la sortida de la capella del Santa Maria. El bisbe 
surt sota pal·li, acompanyat d'homes i capellanets. Religiós Celebració 

religiosa
Hospital Santa 

Maria  PG/BN



Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG de la processó pels jardins de l'Hospital de Santa 
Maria. Al capdavant, els nens (vestits d'escolanets) i les 
nenes (vestides de negre) encapçalen la desfilada. Al 
fons, veiem la comitiva del bisbe, que camina sota 
pal·li.  

Religiós Celebració 
religiosa

Hospital Santa 
Maria  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

GPG de la desfilada pels jardins de l'Hospital de Santa 
Maria. Religiós Celebració 

religiosa
Hospital Santa 

Maria  GPG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG de la desfilada pels jardins de l'Hospital de Santa 
Maria. A primer pla, veiem Víctor Hellín i rere seu, la 
comitiva del bisbe, que camina sota pal·li. 

Religiós Celebració 
religiosa

Hospital Santa 
Maria  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG de la desfilada pels jardins de l'Hospital de Santa 
Maria. A primer pla, veiem Víctor Hellín i rere seu, la 
comitiva del bisbe, que camina sota pal·li. Davant seu, 
l'esperen uns escolanets agenollats al terra. 

Religiós Celebració 
religiosa

Hospital Santa 
Maria  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG de la comitiva del bisbe que entra sota pal·li, de 
l'Hospital Santa Maria. L'acompanyen, altres 
personalitats religioses i Víctor Hellín. Veiem també 
com a dalt del porxo per on passen hi ha una pancarta 
on s'hi pot llegir: "Honor y gloria a Jesús 
Sacramentado". 

Religiós Celebració 
religiosa

Hospital Santa 
Maria

Pancarta "Honor 
y gloria a Jesús 
Sacramentado"

 PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG de la comitiva del bisbe que entra sota pal·li, de 
l'Hospital Santa Maria. L'acompanyen, altres 
personalitats religioses i Víctor Hellín. Veiem també 
com a dalt del porxo per on passen hi ha una pancarta 
on s'hi pot llegir: "Honor y gloria a Jesús 
Sacramentado". 

Religiós Celebració 
religiosa

Hospital Santa 
Maria

Pancarta "Honor 
y gloria a Jesús 
Sacramentado"

 PG/BN



Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG de la processó pels jardins de l'Hospital de Santa 
Maria. Al capdavant, els nens (vestits d'escolanets) i les 
nenes (vestides de negre) encapçalen la desfilada. Al 
fons, veiem la comitiva del bisbe, que camina sota 
pal·li.  

Religiós Celebració 
religiosa

Hospital Santa 
Maria  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG de la desfilada per les immediacions de l'Hospital 
de Santa Maria. Veiem a homes, dones, nens i nenes 
fent un passadís per on passarà la comitiva del bisbe. 

Religiós Celebració 
religiosa

Hospital Santa 
Maria  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

GPG de la processó que avança cap a la capella del 
Santa Maria. Al fons, veiem la comitiva del bisbe, que 
és precedida per tres escolanets. A les portes, l'esperen 
ben formats una vintena d'homes. 

Religiós Celebració 
religiosa

Hospital Santa 
Maria  GPG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG del bisbe beneïnt un dels malalts ingressats. Religiós Celebració 
religiosa

Hospital Santa 
Maria  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG del bisbe donant el sant sacrament a un dels malalts 
ingressats. Religiós Celebració 

religiosa
Hospital Santa 

Maria  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG del bisbe donant el sant sacrament a una de les 
malaltes ingressades. Ella fa el gest de pregar. També hi 
veiem a Víctor Hellín. 

Religiós Celebració 
religiosa

Hospital Santa 
Maria  PG/BN



Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG del bisbe donant el sant sacrament a les malaltes 
ingressades. Ella fa el gest de pregar. També hi veiem a 
Víctor Hellín. 

Religiós Celebració 
religiosa

Hospital Santa 
Maria  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PC de tres escolanets davant de la capella del Santa 
Maria. Religiós Celebració 

religiosa
Hospital Santa 

Maria  PC/BN

Descone
gut

Celebració de la 
Pasqua a 
l'Hospital 

Provincial de 
Santa Maria de 

Lleida

PG de les autoritats que acompanyen la comitiva del 
bisbe. Religiós Celebració 

religiosa
Hospital Santa 

Maria  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PP del braç de Santa Teresa de Jesús, observat per nens 
i nenes. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç
Braç de Santa 

Teresa de Jesús  PP/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PP del braç de Santa Teresa de Jesús, observat per nens 
i nenes. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç
Braç de Santa 

Teresa de Jesús  PP/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PP del braç de Santa Teresa de Jesús, observat per nens 
i nenes. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç
Braç de Santa 

Teresa de Jesús  PP/BN



Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PP del braç de Santa Teresa de Jesús, observat per nens 
i nenes. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç
Braç de Santa 

Teresa de Jesús  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PG dels fidels. Es distingeixen dues dones, entre la 
multitud. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PG dels fidels. Es distingeix la figura d'una autoritat 
religiosa, entre la multitud. La fotografia està molt 
borrosa.

