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Segons els censos oficials la ciutat de Reus el 1860 tenia 
17.257 habitants i el 1887 augmentà a 28.780,  aquest 
creixement fou possible en gran part per l’arribada 
d’immigrants. La crisi agrària de finals de segle motivà 
una davallada  poblacional i el 1900 el còmput era de 
26.681 persones. L’afluència anterior de mà d’obra barata 
i no especialitzada d’extracció pagesa procedent del 
territori més immediat es convertí en un problema que 
l’administració intentà solucionar amb la beneficència 
pública. El problema no fou únicament la manca de 
treball sinó  la precarietat econòmica de moltes famílies 
amb problemes afegits de salut o mancades del cap de 
casa. Els col·lectius més febles eren les dones vídues,els 
vells impossibilitats, els orfes i els mancats de salut física 
o mental (cecs, muts, coixos, etc.). Els malalts eren atesos 
per l’hospital, així segons una estadística de l’any 1909 hi 
havia ingressats 287 pacients (180 homes i 107 dones). 
Els pobres sense recursos materials ni família i que 
necessitaven atenció eren reclosos a la casa de la 
caritat,en aquell mateix any hostatjava a 167 interns, dels 
quals 65 eren adults (41 homes i 24 dones) i 102 infants 
(57 nens i 45 nenes)1.  Tres anys abans (1906) 
l’ajuntament havia confeccionat un recompte de famílies 
pobres que depenien de la beneficència, el qual anotava la 
naturalesa dels caps de casa,els membres que 
l’integraven, l’ofici del primer si en tenia (moltes vegades 
la casella resta en blanc o simplement s’anota pobre o 
“mendigo”,  és a dir, que demanava almoina.  També 
s’esmenta l’any d’arribada,  en alguna ocasió s’afegeix 
l’edat i l’origen de la resta de persones de la unitat 
familiar.  Tots aquests individus vivien en cases 

1 Arxiu Comarcal del Baix Camp (ACBC), Fons Municipal de Reus (FMR), 
sign. 1843-D.
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particulars,  no en cap institució (en el document hi 
consta el carrer, número i pis).

En el present estudi hem buidat nominalment les dades 
dels pobres nascuts fora de Reus,la intenció és la de 
conèixer la pobresa de la població immigrada.  En total 
hem aplegat a 164 famílies foranes, de les quals un 95 % 
eren catalanes i d’aquestes un 86 % de la mateixa 
demarcació tarragonina. El camp de Tarragona en sentit 
ampli (incloent les tres comarques) suposa un 37 % de la 
província. Segueix en ordre descendent el Priorat-
Montsant (26 famílies), la Conca de Barberà (25), les 
Terres de l’Ebre (21) i les Muntanyes de Prades (11), és a 
dir l’àrea de mercat i d’influència econòmica de Reus,les 
comarques camptarragonines i les perifèriques, incloses 
les de Lleida. Més allunyats trobem a cinc barcelonins, 
altres cinc aragonesos i dos castellans, per contra no n’hi 
ha cap de gironí, ni del País Valencià ni estranger.

Origen dels caps de casa immigrants 
considerats pobres a Reus per províncies i 
comarques (1906)

CATALUNYA (157)

La demarcació de Tarragona (135)

- El Baix Penedès: 1

El Camp de Tarragona (52)

- La Conca de Barberà: 25
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- Muntanyes de Prades: 11

- El Priorat-Montsant: 26

Terres de l'Ebre: 21

- El Baix Ebre: 7

- La Ribera d’Ebre: 11

- El Montsià: 2

- La Terra Alta: 1

Demarcació de Lleida (17)

- Les Garrigues: 11

- La Segarra: 1

- El Segrià: 4

- L’Urgell: 2

Demarcació de Barcelona (5)

- El Pla de Barcelona: 4

- El Baix Llobregat: 1

ARAGÓ (5)

- Saragossa: 1

- Terol: 4

4



CASTELLA (2)

- Albacete: 1

- Sòria: 1

Total: 164

La participació per municipis és molt repartida, els dos 
factors determinants són la distància envers Reus i el pes 
demogràfic de la població d’origen,  així al Camp de 
Tarragona destaca Riudoms, l’Aleixar, Alforja, la Selva 
del Camp i Vila-seca. A La Conca i el Priorat l’impacte de 
la crisi vitícola és més fort i provoca un èxode rural 
important,  en números absoluts, trobem a Solivella, 
Barberà i Montblanc, al massis pradenc sobresurt Mont-
ral.  Al Priorat, Torroja i la Morera i a les terres 
ebrenques, Benifallet i Tivissa. A les Terres de Ponent hi 
ha l’Espluga Calba i la Granadella i finalment esmentar el 
cap i casal, Barcelona. 

