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Resumen:
Unes pluges torrencials van provocar el desbordament del riu Sec al terme de Castelló de la Plana el 28 i
29 de setembre de 1949. La ciutat no estava preparada per a un episodi d’aquest tipus, amb precaris assentaments humans en zones inundables i sense cap senyal d’avís o alarma previ. Aquest tràgic episodi va ocasionar
importants danys humans i materials, amb pèrdua de vides humanes, desenes de vivendes enderrocades i
afectades i infraestructures i terrenys agrícoles destrossats. Malgrat les mesures que es van prendre per a afrontar la catàstrofe, destacades per la premsa i la propaganda oficial, no va ser coneguda la veritable dimensió del
desastre davant l’insuficient ajuda de l’Estat, amb les conseqüències que va suposar per la tornada a la vida
quotidiana de molts dels veïns afectats atés els problemes que es van allargar en el temps en aspectes com
l’habitatge i la reparació de les infraestructures.
Paraules clau:
Desastres, Riuades, Plujes, Castelló de la Plana, Riu Sec.
Abtract:
Torrential rain produced an overflow of riu Sec in Castelló de la Plana in 28 – 29 th.September 1949. The
city was not prepared for such an episode, with precarious humans settlements in floodable zones and without
previous warning signals. This tragic episode did cause important human and material damages with lost of
human lives and tens of houses damaged or destroyed and agricultural structures destroyed. In despite of measures taken to confront the catastrophic situation , announced by local press and public propaganda, the real
dimension of disaster was insufficient in despite of State help. With big influence affected on inhabitants as the
problems in housing and structures lengthen in time.
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Disaster, Overflow, Rain, Castelló de la Plana, riu Sec.
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1. INTRODUCCIÓ
Unes pluges torrencials van sacsejar la ciutat de Castelló de la Plana el 28 i 29
de setembre de 1949. Entre les set i vuit de la vesprada del dia 28, el riu Sec es va
començar a desbordar; les carreteres de l’Alcora i de Morella, els barris del Cremor,
els Mestrets i Poble Sec van ser les zones més afectades, ja que moltes d’elles estaven sota el nivell del riu. Malgrat que els veïns d’aquests sectors van abandonar les
seues vivendes i de la col·laboració de les forces de seguretat, bombers i ciutadans,
no es va poder evitar la pèrdua de vides humanes. La ciutat no estava preparada per
a un episodi d’aquest tipus, amb precaris assentaments humans en zones inundables
i sense cap senyal d’avís o alarma previ. A mesura que passaven les hores es va
prendre consciència del tràgic episodi que havia viscut la ciutat, amb importants
danys humans i materials, desenes de vivendes enderrocades i afectades i terrenys
agrícoles destrossats. Ràpidament es van prendre mesures per a afrontar la catàstrofe: evacuacions de població i reubicacions, i es va constituir una junta pro damnificats per les autoritats per a fer front a aquest episodi tan tràgic. La premsa de l’època
es va fer ressó de la tragèdia malgrat la censura franquista habitual quan es tractava
de desastres i catàstrofes mostrant, però, una visió paternalista i activa de les autoritats fent front a la tragèdia. Destacaven els actes heroics en les tasques de salvament
mentre ocultaven la veritable dimensió d’un desastre conseqüència del pèssim estat
de les infraestructures urbanes i edificacions i dels problemes d’habitatge generats
en desenes de famílies afectades, i ens va mostrar la insuficient ajuda de l’Estat en la
reconstrucció i reparació urbana i d’infraestructures.

2. INUNDACIONS A LA PLANA DE CASTELLÓ. CONSIDERACIONS
GEOGRÀFIQUES I METEOROLÒGIQUES
Els nombrosos ventalls al·luvials de la plana costanera compresa entre Benicàssim i
Borriana resulten negats per les aigües de forma recurrent. La desaparició dels barrancs,
com passa al nord del Millars, les seccions insuficients com el riu Sec de Borriol, l’ocupació de llits a les zones al sud del Millars, i la mateixa configuració de les marjals, són
els factors que determinen els processos d’inundació. La interferència entre els factors
naturals i la intervenció antròpica constitueix una constant del que succeeix en les planes
litorals. Les transformacions agrícoles, industrials i urbanes, han potenciat la desaparició
i l’alteració dels llits naturals, modificant i amplificant les zones inundades1. En llocs
susceptibles de patir crescudes espasmòdiques, la vulnerabilitat de la societat és molt
alta, ja que es produeix una expansió d’assentaments humans cada vegada més arriscada,

