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Nascut a Crespià l’any 1913, en el si d’una família terratinent i d’arrels tradicionals, Pere Ordis va ser l’alcalde promotor de la Gran
Gerona. Metge uròleg, durant la Guerra Civil va passar a l’Espanya
franquista i, a inicis de 1939, va entrar a Girona formant part de
les tropes que ocuparen la ciutat. Va ser militant de Falange, i l’any
1949 ja va entrar a l’Ajuntament com a regidor pel terç corporatiu.
Aquell mateix any va ser elegit director de l’Hospital Provincial.
També va ser secretari de la Delegació Provincial de Sanitat, conseller provincial del Movimiento i president de la Societat de Tir.
Però les màximes responsabilitats municipals li foren atorgades
el 1957, quan va ser designat alcalde de la ciutat. La seva llarga
alcaldia va coincidir amb un període de transició política i econòmica, amb l’anomenat desarrollismo, que ell plasmà en l’àmbit
municipal. Va iniciar nombroses obres per transformar la ciutat i
va aconseguir l’annexió de Sant Daniel, de Palau-sacosta i de Santa
Eugènia, tot amb l’objectiu de construir una Girona més gran, i
nova. L’any 1967 va ser rellevat per Josep Bonet, però continuà la
seva trajectòria política com a president de la Diputació de Girona,
institució que encapçalà fins al 1972. Va morir l’any 2000, als 87
anys d’edat.
Entre el camp i la política: els antecedents familiars
Pere Ordis i Llach va néixer a Crespià l’any 1913 –sembla ser que
el dia 3 de gener–, tot convertint-se així en el més petit d’una distingida nissaga de terratinents i polítics. Els seus avis paterns foren
l’hisendat i diputat provincial Pere Ordis i Bonal, natural també
d’aquell municipi de la riba del Fluvià avui pertanyent a la comarca
del Pla de l’Estany, i Maria Pagès i Massot, ella procedent d’una
família de propietaris d’Arenys d’Empordà.
Un dels fills d’aquell matrimoni –concretat l’any 1875– va ser
Miquel Ordis i Pagès, el pare del biografiat. Nascut l’any 1878 a
Crespià mateix, Miquel Ordis, llicenciat en Dret per la Universitat
de Saragossa (Lo Geronés, 14-07-1901, pàg. 2), també va ser propietari de terres, polític i advocat. Va ser president de la Junta Agrí-
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cola de Banyoles, membre de la Cambra Agrícola de la província,
i, defensor com el seu pare de postures tradicionalistes i conservadores, a més de polític local va ser president de la Diputació de
Girona (1940-1941), “desde cuyo puesto prestó –diria Los Sitios de
Gerona (19-09-1957, pàg. 1)– eminente (sic) servicios a la Patria y
a nuestras comarcas, habiendo sido durante toda su vida modelo
del tipo tradicional de caballero español, auténticamente cristiano”. El 26 d’octubre de 1911, a l’església de Maria Auxiliadora dels
Salesians del Pont Major, es va casar amb Carmen Llach i Sastre,
la mare del futur alcalde. Filla de Joaquim Llach i Coll, hisendat de
Sant Martí Vell que fou cavaller de la Legitimitat Proscrita i president de la Junta Provincial Tradicionalista de Girona, Carmen Llach
va morir jove, l’any 1916. Un any després, el 1917, a l’església de
Sant Feliu de Girona, el seu marit es casava en segones núpcies
amb la saltenca Teresa Vila i Sabater, filla del metge Josep Vila i
Guitó i d’Emilia Sabater.
Aquest fou, doncs, l’entorn familiar en el qual va créixer Pere
Ordis, un entorn format per persones que gaudien de poder social, polític i econòmic i que havien estès la seva influència més enllà
del feu seu originari, Crespià. El futur alcalde de Girona s’encarregaria de seguir la nissaga.
De la medicina a la política
A diferència dels seus antecessors, Pere Ordis no s’encaminà cap
al món de les lleis, sinó que va fer carrera de metge. Va cursar una
part del Batxillerat al Col·legi de Santa Maria del Collell, i una altra
part al Col·legi la Immaculada dels germans maristes de Girona.
Després, es distancià encara més de les terres i de la casa pairal de
Crespià en anar a estudiar la llicenciatura de Medicina a la Universitat de Barcelona. Vinculat a la Federación de Estudiantes Católicos –on tingué una “destacada actuación combativa y proselitista”
(Los Sitios de Gerona, 19-09-1957, pàg. 1)–, quan encara no havia
acabat la carrera va obtenir per concurs una plaça d’alumne intern
a la secció d’urologia de l’Hospital Clínic de Barcelona. Aquells
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foren els inicis professionals de qui arribaria a ser un prestigiós
metge uròleg, membre de les societats d’urologia d’Espanya, de
França i de Bèlgica.