Municipis d’origen dels caps de casa 
immigrants considerats pobres residents a 
Reus l’any 1906

CATALUNYA (157)

Demarcació de Tarragona (135)
El Baix Penedès -1-

5



- Masllorenç (1)

El Camp de Tarragona -52-

- Alcover (3)

- L’Aleixar (5)

- Alforja (4)

- Almoster (2)

- L’Argentera (1)

- Cambrils (1)

- La Canonja (4)

- Castellvell del Camp (1)

- Constantí (2)

- La Masó (1)

- El Morell (3)

- Perafort (1)

- La Pobla de Mafumet (1)

- Riudoms (7)

- Roda de Berà (1)

- La Secuita (1)

- La Selva del Camp (4)

- Tarragona (1)

- Valls (2)

- Vandellòs (1)
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- Vila-seca (4)

- Vilallonga del Camp (2)

La Conca de Barberà -25-

- Barberà de la Conca (4)

- Blancafort (1)

- L’Espluga de Francolí (2)

- Forès (3)

- Montblanc (4)

- Rocafort de Queralt (1)

- Sarral (1)

- Senan (2)

- Solivella (5)

- Vilaverd (2)

Muntanyes de Prades -11-

- Albiol (1)

- Capafonts (2)

- Mont-ral (4)

- La Mussara (1)

- Rojals (2)

- Vilanova de Prades (1)
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El Priorat-Montsant -26-

- Cabacés (2)

- Cornudella del Montsant (2)

- Falset (3)

- La Figuera (2)

- Els Guiamets (1)

- El Mas-roig (1)

- La Morera del Montsant (3)

- Poboleda (2)

- Porrera (2)

- Pradell de la Teixeta (1)

- Torroja del Priorat (4)

- La Vilella Alta (1)

- Ulldemolins (2)

Terres de l'Ebre-21-

El Baix Ebre -7-

- Benifallet (4)

- Roquetes (1)

- Tortosa (2)

La Ribera d’Ebre -11-

- Ascó (2)
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- Ginestar (1)

- Miravet (1)

- Móra (¿) (1)

- Riba-roja d’Ebre (2)

- Tivissa (3)

- Vinebre (1)

El Montsià -2-

- La Sénia (1)

- Ulldecona (1)

La Terra Alta -1-

- Horta de Sant Joan (1)

Demarcació de Lleida (17)

Les Garrigues -11-

- L’Albi

- L’Espluga Calba (3)

- La Granadella (3)

- Juncosa (1)

- Juneda (1)

- Els Omellons (1)

- Vinaixa (1)
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La Segarra -1-

- Sant Guim de Freixenet (1)

El Segrià -4-

- Almatret (1)

- Llardecans (1)

- Maials (1)

- Seròs (1)

L’Urgell -2-

- Belianes (1)

- Tàrrega (1)

Demarcació de Barcelona (5)

El Pla de Barcelona -4-

- Barcelona (4)

El Baix Llobregat -1-

- Esparreguera (1)

ARAGÓ (5)

Saragossa (1)
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- Saragossa (1)

Terol (4)

- Valderrobles (1)

- Valdetormo (2)

- Campos (1)

CASTELLA (2)

Albacete (1)

- Caudete (1)

Sòria (1)
- Las Cuevas (1)

Total caps de casa: 164

En més de la meitat (58%)  de les famílies pobres 
forasteres hi consta l’ocupació del cap de casa, 
generalment homes. Majoritàriament es dediquen a 
l’agricultura (52,7 %) i entenem que anaven a jornal. A 
continuació hi ha el sector secundari (32,3 %) amb els 
peons al capdavant i un petit grup d’artesans, que 
suposem estaven a l’atur o eren invàlids. Finalment en el 
sector terciari (15 %) predominen les minyones i els 
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forners,en companyia de dos barbers, un porter i un 
escombriaire, ambdós darrers oficis poc especialitzats.

La resta de pobres nascuts i residents a Reus eren 
inclosos sobretot en el sector secundari (tèxtil, fusta, 
metall, construcció, pell, calçat.  En un cas s’anota un 
pobre absent, és a dir que havia marxat, la seva  mobilitat 
havia de ser elevada, almenys així ho documentem quan 
s’esmenta el lloc de naixement dels fills. Les famílies 
gitanes reusenques també s’inclouen en el cens,  així hi 
localitzem a la d’Emili Ximénez Hernández, del carrer 
Santa Teresa (cochero) i la d’Antoni Batista Ximénez, del 
Camí d’Aleixar (xollador de professió).

