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A l’inici de la Guerra Civil, les diverses columnes de milicians marxen cap a l’Aragó per impedir que els revoltats avancin en
direcció a Catalunya, alhora que es pretenia alliberar Saragossa i la resta de territoris aragonesos, en poder dels facciosos.
Aquests es van fer forts a Terol, a la riba esquerra de l’Ebre i a Osca. El Front quedava fixat des de la Sierra de la Tendeñera,
al Pirineu Aragonès, a la frontera de França, fins al sud de Terol, al riu Alfambra.
El 22 de juliol, la “columna dels aguiluchos” marxava cap el front d’Aragó i era acomiadada per l’alcalde de l’Hospitalet
Ramon Frontera.
Catalunya esdevenia un extens territori de reraguarda, on es desenvolupava una intensa activitat d’indústries de guerra i
altres d’estratègiques per la República, i alhora esdevenia un clar objectiu dels bombarders facciosos, en aquest cas
l’Aviazione Legionaria Italiana i en menor mesura, la Legió Còndor alemanya.
L’Hospitalet no va restar al marge dels atacs i va ser bombardejada en diverses ocasions entre el 27 d’abril de 1937 i el 25 de
gener de 1939.
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Zones de l’Hospitalet bombardejades entre el 27 d’abril de
1937 i el 19 de gener de 1939
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ELS BOMBARDEIGS

1. Pubilla Cases
2. Central elèctrica de la carretera de
Collblanc
3. Barriada de la Granota i Torrent Gornal
4. Collblanc i la Torrassa
5. Les Planes i Riera del Cementiri
6. Barriada Ceravalls
7. La Farga i carrers Barcelona i Girona
8. Carrers Migdia, Fabregada, Sauri i Arts
i Oficis
9. Can Trinxet, Can Gras i Sub-estació
transformadora de la Ronda de la
Torrassa
10. Can Pareto
11. Provençana
12. Can Tries
13. Can Pi, El Morrot i Marina

Malgrat que l’Hospitalet, ha ocupat un lloc poc destacat en la
bibliografia sobre els bombardejgs aeris a Catalunya, la nostra
ciutat formava part d’aquella activitat fabril estratègica,
motiu pel qual va ser castigada per diversos atacs, cosa que
hem pogut constatar.
El resultat és que l’Hospitalet va ser bombardejada des de
l’abril de 1937 i fins el mateix dia de l’arribada de les tropes
franquistes a les portes de la ciutat, el 25 de gener de 1939.
L’any 1937, es produeixen cinc bombardeigs, que afecten els
barris de Collblanc, Pubilla Cases i Can Pi. El nombre de
víctimes és de 20 morts i més de 40 ferits.

El bombardeig del 25 de juliol de 1937
Fou el més sagnant dels que patí la
ciutat. Les bombes esclataren entre les
illes de cases al voltant dels carrers
Montseny, Llobregat, París, Mas i Progrés.
Els morts durant l’acció de bombardeig
foren 18.
RELACIÓ DE VICTIMES
Josep Puig Guinovart
Rafael Fernández Julià
Francesc Peréz Ruiz
Anna Sánchez Rodríguez
Joan Peréz Martínez
Enric Solsona Cabedo
Consol Horno Denigra
Dídac García Vizcaino
Alcaria Pérez Estrada
Gregori Bayet Montalbanch
Alberto Heredia Amador
Vicenta Sánchez Sánchez
Dolors Guillamon Bou
Macario Carrasco Lozano
Josep Camacho García
Dolors Cabedo Negre
Maria Santamari Ferrer
Primitiva Franco del Pozo

La ciutat fou bombardejada, almenys, durant 27 dies amb un
balanç de 44 morts, encara que testimonis de l’època ens
fan suposar que van ser molts més.
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Els ferits assistits a la Clínica de la Creu
Roja foren 43, dels quals 21 lleus, 16
reservats, 6 greus i 2 morts, conseqüència de les ferides. D’altres foren derivats a l’Hospital Clínic, on en moriren
bastants més, en un nombre indeterminat.

L’any 1938 els bombardeigs s’intensifiquen, i el nombre de
víctimes augmenta a divuit, tot i que tenim coneixement de
tant sols 2 víctimes mortals.
L’any 1939, entre el 19 i el 25 de gener, es detecten quatre
bombardejos, que causen 4 morts més.

EDAT

Antoni Blanc veí de l’Hospitalet,
aviador que l’abril de 1937 fugí del
bàndol feixista, amb un avió, cap a
la zona republicana
AMUNT, 26 d’abril de 1937. Fons: Arxiu Municipal
de l’Hospitalet
(Donació Conxita Ollé i Valls)

BOMBES I REFUGIS A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 1937-1939
La Junta local de Defensa Passiva, constituïda el 30 de juliol de 1937 regula les normes que cal seguir enfront
dels bombardeigs, així com, la classificació de refugis, que els mateixos ciutadans adoptaren per a la seva
construcció.
.

Segell de la Junta de Defensa Passiva pel
finançament de les seves activitats.
Fons: Arxiu Municipal de l’Hospitalet

Accés cegat al refugi de Torre Barrina a la carretera de Collblanc
Imatge: Museu d’Historia de l’Hospitalet

Rebut d’aportacions per construir un refugi de veïns
Refugi casolà fet l’any 1938 a l’interior d’una habitació. Tall en
secció de la casa situada al carrer Bonaventura Durruti número
261 ( actual Prat de la Riba)

Tenim comptabilitzats i localitzats refugis, que amb tota
probabilitat representen un nombre inferior als que hi va haver
a la ciutat.
Collblanc-La Torrassa

9

Provençana (Santa Eulàlia)

3

Centre i barriada de Muntanya (Sant Josep)

6

Barriada de la Granota i Pubilla Casas

2

Pel que fa als refugis excavats als marges argilosos del Samontà,
en tenim localitzats més de 140, els quals, després de la Guerra
Civil, foren habitats pels primers immigrants fins als anys
seixanta.

Refugi antiaeri d’autoconstrucció familiar al pati de la casa del carrer Mas número 135