1

SEGURA BELTRÁN, Francisca, «Las inundaciones de la Plana de Castelló» dins Cuadernos de Geografia, València, 2006, pp. 75-76.
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fonamentada en la baixa percepció de risc2, i s’hi uneix el deficient sistema de prevenció
i anunci de riuades existent a l’època objecte d’estudi.
Segons les dades del PATRICOVA3, la província de Castelló disposava l’any
2000 d’un total de 16.337 ha afectades per risc d’inundació, la qual cosa suposa un
2,4% del territori, amb una considerable proporció de sòl urbà, sent la població
potencialment afectada actualment superior a les 90.000 persones, xifra molt alta
que s’explica perquè la capital provincial ocupa una zona d’elevat risc: Castelló de
la Plana, amb un 18% del seu terme dins d’aquesta àrea, és el municipi més vulnerable. Les dades anteriors posen de manifest l’especial rellevància de les inundacions
en un territori fortament urbanitzat i amb un important creixement econòmic i demogràfic. L’auge econòmic lligat a la indústria taulellera i al sector dels serveis i l’important desenvolupament de les xarxes de comunicacions, han afavorit l’ocupació de
zones de risc en les últimes dècades, especialment a partir dels anys 90 del passat
segle4.
El riu Sec drena la xicoteta fossa de Borriol, però quan arriba a la plana costanera no
es produeix la confluència lògica amb la rambla de la Viuda, ja que es veu obstaculitzada
pel potent edifici al·luvial que ha construït la mateixa rambla. La topografia convexa de
l’edifici al·luvial obliga el riu Sec de Borriol a discórrer pegat als relleus descrivint una
corba i a construir el seu propi ventall avançant sobre la marjal de Castelló en un intent
de rebliment de la zona pantanosa. No obstant això, el seu llit s’interromp de manera
natural en arribar a aquesta zona deprimida que marca el límit d’una antiga línia de
costa i suposa un antic nivell de base. En la segona meitat del segle xx la construcció
d’un canal artificial, que discorre elevat sobre la marjal, permet el desguàs del riu Sec cap
a la mar5.
Les inundacions que afecten la Plana responen a tres tipus: pluvials, fluvials i mixtes.
Les inundacions pluvials es produeixen per acumulació d’un excés d’escolament superficial en zones deprimides o amb un gradient feble, solen estar associades a una escassa
infiltració o a drenatges deficients, i aquest fenomen es potencia per l’elevada intensitat
de la pluja. A més, l’acció antròpica, especialment la urbanització, i l’existència de barreres naturals com les dunes, o artificials com les vies de comunicació, alteren encara
més la producció o l’evacuació d’escolament. És un fenomen creixent que afecta
sobretot les zones urbanes.

2

PORTUGES MOLLA, Ivan, «Una revisió de les crescudes de 1949 a la plana del Xúquer-Túria», Cuadernos de Geografía, València, 2012, 117/140.

3

Pla d’Acció Territorial sobre Risc d’Inundació de la Comunitat Valenciana, València, 2000.

4

SEGURA BELTRÁN, Francisca, op. cit., «Las inundaciones...», pp. 78-79.