Distribució professional dels caps de casa 
immigrants a Reus considerats pobres el 
1906

Sector primari (50) -53 %-

- Pagès: 47

- Jornaler: 3

Sector secundari (30) -32 %-

- Cisteller: 1

- Ferrer: 1

- Fuster: 1

- Llauner: 1

- Manobre: 1
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- Paleta: 2

- Peó: 20

- Sabater: 1

- Saboner: 1

- Teixidor: 1

Sector Terciari (14) -15%-

- Barber: 2

- Escombriaire: 1

- Forner: 6

- Minyona: 4

- Porter: 1

Total: 94 (100%)

En l’apartat de les observacions hi ha anotacions diverses 
sobre l’estat de salut, com per exemple “imposibilitado”, 
si li mancava un braç o una cama, si era cec, mut, sord, si 
no tenia marit, etc. Hi ha un reusenc, Francisco Lorente 
Pérez, que és llicenciat de la guerra de Cuba per inútil.

La cronologia de l’arribada dels immigrants ens pot 
ajudar a conèixer els anys de crisi,és a dir de l’èxode dels 
seus llocs d’origen. L’impacte de la fil·loxera afecta prop 
d’un 47% dels nouvinguts, és a dir gairebé la meitat. 
L’acabament de la tercera guerra carlina empeny a 
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emigrar a una quarta part dels caps de família pobres, 
finalment un notable 14 % es mou en la dècada dels 
seixanta del segle XIX.

Anys d’arribada a Reus dels caps de casa 
considerats pobres el 1906

Anys %

1840-1849: 3,7

1850-1859: 2,4

1860-1871: 14,1

1872-1876: 4,9

1877-1890: 23,9

1891-1900: 26,5

1901-1906: 20,2

No consta: 4,3

Total: 100

El període de la verema, el batre i la plega d’avellanes 
mobilitzava a una mà d’obra temporal que també 
provocava problemes.  Així el 7 de setembre de 1911 
l’alcalde de Reus escriu al ministre de governació sobre 
les mesures a adoptar pel control de l’epidèmia del 
còlera: “Llegan a esta ciudad personas fugitivas [de] 
puntos infectados [por la] epidemia sin poder impedirlo 
ni hacer desinfección por deficiencias [de] personal [y] 
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vigilancia, si no se pone pronto remedio será imposible 
evitar inminente contagio y propagación enfermedad 
(…)  tengo destinado personal [del] municipio a 
estaciones y principales entradas,  pero las demás 
quedan francas y por ellas invadiran [la] población 
partidas [de] vendimiadores procedentes de] 
Villafranca, Villanueva y Vendrell, gente misera y sucia 
que traerá [el] germen infeccioso,  urge [el] envio [de] 
trenta guardias civiles para guardar [las] entradas y 
vigilar [los] campos”2.  Un altre document que hem 
consultat és la relació d’interns de la casa de la caritat de 
la mateixa ciutat corresponent a l’any 1918,  en total 
localitzem a 48 immigrants reclosos, siguis infants sense 
parents, vells i persones soles impossibilitades. La seva 
procedència és essencialment catalana (89%) i sobretot 
de la mateixa província (71%), i dins aquesta demarcació 
de l’àrea més propera (Baix Camp), en segon lloc la Conca 
de Barberà, seguida de les Garrigues i el Priorat. Aquesta 
institució assistencial anava a càrrec de els filles de la 
caritat,  en aquell any la comunitat la formaven nou 
religioses,  de les quals sols tres eren naturals de 
Catalunya (Lleida ciutat,  la Riba i Valls),  per ajuda 
comptaven amb dues minyones de la Conca (una de 
Prenafeta de 46 anys i una altra de Vallfogona de 
Riucorb,de 40 anys). Els nens i nenes podien ser donats 
en adopció,  els joves en edat de treball es col·locaven 
d’aprenents per a formar-se en un ofici manual, i els 
mancats d’autonomia o de seny, passarien la resta de la 
seva vida reclosos.