A banda, també va complir funcions militars. Considerat un
“hombre de acérrimas convicciones españolistas de la mejor tradición” (Los Sitios de Gerona, 19-09-1957, pàg. 1 i 4), en proclamar-se la Guerra Civil, davant l’amenaça de la persecució, va decidir passar a territori rebel i s’enrolà a l’exèrcit franquista. Allà va
formar part de les brigades de Navarra, i per això el febrer de 1939
va ser un d’aquells homes comandats per Camilo Alonso Vega que,
tot posant fi al període de la Segona República, entraren a la ciutat
per instaurar-hi una dictadura, la dictadura franquista. Pere Ordis
retornava a Girona, doncs, formant part de les forces d’ocupació.
Com a reconeixement a la seva actuació durant la Cruzada, li serien
atorgades les medalles de la Campanya, de la Creu Roja i de Guerra.
El 28 de setembre de 1939, en un dels anuncis que publicava El
Pirineo (28-09-1939, pàg. 4), s’hi podia llegir que a partir del dia 1
d’octubre el doctor Pedro Ordis oferiria “a sus clientes su consultorio de urología”. En efecte, el futur alcalde de la ciutat havia tornat
a Girona i, ara ja “ex-combatiente del Ejército Nacional”, obria un
consultori a la plaça de Sant Francesc número 5, a l’entresol, per
desenvolupar-hi la seva labor professional.
En paral·lel a l’activitat com a metge, però, a partir de la dècada dels quaranta es començà a inserir dins l’entramat polític del
règim. D’entrada, el 21 de novembre de 1948 es va presentar a les
eleccions municipals com a candidat pel terç familiar, tot i que fou
derrotat pels senyors Josep Maria de Toca, Joaquim Escatllar i Narcís Figueres, que obtingueren millors resultats que ell. Això, però,
no li fou impediment per entrar al consistori gironí. Al cap de dos
diumenges, i a proposta del governador civil Luís Mazo Mendo, va
ser elegit pel terç corporatiu, el terç de representació de les entitats
econòmiques, culturals i professionals, pel qual també foren escollits Cosme Casas, Salvador Bou, Pere Coll i Enric Camps. D’aquesta
manera, a principis de 1949 Pere Ordis s’integrava a l’Ajuntament
encapçalat aleshores per Antoni Franquet i Alemany. Poc després,
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el maig de 1951, s’afiliava al partit únic del règim, a Falange Española Tradicionalista y de las JONS –li va ser lliurat el carnet 260
de la ciutat i el 1432 de la província. Ocuparia el càrrec de regidor
fins al febrer de 1955, quan també deixà de ser tinent d’alcalde i
ponent de Governació. La premsa addicta recordaria aquella seva
primera actuació al consistori “como ejemplo de seriedad, honestidad y eficacia” (Los Sitios de Gerona, 19-09-1957, pàg. 4).
El 1949, el mateix any que entrava al consistori gironí, va ser
designat també per a dos altres càrrecs. Per una banda va ser nomenat director de l’Hospital Provincial, del qual ja n’havia estat
cap de clínica; per l’altra, va assumir el secretariat de la Delegació
Provincial de Sanitat. Val a dir que per aquelles dates ja havia contret matrimoni amb Antoñita Dalmau i Baladia, la seva dona. L’Antoñita era filla d’Asunción Baladia i Rovira, natural de Vila-rodona
(Tarragona), i del metge Alejandro Dalmau i Coll, de Cornellà del
Terri i també dedicat a la política: va ser diputat provincial i tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de Girona.
Un altre dels càrrecs que Pere Ordis assumí abans de passar a
ocupar l’alcaldia, a banda del de conseller provincial del Movimiento, va ser el de president de la Sociedad de Tiro al Plato. Així, en
una entrevista concedida l’any 1952 a Los Sitios de Gerona, titulada
“Don Pedro Ordis y el Tiro al Plato” (12-03-1952, pàg. 5), el president d’aquella “nueva y pujante entidad deportiva gerundense”
comentava l’actualitat i les perspectives de futur de l’associació, i
alhora destacava: “A nuestras pistas, en las anuales y tradicionales
tiradas de San Narciso, acude lo mejor de España. Luego, en cuanto se anuncia alguna prueba destacada, tales como el Gran Premio
Gerona, o las copas de los Gobernadores Civil, Militar, Diputación,
Alcalde de la ciudad, etc., siempre se hallan presentes escopetas
de primerísima categoría”. A més, Ordis aprofitava l’avinentesa per
demanar “que muchos de estos señores que ven con buenos ojos
nuestro deporte, colaboren engrosando nuestras filas de socios”.