Religiós Celebració 
religiosa

Església de Sant 
Llorenç  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PG dels fidels. Es distingeix una dona, entre la 
multitud. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PP del braç de Santa Teresa de Jesús, observat per nens 
i nenes. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç
Braç de Santa 

Teresa de Jesús  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PG dels fidels. Entre ells, es distingeix la figura del 
capellà. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç  PG/BN



Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PG dels fidels. Entre ells, es distingeix la figura del 
capellà. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PG dels fidels. Entre ells, es distingeix la figura del 
capellà. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PG dels fidels. Entre ells, es distingeix la figura del 
capellà. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PM del capellà, amb un relicari a les mans. Fa un gest 
enèrgic, perquè està fent un parlament. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç Relicari  PM/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PM del capellà, amb un relicari a les mans. Fa un gest 
enèrgic, perquè està fent un parlament. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç Relicari  PM/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PM del capellà, amb un relicari a les mans. Fa un gest 
enèrgic, perquè està fent un parlament. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç Relicari  PM/BN



Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PP del braç de Santa Teresa de Jesús, observat per nens 
i nenes. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç
Braç de Santa 

Teresa de Jesús  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PP del braç de Santa Teresa de Jesús, observat per nens 
i nenes. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç
Braç de Santa 

Teresa de Jesús  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PG dels fidels observant el braç de Santa Teresa de 
Jesús. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç
Braç de Santa 

Teresa de Jesús  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PG d'una senyora gran adorant el relicari, portat per un 
capellà. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç Relicari  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PG d'una senyora gran adorant el relicari, portat per un 
capellà. Religiós Celebració 

religiosa
Església de Sant 

Llorenç Relicari  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PG d'una nena adorant el relicari, portat per un capellà. Religiós Celebració 
religiosa

Església de Sant 
Llorenç Relicari  PG/BN



Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PG d'una noia adorant el relicari, portat per un capellà. 
Rere seu, observem la cua de fidels que també volen fer 
un petó al relicari. 

Religiós Celebració 
religiosa

Església de Sant 
Llorenç  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PG d'una nena adorant el relicari, portat per un capellà. Religiós Celebració 
religiosa

Església de Sant 
Llorenç Relicari  PG/BN

Descone
gut

Celebració de la 
festivitat de Sant 

Antoni Maria 
Claret a l'església 
de Sant Llorenç

PG d'una nena adorant el relicari, portat per un capellà. Religiós Celebració 
religiosa

Església de Sant 
Llorenç Relicari  PG/BN

Descone
gut

Celebració 
religiosa a la 

plaça Sant Joan, 
com a cloenda de 
la Santa Missió 

Infantil

PG d'una missa celebrada a la plaça Sant Joan de 
Lleida. S'observa un gran nombre de fidels, que 
observen un capellà que alça la mà. A l'altar improvitzat 
també s'hi poden veure altres autoritats religioses i un 
conjunt de nenes (vestides d'angelet) i dones (vestides 
de negre). 

Religiós Celebració 
religiosa

Plaça de Sant 
Joan

Imatges de 
Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Celebració 
religiosa a la 

plaça Sant Joan, 
com a cloenda de 
la Santa Missió 

Infantil

PG d'una missa celebrada a la plaça Sant Joan de 
Lleida. S'observa un gran nombre de fidels, que 
observen un capellà que alça la mà. A l'altar improvitzat 
també s'hi poden veure altres autoritats religioses i un 
conjunt de nenes (vestides d'angelet) i dones (vestides 
de negre). 

Religiós Celebració 
religiosa

Plaça de Sant 
Joan

Imatges de 
Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Celebració 
religiosa a la 

plaça Sant Joan, 
com a cloenda de 
la Santa Missió 

Infantil

PG d'una missa celebrada a la plaça Sant Joan de 
Lleida. S'observa un gran nombre de fidels, que 
observen un capellà que alça la mà. A l'altar improvitzat 
també s'hi poden veure altres autoritats religioses i un 
conjunt de nenes (vestides d'angelet) i dones (vestides 
de negre). 

Religiós Celebració 
religiosa

Plaça de Sant 
Joan

Imatges de 
Jesucrist  PG/BN



Descone
gut

Celebració 
religiosa a la 

plaça Sant Joan, 
com a cloenda de 
la Santa Missió 

Infantil

GPG de la plaça Sant Joan de Lleida. Les vistes estan 
preses des de l'estudi Porta i s'hi pot veure una gran 
multitud de gent que envoleten les autoritats religioses i 
unes nenes (vestides d'angelets), acompanyades per 
dones. 