2 ACBC, FMR, sign. 5614-D.
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Municipis d’origen dels immigrants internats 
a la casa de la caritat de Reus el 1918 

CATALUNYA (43)

Demarcació de Tarragona (34)

El Baix Penedès -1-

- El Vendrell: 1

El Camp de Tarragona -14-

- Alforja:1

- Altafulla: 1

- Les Borges del Camp: 1

- La Canonja: 1

- Montbrió del Camp: 1

- Riudecanyes: 1

- Riudecols: 1

- Salomó: 1

- Valls: 4

- Vandellòs: 2

La Conca de Barberà -8-

- Blancafort: 3

- L’Espluga de Francolí: 2

- Passanant: 2
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- Solivella: 1

Muntanyes de Prades -2-

- Mont-ral: 1

- Rojals: 1

El Priorat-Montsant -6-

- Albarca: 3

- Falset: 1

- La Morera del Montsant: 1

- Porrera: 1

Terres de l'Ebre -3-

El Baix Ebre -1-

- Tortosa: 1

Terra Alta -2-

- Batea: 2

Demarcació de Lleida (7)
Les Garrigues -7-

- L’Albi: 1

- L’Espluga Calba: 1
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- Juncosa: 1

- La Granadella: 1

- Els Omellons: 2

- El Vilosell: 1

Demarcació de Barcelona (2)
El Pla de Barcelona-1-

- Barcelona: 1

El Vallès -1-

- Granollers: 1

ARAGÓ (2)

Saragossa (1)
La Franja -1-

- La Faió: 1

Terol (1)
- Bargallo: 1

CASTELLA (2)

Valladolid
- Valladolid: 2
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PAÍS VALENCIÀ (1)

València (1)

La Safor -1-

- Gandia: 1

Total: 48

Els dos registres estudiats, tant el de pobresa del 1906 
com el de la casa de la caritat de 1918, superen les dues-
centes persones forasteres i les dades sobre la seva 
naturalesa són significatives del territori d’influència de 
Reus, així com del moviment migratori de les comarques 
rurals envers la ciutat, no sempre exitós econòmicament 
parlant,una minoria dels emigrants per circumstàncies de 
salut,  treball o família engreixaren la massa de pobres 
sostinguda per les institucions benèfiques.  Les crisis 
agràries també foren urbanes,  ja que sense consum la 
indústria i el comerç també es paralitzaven. La 
conjuntura internacional afectava a l’economia interna, 
les diferents crisis provocaven la pobresa i aquesta 
revoltes socials3, els marginats cercaven mecanismes de 
supervivència, demanar caritat (captar) n’era un, cercar 
ajuts a l’església o l’ajuntament n’era una altre,  si bé 
també ho era delinquir i per les dones hi havia la 

3 Albert Arnavat ha estudiat aquesta temàtica en el llibre, Moviments socials 
a Reus 1808-1874. Dels motins populars al sindicalisme obrer. Reus, 1992 i 
per anys posteriors,  L’impacte de la Primera Guerra Mundial sobre 
l’economia reusenca (1914-1923. Reus, 1987.
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prostitució4. La precarietat i inestabilitat laboral en el cas 
dels nouvinguts els abocava a la pobresa i de nou a 
l’emigració.  La genealogia  és una bona eina per a 
descobrir els itineraris d’aquest col·lectiu i recuperar 
històries personals.

4 Aquest tema ha estat poc treballat a les comarques del Sud, entre d’altres 
vegeu per exemple, Josep M. Querol Segura, “La prostitució al Vendrell a 
inicis del segle: apunts per a una hipòtesi de treball”,  Miscel·lània 
Penedesenca, 14 (1990), p. 431-458.
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Apèndix

1. Caps de casa immigrants que habiten a 
Reus  considerats pobres l’any 1906

CATALUNYA

Demarcació de Tarragona
El Camp de Tarragona

Alcover

- Joan Bosc Roca (5), forner (1895).

- Agustí Pial Tell (2), c. pagès (1896).

- Josepa Segarra Siré (1), pobre, de 93 anys (1846).

L’Aleixar

- Vicenç Borràs Anguera (1), peó (1876).

- Josep Ferrater Anguera (1), pagès (1872).

- Ramon Ferrater Mariner (2), pagès,c.(1875).

- Teresa Mariner Anguera, 75 anys d’edat.

- Josep Monguillot Ribes (3), peó (1881). Conviu amb la 
seva muller cega i captaire (Dolors Pérez Sagrera, de Reus 
i un fill també reusenc (Manel).

Alforja
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- Josep Hernández Simó (1), pobre (1870).

- Pere Martorell Domènec (3), peó (1881).

- Maria Vall Marc (3), (1877).

- Tomasa Vilella Bofill (4), minyona (1894).

Almoster

- Rosa Perelló Llevat (1), (1898).

- Jaume Vilafranca Fort (3), forner (1904).

Argentera

- Càndia Llaberia Crusat (2), v. (1856).