5

SEGURA BELTRÁN, Francisca, op. cit., «Las inundaciones...», p. 79.
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Les inundacions de tipus fluvial són les responsables de la formació dels ventalls
al·luvials de la Plana. Es produeixen quan un volum d’aigua desborda els marges del
llit i envaeix espais adjacents que habitualment estan lliures de les aigües. Són successos habituals en els rius que han anat formant les grans planes al·luvials, espais que,
per les seues condicions físiques, són generadors de riquesa i per això han sigut ocupats intensivament per l’home des d’antic. Ara bé, amb el pas del temps, l’home ha
anat ocupant les zones més perilloses, de manera que, si bé el nombre d’inundacions
no ha augmentat amb el temps, sí que ho ha fet el risc i els danys provocats.Les inundacions de tipus mixt es donen en les marjals, on per la seua mateixa gènesi conviuen
els processos terrestres i els marins. A més, la seua topografia deprimida les converteix
en autèntics embassaments on s’acumulen les aigües.Cal assenyalar que si bé les d’origen pluvial són les de major freqüència i menor magnitud, en les fluvials s’inverteixen
els termes. Les de tipus mixt poden produir-se independentment de les anteriors, encara que és cert que en els esdeveniments més greus solen sumar-se els efectes de totes
elles6.
Els episodis de pluja intensa es produeixen durant els mesos tardorencs, la segona
meitat de primavera i el final de l’estiu. No obstant això, és a la tardor, i especialment el
mes d’octubre, quan són més propicis. No es pot establir una única causa com a generadora d’aquests. Hi apareix, com a condició necessària, una acumulació d’aire fred en les
capes mitjanes i altes de la troposfera, bé siga en forma de tàlveg o bé aïllat7. Altres
factors que afavoreixen les pluges torrencials a la província de Castelló són una temperatura superficial de l’aigua de la mar relativament càlida que contrasta amb l’atmosfèrica i una àrea depressionària superficial centrada sobre el nord d’Àfrica, generalment
sobre Algèria. El gir ciclònic de la borrasca afavoreix l’advecció d’aire càlid i molt humit
de procedència marítima8.
L’any 1949, a les comarques costaneres del País Valencià, temporals d’hivern,
primavera i tardor generaren tres avingudes, de diferents magnitud i tipologia, des
del riu Sec de Castelló fins al Segura9. El 27 de setembre de 1949 un front de pluges
va afectar la meitat sud peninsular amb pluges torrencials en diferents zones d’Andalusia –Màlaga, Jaén, Sevilla, Osuna, Algesires, amb corriment de terres–, Extremadura i Alacant, acompanyat d’un fort temporal marítim10. L’endemà, les precipi-

6

SEGURA BELTRÁN, Francisca, op. cit., «Las inundaciones...», pp. 81-82.

7

CERDÁN PÉREZ, Miguel Ángel i GINÉS, Fernando, «Valores máximos de precipitación en los municipios de Castellón y Benicàssim» dins Quaderns d’aplicació didáctica i investigació n.º 13, Castelló,
2008, p. 106.

8

CERDÁN PÉREZ, Miguel Ángel i GINÉS, Fernando, op. cit., «Valores máximos...», p. 106.

9

PORTUGES MOLLA, Ivan, op. cit., «Una revisió de les crescudes…», p. 118.

10

Mediterráneo, 28 de setembre de 1949.

25. PORCAR ORIHUELA.indd 722

4/12/20 13:16

La riuada de 1949 a Castelló de la Plana

723

tacions abastaren la part central del golf de València i provocaren nombrosos
desbordaments de rius i barrancs en una zona en forma de semicercle al voltant de
València, des de Massamagrell fins a Catarroja, i des de les muntanyes de Bétera
fins a la mar. També tingueren caràcter extraordinari a la província de Castelló;
com a resultat, el Millars va assolir un cabal d’uns 2.000 m3/s a Vila-real, el riu Sec
inundà la ciutat i la marjaleria de Castelló11, i la rambla de la Viuda omplí el pantà
de Maria Cristina. En tots els casos, la sobtada resposta dels rius deixà un escàs
temps de reacció a la població. En tot cas, el focus pluviomètric fou l’àrea compresa
entre Llíria i Benaguasil, mentre que a la ciutat de València quasi no hi va ploure.
L’altre nucli de pluges, més estret, es va localitzar a la rodalia de Castelló de la Plana, i s’internà vers la conca del Millars.
Si ens remuntem a la història de la ciutat trobem notícies i antecedents de precipitacions i inundacions destacables ja en el segle xvi fins a l’actualitat. Des del segle
xvi, prop de cinquanta episodis d’inundació han afectat el nucli urbà o el seu terme
municipal. Les inundacions de tipus fluvial han sigut causades fonamentalment pels
barrancs de la Penyeta Roja, del Sol, de Fraga, i el riu Sec de Borriol12. Les inundacions dels barrancs del Sol i de la Penyeta Roja no apareixen referenciades en fonts
històriques, són més característiques dels últims anys perquè és quan els barrancs
s’han convertit en camins en la seua part final o han sigut envaïts per l’urbanisme, la
qual cosa constitueix un seriós perill atesa la naturalesa de les infraestructures afectades. Les inundacions del barranc de Fraga sí que han sigut referenciades en els
segles xviii, xix i xx a les partides de Fadrell, Almalafa, Censal i Villamargo. El riu
Sec de Borriol és el més perillós de Castelló, les inundacions amb avingudes inesperades i ràpides, activades en pluges intenses, venen referenciades des de 1597 en
multitud d’ocasions. Fins al segle xix les inundacions estaven condicionades pel
camí o carretera d’Alcora, que les vehiculava fins al nucli antic de la ciutat. Posteriorment, són més freqüents els desbordaments per la zona de la carretera de Borriol i
el pont del ferrocarril –carrers de Catí i de Sogorb– i resulten molt afectats els barris
dels Mestrets i de Sant Roc, amb les zones dels voltants de l’estadi Castàlia, on destaca l’àrea compresa entre el riu Sec, la ronda de Millars, l’antiga via del tren, i el
passeig de Ribalta, especialment en 1949 i 1962, on va influir molt el pont antic de
la carretera N-340 com a barrera13.
Les primeres informacions documentades que tenim daten de novembre de 1884,
quan es va produir un formidable temporal. A l’alba del dia 4, després de diversos dies

