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Josep Bonet va néixer a Fonteta, prop de La Bisbal d’Empordà, 
l’any 1913. Llicenciat en Ciències Exactes, durant la Guerra Civil 
va combatre a favor de la causa franquista i, després, s’afilià a Fa-
lange. Ja durant la dictadura, va exercir de professor a l’Instituto 
Nacional de Enseñanza Media de Gerona i al col·legi Maristes, i va 
ocupar la delegació de l’Instituto Nacional de Estadística durant un 
llarg període. A més a més, també va ser delegat provincial de les 
associacions del Movimiento, vicepresident de la Junta Provincial 
de Educación Física y Deportes i membre destacat d’Ordenación 
Económica de la Delegación Provincial de Sindicatos. L’any 1957 
va intentar d’entrar a l’Ajuntament de Girona com a candidat pel 
terç familiar, però no resultà elegit. Així, sense experiència prèvia 
al consistori, el febrer de 1967 va ser designat batlle de la ciutat 
en substitució de Pere Ordis. Envoltat de tecnòcrates, li va tocar 
governar una ciutat que creixia de manera desmesurada. Ell va ser 
l’alcalde “del elevado”, ja que sota la seva alcaldia es va construir 
la via elevada del tren. L’any 1972 va ser destituït pel governador 
Victorino Anguera i substituït per Ignasi de Ribot i de Balle. Va mo-
rir l’any 1982, víctima d’un accident de trànsit que va acabar tant 
amb la seva vida com amb la de la seva dona.

De Fonteta

Josep Bonet i Cuffí –Pepe pels amics, i de vegades escrit Cufí– va 
néixer el dia 8 de novembre de 1913 a Fonteta, un petit poble si-
tuat al peu de les Gavarres que actualment forma part del terme 
municipal de Forallac. Aquell era el lloc de residència de la famí-
lia, una família de profundes conviccions cristianes i “de amplio 
y acrisolado fervor tradicionalista” (Presència, 04-04-1967, pàg. 
11). El pare era l’hisendat Clemente Bonet Frigola i la mare, morta 
l’any 1957, Dolores Cuffí Carabús. També de Fonteta, el pare te-
nia possessions en diverses localitats baix-empordaneses i fou un 
destacat propietari surer, membre i representant de diverses orga-
nitzacions agrícoles, cas del Sindicat Agrícola de La Bisbal. A més, 
també va ser un polític local, i és que va formar part del consisto-
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ri de Fonteta en dues ocasions: la primera l’any 1930, just abans 
de la proclamació de la Segona República, i la segona a l’inici de 
la dictadura franquista. En ambdues etapes exercí d’alcalde de la 
població.

A banda del fill Josep, futur alcalde de Girona, foren descen-
dents del mateix matrimoni les filles Maria (morta a Olot l’any 
1995), Pilar (que morí a Fonteta el 2005) i Carmen (morta a Olot 
el 2011), i els fills Lluís (traspassat a Santa Maria de Corcó, a l’Es-
quirol, l’any 1980) i Joan (que va finar a Girona el 1981), ells dos 
dedicats respectivament a la veterinària i a l’advocacia. 

Estudis, Guerra Civil i primers càrrecs

Durant els seus anys de joventut, Josep Bonet va passar per la ciu-
tat de Girona per cursar-hi part dels estudis. Concretament, va ser 
alumne dels Maristes i de l’Instituto de Enseñanza Media de la 
ciutat. Tot això, abans que es traslladés a Barcelona per continuar 
allí la seva etapa estudiantil, una etapa que va culminar l’any 1936, 
en llicenciar-se en Ciències Fisicomatemàtiques per la Universitat 
de Barcelona.