Cambrils de Mar

- Josep Budí Alais, (5),captaire (1901), conviu amb la seva 
esposa Magdalena Barri i tres filles (Maria,Plàcida i 
Magdalena), totes de Cambrils.

La Canonja

- Agustí Alberic Veciana (2), pagès (1866).

- Josep Alberic Malapeira (2), peó, c. (1894).

- Pau Grau Domingo (3), pagès (1902).

- Josep Guinovart Ventura (3), pagès (1903).

Castellvell del Camp
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- Mauri Siré Montserrat (2), pagès (1894).Casat amb una 
reusenca (Teresa Rovira Vendrell).

Constantí

- Josep Batista Inglès (5), pobre (1866).

- Josep Ribalt Catà (5), pobre (1870).

La Masó

- Francesc Barberà Teixidor (2), manobre (1868).

El Morell

- Antònia Blanc Tous (2).

- Tecla Calbó Pradell (4), pobre (1886).

- Bernarda Vilà Borrell (3), pobre (1882).

Perafort

- Isidori Vidal Bartrina (2), c.peó, (1871).

La Pobla de Mafumet (?)

- Francesc Fortuny Llurba (2),conviu amb la seva esposa, 
Maria Enveja Seguí, de Reus (1841).

Riudoms
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-  Antoni Escuder Hernández (1), pels cognoms sembla 
d’ètnia gitana (1856).

- Francesc Ferrer Soler (3).

- Joan Mallafré Llombart, c. pagès (1898).

- Maria Roiger Mestres, 86 anys d’edat.

- Antoni Rovira (2),peó (1901).

- Pere i Teresa Torrell (2), sembla que eren germans, ell 
treballava de teixidor (1866).

- Rita Torres Bertran (1), v. (1896).

Roda de Berà

- Teresa Barrut Rius (5), pobre (1886).

La Secuita

- Enriqueta Porulles Coll (1), v. (1899).

La Selva del Camp

- Francesc Batlle Ferrer (5), barber (1882).

- Francesca Mariner Alcover (1), v. (1846).

- Antoni Nolla Domingo (4),”tapicero” (1896).

- Andreu Pàmies Llevat (3), jornaler (1881), conviu amb 
la seva muller Josepa Plaça Pinyol,de la Fatarella (Terra 
Alta), arribada el 1891.Amb ells conviu un parent nat a 
Reus d’ofici rajoler.
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Tarragona

- Frederic Barenys Vandellós (3), paleta (1902).

Valls

- Antoni Millet Garriga (7), pagès (1896).

- Ramon Roca Vilà (1), v (1900).

Vandellòs

- Josepa Gardí Bergalló (1), v. pagesa (1885).

Vila-seca de Solcina

- Joan Aguiló Prius(4), pagès (1866).

- Pau Canyelles (2), pagès (1864).

- Emili Saludas Rius (3), forner (1886).

- Esteve Xatruc Tous (4), c. paleta (1896).

Vilallonga del Camp

- Eloi Guiot Fortuny (4), peó (1894).

- Joan Virgili Guiot (1), pagès (1871).

Baix Penedès

Masllorenç

- Tecla Puig Barenys (3), v.(1846). 
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La Conca de Barberà

Barberà de la Conca

- Rosa Escoter Sales (2), v. (1902).

- Ramon Poblet Blàvia (4), c. pagès (1902).

- Rosa Poblet Macià (3), (1891).

- Josep Tous Poblet (5), forner (1896).

Blancafort

- Gabriel Briansó Ferrer (7), pagès (1902).

L’Espluga de Francolí

- Josep Calbet (3), (1902).

- Josep Guiu Calbet (3)pagès,conviu amb la seva muller 
Josepa Gaya Penes, de Reus i un fill (Joan,pagès), també 
nat a Reus (1899).

Forès

-  Antònia Corbella (2),pobre (1902), era de la Sala de 
Comalats.

-  Francesc Pons Castellà (3),pagès (1901), casat amb 
Teresa Sabater Castellà,de la mateixa població. Tenen un 
fill també de Forès (Ramon).

- Pere Pons Sabater (3),pagès, c. (1901).
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Montblanc

- Maria Teresa Gayet (2),v. (1901).

- Francisco Jiménez Pimenas (4), sabater (1891).

- Rosa Gay Sans (3), (1903).

- Ramon Queralt Abelló (1), v. de Lilla (1856).

Rocafort de Queralt

- Francesc Carnicer Balsells (2), c. pagès (1881).

Sarral

- Joan Jordana Roca (3), (1901).

Senan

- Francesc Monner Cabal (1), s. peó (1894).

- Antoni Vallès (3),forner (1890).