11

SEGURA BELTRÁN, Francisca, «Evolución urbana e inundaciones en Castelló» dins Cuadernos de
Geografia, València, 2001, pp. 262-265.

12

SEGURA BELTRÁN, Francisca, op. cit. «Evolución urbana....», pp. 262-265.

13

SEGURA BELTRÁN, Francisca, op. cit., «Las inundaciones...», pp. 84-90.
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de pluges intenses, es va desbordar el riu Sec i va inundar tota la marjal i, especialment, el Grau. Ja en el segle xx, i encara que no es tenen notícies de greus inundacions,
destaquen les precipitacions màximes diàries esdevingudes en la capital de la Plana el
16 d’octubre de 1912, amb 187,5 mm, i al novembre de 1934, amb 197 mm. Els anys
40 i 50 del segle passat es van caracteritzar per diferents episodis de pluges torrencials,
destacant els 139 mm d’aigua caiguda la vesprada-nit del 28 de setembre de 1949,
objecte d’estudi en aquest treball. No obstant això, no va ser durant els anys quaranta
i cinquanta sinó en els seixanta quan la capital de la Plana va patir la seqüència de
pluges torrencials més destacable del segle xx. El temporal, ocorregut entre els dies 13
a 17 d’octubre de 1962, té l’honor d’ostentar el rècord de registres, tant en quantitat
d’aigua recollida en 24 hores com en el total acumulat. En efecte, durant les citades
dates van precipitar quasi 400 mm, dels quals almenys 273 mm, es van recollir entre
els dies 14 i 15, amb una intensitat diària màxima de més de 210 mm. Al setembre de
1963, entre els dies 12 i 17, es va tornar a registrar un gran temporal i es van recollir
238 mm, 210 dels quals es van comptabilitzar entre els dies 13 i 14. Tres anys després,
a l’octubre de 1966, van precipitar uns 200 mm entre els dies 7 i 10. En aquests episodis dels anys 60 van quedar inundades grans zones de la marjal, però no es té constància de danys greus. El decenni es va acomiadar amb un altre destacable temporal de
llevant esdevingut entre els dies 4 i 5 d’octubre de 1969. En menys de 24 hores, des del
començament de les pluges la nit del dissabte dia 4 i fins a les 19 hores de l’endemà,
es van recollir 189 mm. En els anys setanta els temporals van presentar, en general,
una intensitat inferior a la del decenni anterior14. Durant la dècada dels vuitanta destaquen els 139 mm del 26 de setembre de 1985 i els 141 mm del 4 d’octubre de 1989. No
trobem episodis semblants fins als 282,4 mm d’aigua recollits entre el 22 i el 24 d’octubre de 2000 –amb 120,4 mm el dia 22–, els 133,8 mm del 22 de març de 2015, i els
127,9 mm del 18 d’octubre de 201815.
3. LA RIUADA I LES INUNDACIONS DE 1949
A LA CIUTAT DE CASTELLÓ
El 26 de setembre la ciutat de Castelló es va veure afectada per un episodi de pluges curtes i intenses –però esporàdiques–, en el marc d’un temporal de pluges i ruixats
intensos que afectaven diferents zones de la península, com ja hem citat abans. Dos
dies després, el 28 de setembre, al voltant de les set hores de la vesprada, després
d’unes intermitents pluges caigudes durant tot el día, el cel es va encapotar seriosa-

