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Finalitzada la guerra, FET i de les JONS (La Falange Española Tradicionalista 
y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) es constitueix en el braç 
polític del règim franquista, sent també coneguda com Movimiento Nacional i 
constituint el Partit únic oficial a Espanya entre 1939 i 1975, al qual era 
necessari o convenient pertànyer per exercir molts càrrecs de l’Administració.  
 
El Moviment va confiscar les propietats dels partits d’oposició i dels sindicats, 
tots ells declarats il·legals pel nou régimen. A Cervelló es va confiscar l’edifici 
de  l’antic Sindicat dels pagesos (també havia estat una cooperativa agrícola) 
que, des del 1939 fins al 1975, va ser el sindicat “La Hermandad de 
Labradores”. També van confiscar l’edifici del fuster del poble en N. Duran, que 
va haver de marxar a l’exili. -Duran va ser militant de CNT el 1936 i va crear la 
Col·lectivitat Obrera de Cervelló en posar la seva fusteria a disposició pública. 
Va morir a Tolosa de Llenguadoc als 86 anys-. La casa va ser seu de la 
Falange Española. 
 
Com es veu a la fotografia, els dos edificis –que avui ocupa el Casal d’Avis 
Josep Tarradellas- van ser “el sindicat” -dit popularment- i el de “la 
Falange”. 
 
FET de les JONS va crear organitzacions juvenils com el Frente de Juventudes 
i, a partir de 1960, la Organización Juvenil Española. La OJE va ser un 
moviment de voluntariat depenent de la Delegación Nacional del Frente de 
Juventudes. A Cervelló la OJE va tenir un cert èxit ja que cada estiu es 
demanava a les famílies que els joves, a partir de 10 anys, anessin a passar 
quinze dies com unes colònies d’estiu. Allà eren entrenats quasi militarment 
amb les idees feixistes del Movimiento. Els últims anys van anar a un edifici de 
la Rierada, a Molins de Rei. 
 
Així mateix va donar un gran impuls a la Secció Femenina, dirigida per la 
germana de José Antonio Primo de Rivera, Pilar, que s’encarregava d’instruir 
les joves com ser bones patriotes, bones cristianes i bones esposes. 
L’adoctrinament a les dones era en el principi dels moviments feixistes. Les 
dones espanyoles de 17 a 35 anys van haver de fer el Servei Social 
(l’equivalent al servei militar dels homes)durant sis mesos a tres anys. 
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