Solivella

- Magí Espanyol Queralt (5), pagès (1900).

- Rosa Espanyol Soler (3),v. (1900).

- Josep Sanahuja Espanyol (5), pagès.

- Joan Sanahuja Muntanyola (5), pagès (1901).

-  Teresa Tous Estivill (2), (1862), conviu amb una filla 
nascuda al Morell (Antònia Blanc).
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Vilaverd

- Martí Cartanyà Pinyol (9), (1878).

- Teresa Soler Rosic (3), (1871).

Muntanyes de Prades

L’Albiol

- Rosa Llaberia Prats (1),v. (1869).

Capafonts

- Teresa Besora Vilalta (1), pobre (1896).

- Josep Llaurador Corts (3), pagès (1886).

Mont-ral

- Antoni Anguera (3), pagès (1866).

- Salvador Cavaller Soler (2), pagès (1877).

- Antoni Estela Banús (5), pobre (1896).

- Isidre Vallverdú Altés (3), pagès (1901).

- La Mussara

- Maria Joanpere Ferrer (1),v. (1866).

Rojals

- Salvador Fort Pàmies (3), pagès (1886).

- Joan Pàmies Filador (3), jornaler (1886).
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Vilanova de Prades

- Maria Sans Vila (1),captaire, li mancava un braç (1861).

El Priorat-Montsant

Cabacés

- Mateu Miró Tarragó (3), peó (1898).

- Joan Queralt Domènec (1), porter (1886).

Cornudella del Montsant

- Miquel Barbat Gil (5), peó (1892).

- Esperança Domingo (2), (1881).

Falset

-  Dolors Cortés Cavaller (3),(1861). Conviu amb dues 
filles (Dolors Aragonès C., de Girona i Carme,de Falset, 
arribades a Reus el 1896.

- Josep Pasqual Rué (3), pagès (1902).

- Josep Soldevila Bover (5), pagès (1895).

La Figuera

- Maria Anguera Boqueres (2),v. minyona (1846).

- Agustí Llorens Domènec (2), peó (1866).

29



Els Guiamets

- Joan Giner Pena (3), pagès (1866).

El Masroig

-  Joaquima Rius Giner (2), (1876), conviu amb una 
germana (Assumpció),nascuda a Reus.

La Morera del Montsant

-  Josep Barrull Ardèvol (5), pagès.  Conviu amb la seva 
esposa Teresa Aguilar, d’Aspa (Segrià) i tres fills,un nat a 
la Morera (Pasqual) i dos a Reus (Lluís i Lídia), (1900).

- Josep Cabrer Franquet (3), pagès (1896).

- Maria Vilella Porqueras (1), v. (1866).

Poboleda

- Maria Cubells (3), (1901).

- Pere Vall Porqueres (6), peó (1902).

Porrera

- Carme Vaquer Pelliser (4), (1900).

- Joan Vaquer Siurana (4), pagès (1901).

Pradell de la Teixeta

- Maria Perpinyà Nogués, (3), v, minyona (1899).
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Torroja del Priorat

- Antoni Franquet (2), (1881).

- Francesca Pujol Ripoll (2), v. (1894).

-  Josep Pujol Ripoll, (2),peó (1900).  Casat amb Dolors 
Solsona Huguet de Sant Martí de Maldà (1898).

-  Miquel Pujol Ripoll (2),peó (1894).Casat amb Emília 
Pàmies Trill,de Riudoms, arribada a Reus el 1881. Tenen 
dues filles, una nascuda a Riudoms (Filomena) i una altra 
a Reus (Maria).

La Vilella Alta

- Josep Serres Pujol (3), pagès (1891).

Ulldemolins

- Francesc Llurba Anglès (1), pagès (1902).

- Maria Anna Miró Ros (1),v. “faenas” (1879).

Terres de l'Ebre

Baix Ebre

Benifallet

- Antoni Aranda (8), ferrer (1902).

- Joan Domènec Sants (5), pagès (1902).

- Joan Jalaet Gabriel (6), pagès (1902).

- Manuela Ramos Targa (3), (1902).
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Roquetes

- Joan Cruer Doneu (4), peó,conviu amb la seva esposa 
Maria Cinta Bonavida Estrada, natural de Tortosa i dos 
fills (Joan i Maria Cinta nats a la capital ebrenca).

Tortosa

- Ferran Ferrando Tomàs (4), pagès (1894).

- Josepa Llop Sans (2), (1881).

La Ribera d’Ebre

Ascó

- Concepció Badia Sans (1), v. minyona (1890).