14

CERDÁN PÉREZ, Miguel Ángel i GINÉS, Fernando, op. cit., «Valores máximos...», p. 113-114.

15

AGENCIA ESPAÑOLA DE METEOROLOGÍA. Base de datos meteorológica. https://datosclima.es/
Aemethistorico/Lluviasol.php.
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ment i va començar a ploure a bots i barrals16. Com diu l’informe de l’Ajuntament «el
agua caía en masas compactas de volumen extraordinario, en tanto que el firmamento
presentaba cada vez un aspecto más cerrado y amenazador»17. Hi havia moments en
què el volum d’aigua era de gran intensitat, i encara que al cap de vuit hores va haverhi una treva, aquesta va ser de molt poca estona, ja que prompte va tornar a ploure en
tromba i en quantitats desmesurades mai vistes per la seua intensitat18. Molts testimonis parlen del «remor» que van sentir de les aigües i la tempesta19. Carmen Peris estava en un maset del barri del Cremor i ens va contar com les aigües negaven totes les
terres i els horts i entrava a les vivendes20. Entre les set i vuit de la vesprada, el riu Sec,
i també els barrancs que donaven al riu –per l’actual zona de la Universitat, com el
barranc del Sol–, anaven plens d’aigua, que es va sumar tota al llit del riu, i que es va
desbordar per la carretera de l’Alcora, pel barri del Cremor, per la carretera de Morella
i, sobretot, en l’eixida del pont de ferro per la carretera de Barcelona21. El barri conegut com els Mestrets va ser una de les zones més afectades, ja que una gran part
d’aquest es troba sota el nivell del riu; als voltants de la plaça de Donoso Cortés del
barri dels Mestrets van caure uns pals de la llum que, arrossegats per les aigües, van
empitjorar la situació del llit del riu i en van facilitar el desbordament. Es va inundar
també considerablement el raval de Sant Fèlix, on no es podia passar des de la plaça de
Sant Roc, que es trobava amb mig metre d’aigua. Juan Agost era en aquell moment un
xiquet de nou anys i ho recorda perfectament:
«Ho recorde com un somni. Estava a l’església dels Frares, fent d’escolanet al quinquenni de Sant Francesc, eren les vuit i mitja o les nou hores, se sentia com una remor exagerada,
se’n va anar la llum, es van fer goteres22…».

16

Continuen las intenses plujes en poblacions com València, Alacant i Almenara; se desborda el riu Túria.
Mediterráneo, 29 de setembre de 1949.

17

Arxiu Històric Municipal de Castelló (AHMC).Urbanisme. Obres pròpies.

18

RÓDENAS SIMÓN, Queta, «Les riuades de 1949 i 1962 a Castelló», Levante de Castelló, 21 d’octubre
de 2018.

19

Testimoniatge de Carmen Peris, febrer de 2020.

20

Ella estava dins del maset que estava elevat sobre la superfície del terreny i encara així l’aigua va inundar la planta baixa, i al poc de temps, quan disminuïa el nivell de les aigües, va desbordar i trencar les
tanques del maset i de moltes altres vivendes.

21

També Guadalupe Palatsí, a més del testimoniatge ja citat, coincideix en el lloc per on es va desbordar
el riu amb molta intensitat.

