
Ripoll, maig de  1839 
“ el setge “ 



Els bàndols 



Antic règim Nou règim 

Carlins Lliberals ( Cristins) 

No Lliberals No Carlins 

• Monàrquics absoluristes 
• Ultra catòlics 
• Foralistes vasco-navaressos 
• Pagesos empobrits 
• Aturats pel naixement del maquinisme 
• Saltamarges, mercenaris (sou) 

 

• Lliberals 
• Monàrquics constitucionals 
• Republicans 
• Federalistes 

Protagonistes 

• Carles Maria de Borbó. Carlos V 
• Charles d’Espagnac. Comte d’España 
• Capitostos partides carlines ( Né, 

Muchacho, Buxó, Bep de l’Oli, Zorrilla, 
…) 

• Isabel II (regent Maria Cristina) 
• El Capità Joan Carbó 



Fora Dins 

• Tropes carlines regulars 
• Partides carlins catalans 

• Milícia Nacional 
• Fragments de regiments militars 
• Voluntaris civils 

Efectius 

5000 homes 
• 3500 soldats d’infanteria 
• 100 de cavalleria 
• 1 ½ bateria de muntanya 
• Més els homes de les partides dels 

carlins catalans 

Sobre 500 homes 
• 80 soldats del regiment de Zamora 
• 2 del regiment d’Amèrica 
• 3 companyies milícia nal de Ripoll (300) 
• 1 companyia milícia nal Olot (100) 
• 24 paisans 

Baixes 

• 500 morts 
• 1500 ferits 

• 58 morts, 47 ferits ( combatents) 
• 500 morts entre els no combatents. 



Les defenses de la vila 



Aproximació a les defenses de Ripoll el 
mes de maig de 1839 



La muralla 





Els fossars: 
 
• El carrer Transvalls ( ara Pirineus) 
• La sèquia Molinar, canal de Santa 

Maria o canal de l'Abat Arnulf 
• El regueró i les basses de Pitalluga 
• El riu Ter 
• El canal de l'Arquet 
• El riu Freser 

 





La segona muralla: 
• L'altra costat del carrer transvalls 
• el canal de l'Arquet 

 





19 torres i 4 portes fortificades 
 





Les  cases fortificades: 
• El campanar de Sant Pere 
• El fortí de la Estrella 
• Torretes artillades a les torres 

del portal de l’Arquet (segurament amb 

2 canons de 4 lliures sobre curenyes giratories) 
• Cal Terrisser 
• L’Amoroset 
 

 





Els fortins: 
• El de la Bandera 
• Sant Bertomeu 
• Can Violí 

 





Ripoll, el 1897, costejat per subscripció 
popular, aixecà un monument davant 
de l'ajuntament en memòria dels 
defensors de la vila. 
. 
 





El 1939 les tropes 
franquistes 
destrueixen el 
monument 
commemoratiu 