Justament per aquella mateixa època esclatava la Guerra Civil. 
Bonet hi va participar activament, com a alferes d’artilleria, a favor 
del bàndol nacional. Entre d’altres unitats, va combatre a les files 
del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat. Les actuacions que 
tingué durant l’anomenada Cruzada de Liberación li van merèixer 
més d’una condecoració, tant d’àmbit espanyol com estranger. 
Així, per exemple, va rebre la Creu de Guerra, la Creu Roja al Mèrit 
Militar i la Medalla de la Campanya per una banda, i les distinci-
ons italianes Al valore militare i Mèrit de Guerra per l’altra, sense 
oblidar que també seria distingit amb la Creu de Cavaller de l’Orde 
de Cisneros. A més, reuniria per sempre més la condició d’excom-
batent franquista, sens dubte una qualitat molt ben valorada pels 
homes del nou règim, igual com també ho era, és clar, pertànyer al 
partit únic, a Falange. En aquest sentit, el periòdic gironí El Pirineo 
del dia 24 d’abril de 1940 (pàg. 2) publicava una comunicació de 
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la Jefatura Provincial de FET y de las JONS en què s’anunciaven els 
noms dels “camaradas residentes en esta población” que ja tenien 
a punt, pendents de recollir, els carnets del partit. José Bonet Cufí 
era un d’ells.

Tanmateix, abans de dedicar-se a la política Bonet es va dedicar 
primerament a l’ensenyament. En efecte, de 1939 a 1942 va ser 
professor –catedràtic per oposició– de l’Instituto Nacional de En-
señanza Media de Gerona, i també va donar classes als Maristes. 
En ambdós llocs, va impartir “diversas disciplinas de Ciencias, con 
especial atención a las matemáticas, con una profunda dedicación 
a los alumnos” (Los Sitios de Gerona, 30-05-1982, pàg. 5). Val a dir 
que l’any 1956, en el marc de la festa anual de l’Associació d’Antics 
Alumnes dels Germans Maristes, va ser designat vicepresident 
d’aquella entitat (Los Sitios de Gerona, 16-10-1956, pàg. 2).

Amb tot, Bonet aviat iniciaria una llarga trajectòria com a es-
tadístic. En primer lloc, després de fer “brillantes oposiciones” al 
Cuerpo Facultativo de Estadística, va ser nomenat delegat provin-
cial d’Estadística a Tarragona. I des d’allà, l’any 1950, arribaria a 
Girona per desenvolupar el mateix càrrec, però ara a la demarca-
ció gironina. “Del nuevo Delegado del Instituto Nacional de Esta-
dística en esta provincia, don José Bonet Cuffí, hemos recibido un 
atento saludo en el que nos comunica haber tomado posesión del 
expresado cargo y se ofrece en el mismo tanto oficial como parti-
cularmente”, publicava Los Sitios de Gerona el dia 17 de gener de 
1950 (pàg. 2). En aquest sentit, no foren poques les entrevistes 
que com a tal, com a cap de la Delegació d’Estadística, concedí 
al diari portaveu de FET y de las JONS. L’any 1952, per exemple, 
Bonet hi explicava que la ciutat de Girona tenia en aquell moment 
–segons xifres de l’any anterior– 29.333 habitants, i que Girona 
província havia sigut durant diversos anys la demarcació espanyo-
la amb un coeficient de natalitat més baix (Los Sitios de Gerona, 
17-06-1952, pàg. 8). Tres anys després, l’any 1955, hi tornaria a fer 
unes altres declaracions. Juan de Heredia, el periodista encarregat 
de l’entrevista, l’introduïa així (Los Sitios de Gerona, 16-01-1955, 
pàg. 5):
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El señor Bonet es hombre de estas tierras y al hallarnos en su 
presencia nos damos cuenta enseguida –con su desbordante 
cordialidad y simpatía– de que no hablamos con un frío buró-
crata, sino con un enamorado de su tarea, amante del país, que 
realiza su misión con el amor y la dedicación que sólo se pone 
en aquello de cuya bondad y utilidad se está convencido.

Just a sota d’aquestes paraules, prosseguia una entrevista ple-
na d’interessants dades demogràfiques, en què, a tall d’exemple i 
a mode de premonició, Bonet apuntava que de produir-se l’agre-
gació dels pobles del voltant a Girona, la ciutat comptaria amb uns 
43.049 habitants. Les annexions, per cert, s’acabarien produint, 
en alguns casos amb gestions fetes durant la seva pròpia alcaldia. 
Lestadístiques i els censos continuarien formant part de la vida 
de Bonet fins a la seva mort. I és que en produir-se aquesta, l’any 
1982, encara era delegat provincial d’Estadística.