22

Testimoniatge de Juan Agost, febrer de 2020.
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Malgrat que els veïns del barri dels Mestrets van abandonar les cases i malgrat la
col·laboració de les forces armades, bombers i ciutadans, no es va poder evitar la pèrdua
de vides humanes, encara que les informacions que transmetia la premsa el dia 29 de
setembre encara desconeixien aquest aspecte23.
Cal recordar que eren anys de postguerra, de misèria i pobresa i també de por. Les
ribes del riu Sec eren utilitzades pels qui s’havien construït una rudimentària barraca en
el seu llit per a poder disposar d’una miserable vivenda. Les infraestructures eren insuficients, i no hi havia cap tipus d’ordenació urbana que poguera vigilar o autoritzar la
construcció incontrolada en zones clarament inundables. Als voltants de l’estadi Castàlia, un panyet de cases de gent humil es va veure molt afectat; animals morts, matalassos,
i tota classe d’objectes, s’arrumbaven per l’aigua, que va eixir de l’estadi i va inundar la
ciutat amb força. A partir de les vuit de la vesprada moltes zones de la ciutat es van quedar sense subministrament elèctric24.
L’alcalde, Carlos Fabra Andrés, es va posar ràpidament en comunicació amb el cap
del Moviment i governador civil, Luis Julve Ceperuelo, i aquest es va coordinar amb el
governador militar, Juan Asensio, i el comandant de Marina, Juan Martín, per a iniciar
les primeres tasques de salvament i evacuació de persones afectades. Els evacuats eren
traslladats a diferents llocs per a ser atesos. En un primer moment els ferits es traslladaven a l’Hospital Provincial i a la Creu roja; al voltant de cent persones es van refugiar a
la caserna de la Policia Armada, i també van acollir refugiats el cine Goya i els magatzems de La Unió Territorial de Cooperatives situats a l’avinguda del Mar. A les deu de
la nit sonen les campanes en senyal d’alarma davant la impossibilitat d’usar les sirenes
per la falta de subministrament elèctric. La pluja és intensíssima a mitjanit, mentre continuen els treballs de salvament de persones aïllades; la magnitud de la tragèdia es fa
cada volta més evident, amb nombrosos edificis enderrocats25, i les tasques de salvament
i evacuació en les quals participen bombers, policia, Guàrdia Civil, forces del Regiment
Tetuán 14, Creu Roja, Guàrdia de Franco, i pescadors i mariners del Grau amb barques
amb llums de petromax per a evacuar a la població en perill, es veuen dificultades per la
falta de llum i per la immobilització del parc mòbil26. Més de 500 persones han passat
per situacions difícils i han sigut rescatades amb l’aigua per la cintura utilitzant cordes
per a salvar-les. Poc abans de la una de la matinada la pluja dona un respir i és aprofitat
per a intensificar les tasques de salvament. A les quatre de la matinada, els bombers
intenten arribar al riu Sec; el nombre d’evacuats ja s’eleva al voltant de les mil persones.

23

Mediterráneo, 29 de setembre de 1949.

24

De les tres centrals elèctriques, LUTE, Comercial i Hidroeléctrica Española, només subministra aquesta última. Mediterráneo, 29 de setembre de 1949.

25

Algunes vivendes s’enderrocaven pocs minuts després d’haver salvat els seus habitants.