Amb tot, l’agost de 1957 l’alcalde Antoni Franquet presentava
la renúncia a l’alcaldia de la ciutat. A partir d’aleshores, Joan Maria
de Ribot ocuparia el càrrec de manera transitòria, fins que el dia
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21 de setembre es designà un nou batlle. Dos dies abans, el dia 19,
Los Sitios de Gerona ja anticipava (19-09-1957, pàg. 4):
Al felicitar al amigo y camarada Pedro Ordis Llach por la confianza y distinción de que le han hecho objeto el Caudillo y su
Gobierno, felicitamos a Gerona por haber recaído en él la designación, seguros de que bajo su égida nuestra ciudad entrará
en una nueva era de servicio a España, al Movimiento y de progreso y grandeza gerundenses.
.

Presa de possessió de l’alcaldia de Pere Ordis i Llach. 21 de setembre de 1957.
Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans Prats)
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L’alcaldia i el “desarrollismo”
Provenia d’una família estretament vinculada a la defensa de la
tradició espanyola i la religió, havia estat regidor de l’Ajuntament
de Girona durant sis anys, tenia experiència política dins les institucions del Movimiento i, en definitiva, responia al perfil de
persona addicta, d’home de règim. Pere Ordis va ser la persona
escollida –a dit, com lamentablement es procedia durant la dictadura– per substituir Antoni Franquet a l’alcaldia de la ciutat. Confirmada pel ministre de Governació, que aleshores era ni més ni
menys que Camilo Alonso Vega, amb qui havia entrat a Girona el
1939, la seva designació es va produir en la sessió extraordinària del dia 21 de setembre, quan prengué possessió del càrrec de
mans del nou governador civil, Josep Pagès i Costart. “Juro servir
fielmente a España, guardar lealtad al Jefe del Estado, obedecer y
hacer que se cumplan las Leyes, defender y fomentar los intereses
del Municipio, mantener su competencia y ajustar mi conducta a
la dignidad del cargo”, expressava Ordis, de 44 anys, tot jurant el
càrrec. Després, un cop li foren entregats els atributs d’alcalde, va
fer un breu parlament que el secretari municipal va recollir així en
l’acta de la sessió:
Hace uso de la palabra el señor Ordis para expresar su pleno reconocimiento a quienes le han dispensado el inmerecido honor
de elevarlo al puesto que acaba de tomar posesión, correspondiendo a tal distinción al reafirmar su total adhesión al Caudillo de España y a su Gobierno, y a su directo representante
en Gerona, el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia. Rinde
cálido homenaje a la obra y a la persona del último Alcalde,
el Excmo. Sr. Don Antonio Franquet Alemany, con quién, dice,
tuvo la satisfacción de colaborar hace algunos años en el Ayuntamiento y afirma que en su ejemplo habrá de inspirarse a menudo. Saluda a los señores Concejales que integran el Consistorio, algunos de los cuales fueron en éste compañeros suyos.
Pide a todos su colaboración así como a los funcionarios muni-
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cipales y a los gerundenses, sin excepción. Declara que no tiene
programa previo alguno y sólo la voluntad decidida de ser útil a
la ciudad a cuyo servicio se pone con todo fervor y entusiasmo
porque servir a Gerona es servir a la Patria. Termina con el grito
de ¡Arriba España!, que es contestado por los presentes.

Parlament de l’alcalde Pere Ordis i Llach al balcó de l’Ajuntament de Girona durant la
commemoració del 150è aniversari dels Setges de Girona. 8 de novembre de 1959.
Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans Prats)

Acabat el discurs del nou alcalde, va ser el governador civil l’encarregat de prendre el torn de paraula. Així, Pagès i Costart va elogiar la tasca de l’anterior Ajuntament, però va anunciar que no faria “la apología del señor Ordis, por cuanto es conocido de todos,
por sus talentos y entusiasmo.” En canvi, sí que va voler afirmar...
que la entrada del señor Ordis en la Alcaldía, coincide providencialmente con el venturoso desvanecimiento, que puede
darse por definitivo, de esos negros nubarrones que ultima-
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mente venían ensombreciendo con grave peligro los horizontes gerundenses, lo que permite asegurar que la actuación del
señor Ordis abre una nueva etapa de prosperidad y progreso
tanto para esta capital como para toda la provincia, debiendo
todos trabajar con fé y entusiasmo para que ello sea realidad
esplendorosa.