- Joan Llaor Borrell (6), llauner (1876).

Ginestar

- Joan Usas Comte,cec (4), c.(1883).

Miravet

- Antoni Dauder Pollanc (3), peó (1866).

Móra (?)

-  Mercè Cerdà Soler (2).  Estava casada amb un peó 
reusenc.
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Riba-roja d’Ebre

- Antònia Andreu Prats (1), (1896).

- Josepa Vilaplana (2), (1866).

Tivissa

- Daniel Quintana Forner (2), pagès, c. (1902).

- Ramon Rovira Bages (5), pagès (1881).

- Teresa Soler Callau (3), (1899), conviviu amb dos fills 
nats a Cambrils (Joan i Elionor Cortés).

Vinebre

- Joaquim Fumador Gironès (6), pagès (1882).

El Montsià

La Sènia

- Bàrbara Martí Bover (1), v. (1852).

Ulldecona

- Joaquim Burriel Sanz, cec (1900).

La Terra Alta

Horta de Sant Joan
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- Joaquim Gil Franquet (9), pagès (1902). La seva esposa 
és de Benifallet (Rosa Ramos Targa), tenen set fills nats a 
Benifallet (Joaquim,  Domènec,  Maria, Maria Anna, 
Francesca, Maria Cinta i Antònia).

Demarcació de Lleida
Les Garrigues

L’Albi

- Josep Martí Tost (3), pagès (1897).

L’Espluga Calba

- Cristòfor Gaya Torres (5), forner, c. (1886).

-  Martí Sardà Sairat (6),  peó (1901),casat amb Dolors 
Palau Miquel,de Vinaixa. Tenien quatre fills, dos nats a la 
mateixa Espluga Calba (Jaume i Maria) i altres dos 
nascuts a Reus (Francesc i Elisa).

- Pasqual Ponts Fort (5), peó (1889) conviu amb la seva 
esposa Teresa Pons Castellà, de Forès  i tres fills (Josep, 
Francesc i Teresa) el segon nat a l’Espluga C. i la resta a 
Reus.

La Granadella

- Francesc Arbonés (4), pagès, la seva esposa era de la 
Torre de l’Espanyol (Rosa Domènec), (1886). Tenien dos 
fills, un nat a Barcelona (Ramon) i un altre a Reus (Pere). 

- Rosa Guiu Ventura (2), v. (1882).

- Francesc Llop (8), pagès (1900).
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Juncosa de les Garrigues

- Rosa Pujals Domènec, 46 anys d’edat.

Juneda

- Antònia Sedó Centelles (4), v. “faenas” (1878).

Els Omellons

- Josep Domingo Domènec (4), pagès, la seva muller era 
de les Irles (Sebastiana Gener Mestre).  Tenien dos fills 
nats a Reus (1900).

Vinaixa

- Josepa Bruno Miró (2), (1902).

La Segarra

La Tallada (Sant Guim de Freixenet)

- Josep Caselles (1), (1885).

El Segrià

Almatret

- Raimunda Mora Ballester (1), (1886).

Llardecans
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- Miquel Pardell Fenora (2), pagès (1880).

Maials

- Francesc Cisterer Prats (3), fuster (1872).

Seròs

- Maria Anna Peralta Navarro (3), v. (1890).

L’Urgell

Belianes

- Joan Joanpere (2), peó (1867).

Tàrrega

- Antònia Aldebó Minguell (1), v. (1891).

Demarcació de Barcelona
El Pla de Barcelona

Barcelona

- Joan Martínez Gatell (1), (1886).

- Casimira Pasqual (3), (1902).

- Albert Sirvent Claudis (1), jornaler (1886).

- Jacint Zamora Grifoll (6), escombriaire (1864).
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El Baix Llobregat

Esparraguera

- Dolors Bargalló Benet (1), (1846).

ARAGÓ

Saragossa
Saragossa

- Antonio Verges (2),pobre (1876).

Terol
Valderrobles

- Joaquim Berg (5),peó (1881).

Valdetormo

- Joaquima Ardit Ripoll (2), pobre (1876).

- Timoteu Tello Puyo (1), barber (1891).

Campos

- Eulogia García Godas (4), (1886).

CASTELLA

Albacete
Caudete
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- Domingo García Iñigue (6), saboner (1901).

Sòria

Las Cuevas

- Vicente Díez Gustamante (1), cisteller (1880).

Abreviatures:

v: vídu/vídua; s: solter/soltera; c: casat/casada.

Observacions: El número que apareix després del cognom 
entre parèntesi correspon als membres que componen la 
unitat familiar (no necessàriament nascuts a la mateixa 
localitat del cap de casa) i l’any és el d’arribada a Reus.