Presa de possessió de l’alcaldia de Josep Bonet Cuffí. 6 de febrer de 1967. 
Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans Prats)
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La política va ser una altra de les seves dedicacions. Així és, va 
ser professor, estadístic i també polític, una faceta aquesta darrera 
que el diari Los Sitios de Gerona del dia 30 de maig de 1982 (pàg. 
5) s’encarregaria de recordar en els termes que segueixen: “La fa-
ceta política [...] la asumió don José Bonet, como un servicio a 
los suyos. En todos aquellos puestos que le correspondió servir, le 
gustaba explicarlos, precisamente, con esta palabra, la de servicio. 
En la medida de sus fuerzas, y nos consta que su propia salud se 
resintió de ello, se entregó en cada una de las responsabilidades 
que le fueron encomendadas.” 

El primer intent d’entrar en política el va fer l’any 1957, quan es 
presentà a les eleccions municipals gironines com a candidat pel 
terç de representació familiar. La proclamació de les candidatures 
per part de la Junta Municipal del Cens va tenir lloc el dia 17 de no-
vembre, i al cap de dos dies, el dia 19, Los Sitios de Gerona (19-11-
1957, pàg. 2) publicava un article firmat tant per ell com pel seu 
company de candidatura, l’enginyer industrial Ramón Noguera. Hi 
exposaven les seves preocupacions pel riu Onyar, pel problema 
de l’habitatge, per l’abastiment d’aigua potable i pel clavegueram, 
així com per la urbanització de la ciutat: “No nos seduce –deien– 
el señuelo de una gran Gerona, pero sí sentimos íntima ilusión 
de que luzca sus jardines y la pulcritud de su limpieza, señoree la 
grandiosidad de sus monumentos, se sienta digna de sus riquezas 
arqueológicas y tanto para gerundenses como visitantes, sea una 
Ciudad de un vivir cómodo, acogedor y hospitalario”. Uns desitjos 
que anaven precedits d’aquestes mostres d’afecte vers la ciutat, 
que expressaven així:

Gerona, puerta de España, crisol de hazañas históricas de nu-
estros abuelos, honra nuestra. Gerona, joya arqueológica que, 
cual broche de oro, engarza la maravillosa belleza de nuestro 
Pirineo con la incomparable grandiosidad de la Costa Brava, es 
centro envidiable de turismo y comunicaciones. Gerona debe 
saber cubrir dignamente el puesto que Dios le ha señalado en 
la geografía y en la historia.
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Encara abans de les eleccions, el dia 22 de novembre, el mateix 
diari publicaria una entrevista en la qual el candidat Bonet, entre 
d’altres coses, analitzava l’estat de la ciutat en aquells moments 
i en destacava els principals problemes. Aquestes eren les seves 
paraules (Los Sitios de Gerona, 22-11-1957, pàg. 4):