Certament, durant els deu anys i gairebé set mesos que
durà l’alcaldia de Pere Ordis, la ciutat va viure una etapa plena de
canvis. Una de les actuacions més destacades durant aquell mandat va ser l’annexió, aprovada per decret del Ministeri de Governació el dia 20 desembre de 1962, de Sant Daniel, de Palau-sacosta
i de Santa Eugènia de Ter, uns municipis que a partir de l’any 1963
passarien a ser considerats barris de Girona. En relació a això, Ordis afirmava l’any 1964 (Los Sitios de Gerona, 29-10-1964, pàg. 5):
Con esta agregación, Gerona ha dado el primer paso a la creación de lo que dentro unos años va a ser el núcleo inicial de
la gran Gerona que anhelamos. Era justo que se facilitara a la
ciudad de los Sitios, la absorción de núcleos que habían crecido a expensas de su propia vitalidad y que, precisamente por
su característica de ciudad amurallada, se habían desarrollado
fuera de los límites de su término municipal. Con estas agregaciones, la ciudad de Gerona ha hecho gerundenses de derecho, a muchos ciudadanos que ya lo eran de hecho desde hacía
muchísimos años.
En efecte, aquell era un vell somni que ara es veia materialitzat,
i que s’intentaria de fer més gran. Per això es van començar a fer
informes i dictàmens sobre l’agregació dels municipis de Salt, de
Sarrià de Ter i d’una part de Sant Gregori i de Celrà, que s’acabaria aprovant l’any 1968, ja sota alcaldia de Josep Bonet. Aquelles
realitzacions estaven estretament relacionades amb la idea de la
Gran Gerona que l’alcalde Ordis s’encarregà de promoure. Eren
temps d’acceleració econòmica i de planes de desarrollo, i Ordis
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Pere Ordis i Llach. 1955. Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans Prats)
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volia construir una gran ciutat, expandida, però també transformada urbanísticament, nova. En aquest sentit, es procedir a abordar el problema de l’habitatge amb l’edificació d’un gran nombre
de vivendes. Es va ampliar el grup Mazo Mendo, es va construir
el Grup de Pedret i es va projectar l’ambiciós Plan Perpiña (1964),
que preveia la construcció de 5 torres de 16 plantes i 5 blocs
d’apartaments de 10 plantes, amb un basament de dues plantes
amb galeries comercials. Bona mostra d’aquell pla són els anomenats bolets de la plaça Catalunya, d’aquella època. També es va
realitzar la cobertura del riu Onyar, es va construir la plataforma
de la plaça Catalunya, es va desviar el riu Güell, es va inaugurar
el Passeig Arqueològic (Los Sitios de Gerona, 31-10-1961, pàg. 7),
es van tirar a terra les casernes de Mendoza i de Sant Francesc, i
s’il·luminaren importants sectors de la ciutat.
A títol personal, Pere Ordis, en tant que alcalde de la ciutat,
també va ser procurador a Corts. L’any 1960, a més, va fer d’amfitrió durant la visita que Francisco Franco va fer a la ciutat. Quatre
anys després afirmaria (Los Sitios de Gerona, 04-02-1964, pàg. 5):
Todos […] somos hombres del Movimiento, que nos sumamos a
él desde los primeros momentos convencidos de que era el único camino posible para salvar a España. De que no nos equivocábamos, lo prueban los veinticinco años de paz transcurridos
en tanto que se ha logrado gracias a la insuperable dirección de
nuestro Caudillo Franco, y ello a pesar de tantas circunstancias
desfavorables, como hubo que superar.
L’any 1967 Pere Ordis va demanar poder dedicar-se als afers
professionals i familiars i, en conseqüència, poder deixar l’alcaldia.
El rellevà, el febrer d’aquell mateix any, Josep Bonet, funcionari de
la delegació de l’Institut Nacional d’Estadística.
President de la Diputació de Girona
Un cop rellevat del càrrec d’alcalde, a Ordis li va ser confiada la
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presidència de la Diputació de Girona, que va posseir fins al 1972.
Com a tal, va ser promotor de l’inici dels Estudis Universitaris de
Girona. També va ser president de la Caixa d’Estalvis de la mateixa Diputació. A causa de les inundacions ocorregudes l’any 1970,
Josep Pla, des de Destino li va dedicar un article [el tinc, es pot
adjuntar].
Va morir l’any 2000, als 87 anys d’edat.

Visita oficial del General Francisco Franco a la ciutat de Girona. 17 de maig de 1960.
Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans Prats)
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