Religiós Celebració 
religiosa

Plaça de Sant 
Joan

Imatges de 
Jesucrist  GPG/BN

Descone
gut

Celebració 
religiosa a la 

plaça Sant Joan, 
com a cloenda de 
la Santa Missió 

Infantil

GPG de la plaça Sant Joan de Lleida. La fotografia està 
presa de tal manera que es pot veure l'església i el gran 
nombre de fidels que assisteixen a l'acte. 

Religiós Celebració 
religiosa

Plaça de Sant 
Joan  GPG/BN

Descone
gut

Celebració 
religiosa a la 

plaça Sant Joan, 
com a cloenda de 
la Santa Missió 

Infantil

GPG de la plaça Sant Joan de Lleida. La fotografia està 
presa de tal manera que es pot veure l'església i el gran 
nombre de fidels que assisteixen a l'acte. 

Religiós Celebració 
religiosa

Plaça de Sant 
Joan  GPG/BN

Descone
gut

Celebració 
religiosa a la 

plaça Sant Joan, 
com a cloenda de 
la Santa Missió 

Infantil

GPG de la plaça Sant Joan de Lleida. Les vistes estan 
preses des de l'estudi Porta i s'hi pot veure una gran 
multitud de gent que envoleten les autoritats religioses i 
unes nenes (vestides d'angelets), acompanyades per 
dones. 

Religiós Celebració 
religiosa

Plaça de Sant 
Joan

Imatges de 
Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Celebració 
religiosa a la 

plaça Sant Joan, 
com a cloenda de 
la Santa Missió 

Infantil

GPG de la plaça Sant Joan de Lleida. Les vistes estan 
preses des de l'estudi Porta i s'hi pot veure una gran 
multitud de gent que envoleten les autoritats religioses i 
unes nenes (vestides d'angelets), acompanyades per 
dones. 

Religiós Celebració 
religiosa

Plaça de Sant 
Joan

Imatges de 
Jesucrist  GPG/BN

Descone
gut

Celebració 
religiosa a la 

plaça Sant Joan, 
com a cloenda de 
la Santa Missió 

Infantil

GPG de la plaça Sant Joan de Lleida. Les vistes estan 
preses des de l'estudi Porta i s'hi pot veure una gran 
multitud de gent que envoleten les autoritats religioses i 
unes nenes (vestides d'angelets), acompanyades per 
dones. 

Religiós Celebració 
religiosa

Plaça de Sant 
Joan

Imatges de 
Jesucrist GPG/BN



Descone
gut

Celebració 
religiosa a la 

plaça Sant Joan, 
com a cloenda de 
la Santa Missió 

Infantil

GPG de la plaça Sant Joan de Lleida. Les vistes estan 
preses des de l'estudi Porta i s'hi pot veure una gran 
multitud de gent que envoleten les autoritats religioses i 
unes nenes (vestides d'angelets), acompanyades per 
dones. 

Religiós Celebració 
religiosa

Plaça de Sant 
Joan

Imatges de 
Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Celebració 
religiosa a la 

plaça Sant Joan, 
com a cloenda de 
la Santa Missió 

Infantil

GPG de la plaça Sant Joan de Lleida. Les vistes estan 
preses des de l'estudi Porta i s'hi pot veure una gran 
multitud de gent que envoleten les autoritats religioses i 
unes nenes (vestides d'angelets), acompanyades per 
dones. 

Religiós Celebració 
religiosa

Plaça de Sant 
Joan

Imatges de 
Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Celebració 
religiosa a la 

plaça Sant Joan, 
com a cloenda de 
la Santa Missió 

Infantil

GPG de la plaça Sant Joan de Lleida. Les vistes estan 
preses des de l'estudi Porta i s'hi pot veure una gran 
multitud de gent que envoleten les autoritats religioses i 
unes nenes (vestides d'angelets), acompanyades per 
dones. 

Religiós Celebració 
religiosa

Plaça de Sant 
Joan

Imatges de 
Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Celebració 
religiosa a la 

plaça Sant Joan, 
com a cloenda de 
la Santa Missió 

Infantil

GPG de la plaça Sant Joan de Lleida. Les vistes estan 
preses des de l'estudi Porta i s'hi pot veure una gran 
multitud de gent que envoleten les autoritats religioses i 
unes nenes (vestides d'angelets), acompanyades per 
dones. 

Religiós Celebració 
religiosa

Plaça de Sant 
Joan

Imatges de 
Jesucrist  PG/BN

Descone
gut

Celebració 
religiosa a la 

plaça Sant Joan, 
com a cloenda de 
la Santa Missió 

Infantil

GPG de la plaça Sant Joan de Lleida. Les vistes estan 
preses des de l'estudi Porta i s'hi pot veure una gran 
multitud de gent que envoleten les autoritats religioses i 
unes nenes (vestides d'angelets), acompanyades per 
dones. 

Religiós Celebració 
religiosa

Plaça de Sant 
Joan

Imatges de 
Jesucrist  GPG/BN