Los problemas que tiene planteados Gerona los conocemos 
todos. El residir en ella, el sentir sus alientos, el comprobar el 
desarrollo material que ha experimentado y el gran amor que 
le tenemos, hace que los buenos gerundenses, todos, conoz-
can los primordiales problemas referidos tanto a su estructura, 
como a urbanización, así como al aspecto sanitario, social y de 
saneamiento. La ciudad, sin lugar a dudas, ha registrado un 
cambio extraordinario desde el año 1940. Ya no es aquella lo-
calidad recoleta, gris, amurallada y de continuos altibajos que 
conocíamos los estudiantes de entonces. Tiene, ahora, el aspec-
to de urbe con vida; es decir, de un ser que se ha desarrollado, 
sigue su desarrollo y busca aliento por todas partes para pro-
gresar en esta metamorfosis. Gerona conserva espíritu inigua-
lable y las grandes edificaciones, las alineaciones del ensanche 
y la aportación industrial, la sitúan en lugar de privilegio que 
puede y debe ser aprovechado. Sin embargo la ciudad no tiene 
un apoyo, como los árboles en su primera crecida, que le orde-
ne este desarrollo. A pesar de planos, proyectos y urbanizaci-
ones, hasta el presente ha campeado un algo de anarquía. La 
Gerona moderna necesita mano férrea para urbanísticamente 
convertirse en bien trazada urbe; y la antigua, esta joya que 
tenemos y aún no admiramos cual es debido, también necesita 
cuidados para conservar sus características, este conjunto mo-
numental en pocos lugares hallado, formado por piedras, hie-
dras, restos arqueológicos y monumentos, auténticos archivos 
románticos y artísticos de la Gerona inmortal. Es decir, que los 
problemas han surgido por no haber encaminado las medidas 
de forma paralela a su desarrollo. No todos los enfermos nece-



11JOSEP BONET I CUFFÍ

sitan idéntica medicina, ni son iguales los cuidados que han de 
protegerse a un niño que a un adolescente; y nuestra ciudad es 
más que milenaria.

 Amb tot, però, els resultats de les eleccions, celebrades el diu-
menge 24 de novembre, no van ser gens favorables per a Bonet. 
Ni de bon tros. Dels sis aspirants a consellers municipals ell va ser 
el que va obtenir els pitjors resultats: un total de 1.094 vots, molt 
lluny dels 2.036 i dels 1.963 que aconseguiren respectivament els 
senyors Josep Maria Bosch i Domènech i Ramon Noguera i Saba-
ter, els dos candidats victoriosos. Així les coses, doncs, Bonet es 
quedava, de moment, a les portes de l’Ajuntament. Hi accediria 
deu anys després, no pas a través d’eleccions, sinó després de ser 
nomenat a dit per assumir directament l’alcaldia de la ciutat.

Mentrestant, aniria ocupant càrrecs dins l’entramat instituci-
onal del règim. L’any 1958, per exemple, va ser designat delegat 
provincial d’Asociaciones de Gerona (Los Sitios de Gerona, 21-10-
1958, pàg. 2). Com a tal, formaria part del Consejo Provincial del 
Movimiento (Los Sitios de Gerona, 24-02-1960, pàg. 2) i participa-
ria en l’organització del II Congreso de la Familia Española, cele-
brat l’any 1961 (Los Sitios de Gerona, 21-02-1961, pàg. 2). A princi-
pis de 1959 també va ser nomenat, per unanimitat, vicepresident 
de la Junta Provincial de Educación Física y Deportes (Los Sitios 
de Gerona, 05-02-1959, pàg. 7). I des de l’any 1964, i fins al 1967, 
s’encarregaria de la vicesecretaria provincial d’Ordenación Econó-
mica de la Organización Sindical, una organització que aleshores 
col·laborava en el desenvolupament del Plan de Desarrollo. En 
prendre possessió d’aquest càrrec, el dia 3 de gener de 1964, Bo-
net demanà “la mayor colaboración de todos”, ja que d’aquesta 
manera, continuava, “lograremos cada día un mayor avance en 
bien de la Organización Sindical y la prosperidad económica de la 
provincia y de España” (Los Sitios de Gerona, 04-01-1964, pàg. 6). 
Aviat, a tots aquests serveis prestats al Movimiento i a l’Estat, hi 
afegiria els prestats a l’Ajuntament de Girona.
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“El alcalde del elevado”

Josep Bonet va prendre possessió de l’alcaldia de Girona el dia 5 
de febrer de 1967, als 53 anys d’edat. L’anterior alcalde, Pere Ordis 
i Llach, havia presentat la renúncia al càrrec uns dies abans, i el mi-
nistre de Governació Camilo Alonso Vega, de conformitat amb el 
governador Víctor Hellín Sol, confià en ell perquè agafés les regnes 
del govern de la ciutat. Excombatent, afiliat a Falange, militant del 
Movimiento i un llarg etcètera de característiques feien de Bonet 
un perfil adequat per al càrrec. 