Font: Arxiu Comarcal del Baix Camp (ACBC), Fons 
municipal de Reus (FMR), Llista de famílies pobres de 
Reus, signatura 5614-G.

2. Immigrants internats a la casa de la Caritat 
de Reus (1918)

CATALUNYA

Demarcació de Tarragona

El Baix Penedès
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El Vendrell

- Gertrudis Macià Gener, 38 a.

El Camp de Tarragona

Alforja

- Teresa Simó Mestre, 88 a.

Altafulla

- Joan Cases Farlet, 70 a.

Les Borges del Camp

- Josep Ferrer Mariner, 80 a.

La Canonja

- Maria Valldeperes Armengol,16 a. Té mare però s’ignora 
la seva residència. Entrà el 1912.

Montbrió del Camp

- Pere Roig Grau, 68 a.

Riudecanyes

- Josep M. Mir Guillemat, 10 a.

Riudecols
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- Josepa Cervera Cabrer, 29 a. No té pares, sols un germà 
que viu en un mas. Ingressà el 1916.

Salomó

- Tecla Puig Barenys, 92 a.

Valls

- Josep Aguilar, 68 a.

- Dolors Figuerola Penes, 12 a.

- Teresa Figuerola Penes, 7 a.

- Miquel Moretó Morlà, 80 a.

Vandellòs

- Josep Bargalló Domènec, 10 a.

- Carme Bargalló Domènec, 4 a.

La Conca de Barberà

Blancafort

- Carme Civit Vallès, 6 a.

- Palmira Civit Vallès, 8 a.

- Ramon Civit Vallès, 6 a.

L’Espluga de Francolí

- Rosa Balaguer Civit, 46 a.
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-  Josepa Gascón Sancho, 18 a.  malalta sense pares ni 
germans. Ingressà el 1914.

Passanant

- Maria Canela Tudó, 12 a.

- Rosa Canela Tudó, 6 a.

Solivella

-  Raimunda Soler Miró, 13 a. La seva mare viu a 
Barcelona però s’ignora la seva adreça. Ingressà el 1915.

Muntanyes de Prades

Mont-ral

- Josep Abelló Escoter, 68 a. de Farena.

Rojals

- Josep Pàmies Òdena, 60 a.

El Priorat-Montsant

Albarca

- Magdalena Barbat Argany, 11 a.

- Emília Barbat Argany, 9 a.

- Raimunda Figueres Borràs, 70 a.
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Falset

- Dolors Secall Sancho, 43 a.

La Morera del Montsant

- Margarida Moles Pellicer, 34 a. Sols té pare que viu a 
Bellmunt del Priorat. Entrà el 1909.

Porrera

- Pere Pujadas Vinyes, 8 a.

Terres de l’Ebre

El Baix Ebre

Tortosa

- Francesca Panisello Paga

La Terra Alta

Batea

- Anna Altés Pobo, 14 a. Sols té mare.

- Miquela Altés Pobo, 13 a.

Demarcació de Lleida

Les Garrigues

L’Albi
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- Josep Masip Vaquer, mut, 25 a. La seva família viu a 
Vilanova i la Geltrú (Garraf). Ingressà el 1902.

L’Espluga Calba

- Josep Cunillera Espasa, 69 a.

Juncosa de les Garrigues

- Ferran Molluna Monner, 6 a.

La Granadella

- Josep Guiu Ventura, 60 a.

Els Omellons

- Teresa Arbós Palau, 9 a.

- Maria Arbós Palau, 7 a, germana de l’anterior.

El Vilosell

- Jaume Carrer Llobera, 58 a.

Demarcació de Barcelona
El Pla de Barcelona

Barcelona

- Maria Serra Cantre, 14 a. òrfena de pares, sols té una tia.
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El Vallès

Granollers

- Rosa Guiu Franquet, 76 a.

ARAGÓ

Terol
Gargallo

- Josep Maurell Iñigo, 74 a.

Saragossa
La Franja

La Faió

- Joan Soler Llop, 11 a.

CASTELLA

Valladolid
- Pilar Martí Sáez, 11 a.

- Obaldo Martí Sáez, 7 a.

PAÍS VALENCIÀ

València

La Safor

Gandia
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- Antònia Borràs Borràs, 45 a.

Abreviatures:

a: anys.

Font: ACBC,FMR), signatura 5614-A.

Article publicat a:  Butlletí.  Centre d’Estudis 
Alcoverencs (Alcover), 117 (2010), ps. 73-95.
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