La premsa de l’època, és clar, també veié aquell nomenament 
amb bons ulls. Així, des de Presència (11-02-1967, pàg. 11) conside-
raven que era una designació “muy afortunada”, i comentaven del 
nou batlle que era un “hombre de recias creencias y de una honra-
dez intachable”, malgrat advertir després: “Cierto que le será muy 
difícil superar una etapa brillante como la del Dr. Ordis, pero todos 
estamos seguros que dejará buena huella de su futura labor mu-
nicipalista.” En un línia similar s’expressà el periòdic Los Sitios de 
Gerona, el qual el dia 31 de gener ja apuntava (31-01-1967, pàg. 1):

Llega, en consecuencia, el señor Bonet a la Alcaldía de Gerona 
con la simpatía unánime de los gerundenses y la general con-
fianza en la fecundidad de la gestión municipal que con él se 
inicia. No es una confianza que nuestra ciudad le otorgue graci-
osamente, sino fundada en su eficacia e inteligencia, reiterada-
mente demostradas y en un conjunto de cualidades humanas 
que hacen del nuevo alcalde de Gerona una de las personalida-
des más vigorosas, a despecho de su natural modestia, que nos 
es dable encontrar.

Avalat per tots aquests suports, i després de declarar “su ad-
hesión al Caudillo y su voluntad y espíritu de servir a Gerona y a 
España” (Los Sitios de Gerona, 07-02-1967, pàg. 4), Josep Bonet 
començaria el seu mandat com a alcalde, en el si d’un Ajuntament 
que, en constituir-se, comptà amb la presència de consellers de 
nova entrada, i amb d’altres que provinents de l’anterior mandat. 



13JOSEP BONET I CUFFÍ

En aquell primer moment van ser nomenats tinents d’alcalde, 
per aquest ordre, els senyors Julià Arenas, Fèlix Romeu, Santiago 
Pérez, Joan Tibau, Josep Maria Sot i Josep Romans. Bonet estigué 
envoltat majorment per tecnòcrates.    

Pel que fa actuacions, moltes d’elles van ser d’ordre urbanís-
tic. Poc temps després d’assumir l’alcaldia, a finals de 1967, Bo-
net esbossava per a Los Sitios de Gerona (05-11-1967, pàg. 53) les 
principal línies d’actuació municipal. I allà ja hi apuntava que “en 
materia urbanística, una de las primeras actuaciones de la actual 
Corporación ha sido la de dar prioridad al estudio y nueva redac-
ción de las Ordenanzas Municipales en materia de edificación”, 
amb l’objectiu, per exemple, de regular l’alçada dels edificis. Des-
prés d’una etapa, la de l’alcalde Pere Ordis, en què la ciutat havia 
crescut a ritmes accelerats i de manera anàrquica, ara el propò-
sit del consistori era posar ordre al desenvolupament urbà, amb 
l’ànim no pas de construir “una ciudad grande e inhóspita”, sinó 
“una Gerona cómoda y habitable” (Los Sitios de Gerona 04-02-
1971, pàg. 2). Essent Bonet alcalde, es va redactar el Pla General 
de 1971, que legalitzava situacions irregulars anteriors i que final-
ment l’any 1980 fou declarat nul pel Suprem. També es va aprovar 
el Pla Parcial de Font de la Pólvora, així com el Pla Parcial de Can 
Gibert, i es van obrir els accessos a l’estadi del Girona i al tennis, 
fet que obria nous horitzons a la zona de Palau, Mentrestant, el 
16 d’agost de 1968 arribava el decret d’annexió de Salt, Sarrià de 
Ter i d’algunes parts de Celrà i de Sant Gregori, unes annexions 
que, malgrat els recursos presentats, serien confirmades el 1974, 
ja sota alcaldia d’Ignasi de Ribot.

Però probablement, l’obra d’aquells anys que més afectà l’es-
tructura de la ciutat va ser la del viaducte del tren, una obra que 
aleshores, segons la premsa local de l’època, no comptava amb cap 
precedent a Espanya. Foren moltes les gestions i els viatges a Ma-
drid que hagué de fer l’alcalde per tal d’aconseguir la materialitza-
ció d’un projecte que suposava superar definitivament les barreres 
històriques dels passos a nivell, un fre a l’expansió de la ciutat. “Se 
está superando el espíritu de ciudad amurallada”, destacava l’alcal-
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de en declaracions al diari del Movimiento l’any 1971, en motiu de 
la Fiesta de Liberación de Gerona (Los Sitios de Gerona 04-02-1971, 
pàg. 1). En morir Bonet, el mateix rotatiu (Los Sitios de Gerona 30-
05-1982, pàg. 5) el definiria com “el alcalde del elevado”.

Una altra de les problemàtiques que s’abordà durant el mandat 
de Josep Bonet va ser el de l’abastiment d’aigua. En aquest sentit, 
es van construir les infraestructures necessàries per portar aigua 
des del Pasteral. També es va dotar la ciutat d’una xarxa de sane-
jament. Jaume Fabre (Fabre, 1986) escriuria: “Així com l’alcalde 
Ordis havia estat l’alcalde de l’enllumenat, Bonet fou el del cla-
vegueram”. Relacionat també amb l’aigua, però en un sentit ben 
diferent, van ser les inundacions que patí la ciutat l’any 1970, les 
quals deixaren en evidència les anteriors obres fetes per evitar les 
crescudes violentes de l’Onyar. Al consistori presidit per Bonet li 
tocà, doncs, reparar tots aquells danys, i construir de pas els nous 
ponts de la Font del Rei i de l’Areny.

Josep Bonet Cuffí  assistint a una reunió del Consejo Provincial del Movimiento 
a la seu de la Jefatura Provincial, a Girona. Abril de 1967. 

Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans Prats)
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Quant a realitzacions educatives i culturals, l’any 1969 es va 
inaugurar una nova escola d’ensenyament primari a Girona, la 
de Vila-roja, i es van deixar posades les bases per a la política de 
construccions escolars que vindria, per exemple comprant els ter-
renys que feren possible la construcció de l’escola Mare de Déu 
del Mont, al barri de Sant Narcís. Per altra banda, mentre feia les 
primeres passes com a alcalde, es creà el premi literari Inmortal 
Gerona, un premi que en aquella primera edició, l’any 1967, no 
va admetre obres escrites en català. Aquell fet, malgrat voler ser 
rectificat l’any següent, va suscitar la creació dels Bertrana.

Josep Bonet, que en tant que alcalde de la ciutat també va ser 
procurador a Corts, va ser destituït de l’alcaldia el dia 3 de març 
de 1972, després de topar amb el governador Victorino Anguera. 
Seria substituït per un company de consistori, Ignasi de Ribot i de 
Balle. El dia que va deixar el càrrec, i com a mostra de suport i so-

Visita del ministre d’Obres Públiques, Gonzalo Fernández Mon, a les obres de 
construcció de la via elevada del tren. Entre les autoritats, l’alcalde Josep Bonet 

Cuffí. 21 de juny de 1971. Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans Prats)
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lidaritat, tot el consistori l’acompanyà fins al seu domicili, al carrer 
Ciutadans. 

A partir d’aleshores, va continuar desenvolupant el càrrec de 
delegat provincial d’Estadística, fins que el dia 29 de maig de 1982, 
a la carretera de Girona a Palamós, a l’altura del Congost, el seu 
Seat 124 va xocar contra un autocar de la Sarfa. De resultes del xoc 
van morir tant ell com la seva dona, Maria Saris i Mascaró, nascu-
da a Peralada el 1915. La missa exequial se celebrà a Fonteta. Dei-
xaren quatre fills: Alfons, Maria Dolors, Lluís Maria i Josep-Eduard. 
Josep Bonet posseïa la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.



Recepció de l’alcalde Josep Bonet Cuffí a la turista 11 milions de l’aeroport de Girona-
Costa Brava. 11 d’agost de 1967. Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans Prats).
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