26

Com els vehicles de la companyia Fuente en Segures.
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Malgrat la dimensió de la tragèdia, el governador civil, es mostra satisfet en aquell
moment perquè pensa que no hi ha hagut víctimes mortals27.
El Mediterráneo del dia 30 de setembre porta informació sobre les intensíssimes
pluges que s’han produït en altres parts de l’Estat, no exemptes en alguns casos de desgràcies personals, com les víctimes mortals a València –encara no comptabilitzades en
aquell moment–, les set víctimes de Bétera –la població més afectada de les comarques
valencianes–, i les 24 víctimes de Sevilla i els seus voltants. Pel que fa a Castelló, informa que la quantitat d’aigua recollida en poques hores entre la vesprada-nit del 28 de
setembre, ascendeix a 139 mm, i, per primera vegada, destaca l’aparició de les primeres
víctimes mortals de les inundacions –un total de 10 fins al moment–. En la mateixa crònica es pot llegir que s’han descobert xiquets arrossegats per la riuada quan ha baixat el
nivell de les aigües.
La primera víctima de les inundacions a Castelló va ser Rosario Llansola Moliner,
una dona de 38 anys que vivia al maset de Bellido, al camí de l’Alcora. Va morir arrossegada per les aigües quan intentava recuperar alguns efectes a la planta baixa de la
vivenda. Els bombers van poder salvar el seu marit obrint un forat a la paret. Aquest cas
és recordat per Guadalupe Palatsí i Carmen Peris28.
A la matinada del dia 29 comencen a concentrar-se familiars i curiosos en el pont del
riu Sec de la carretera de Barcelona. Apareixen els primers cadàvers sobre les aigües, es
tracta de dos xiquets i dues dones arrossegats per la primera tromba d’aigua. Els cossos
són rescatats pels bombers. S’efectua l’alçament dels cadàvers per l’autoritat judicial i es
traslladen al cementeri. Allí mateix, en les seues immediacions, hi apareixen dos cadàvers més. Aquests veïns que van acostar-se al riu aquell dia 29 es van adonar de la magnitud de la tragèdia en comprovar l’estat de les instal·lacions esportives del Castàlia. En
l’estadi es podien observar greus desperfectes i enderrocaments en alguns llocs. Justament un dia o dos abans s’hi havia clausurat un campament de l’OJE, i molts matalassos
i material del campament es van veure arrossegats per les aigües.29 Apareixen altres
cadàvers darrere de la residència d’oficials situada enfront de l’estadi Castàlia, en la
partida Zafra; un cos al costat d’un tronc de taronger, i un altre al costat d’un pal de la
llum. El cos d’una dona resident al carrer de Sogorb apareix darrere de la fàbrica de la
calç. Altres cossos apareixen en la carretera de la Plana, en la granja del camí del cementeri. Apareix també sota un pontet al barri del Tronío el cadàver de l’únic home víctima

27

Mediterráneo, 29 de setembre de1949.

28

Carmen Peris ens diu que eren masovers, dormien a l’estiu a la planta baixa del maset perquè els amos
ho feien dalt. Els van dir de pujar a la vista la situació, però la família va baixar a recuperar uns estris
i la tromba d’aigua va entrar a la planta baixa. La filla es va agafar a una porta i es va salvar; els pares
es van quedar dins i per un forat fet per la filla va eixir el pare. La mare es va ofegar.

29

Testimoniatge de Carmen Peris.
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de les inundacions, Avelino González Cortés, de 60 anys. Posteriorment, l’1 d’octubre,
apareix el cadàver d’una xiqueta de cinc anys, arrossegat per les aigües a la partida Brunella, a la finca del «Minino»30. L’últim cadàver que apareix és el del nadó de tres mesos,
Juan Guaita Alcón, en la partida Coscollosa el 2 d’octubre31. El dramàtic relat del diari
Mediterráneo destaca la solidaritat de la ciutat, que sent les víctimes com a pròpies, la
desolació als carrers i les banderes a mitja asta en els centres oficials32.
L’aspecte de la ciutat era desolador en el sector comprés entre la carretera de l’Alcora, la ronda Magdalena i el riu Sec. S’amuntegaven les escombraries arrossegades a
l’estació de ferrocarril, el barri dels Mestrets estava destrossat i ple de fang, així com
l’estadi Castàlia. Les vivendes de la zona que no havien caigut a terra estaven afectades
per diversos desperfectes, com els produïts als voltants de l’estadi i de la plaça de Teodoro Izquierdo en les vivendes militars en construcció, on l’aigua havia arribat al metre
i mig en els moments més difícils; també s’apreciaven destrosses a les vivendes de sotsoficials amb cavalleries mortes i horts negats. Segons ens relata Magdalena Torres, una
xiqueta de vuit anys en aquell moment, son pare, Pepe, va intentar anar en bicicleta des
de Castelló pel camí de Vora Mar –pel camí la Plana i altres no es podia–, fins a una
alqueria que tenia i encara hi és al camí Serradal, es trobava el seu germà, que s’hi havia
quedat pel conreu i sega de l’arròs. No hi va poder passar, tot s’havia convertit en una
extensió lluenta d’aigua, l’arròs devia estar a final de sega o a les eres. Era tot una malesa, l’aigua s’havia emportat les garbes. A més, els animals estaven morts, la palla feta
malbé… També ens conta que molts veïns dels voltants –a prop de la sèquia de l’Obra–
van anar a l’alqueria «perquè estava elevada, tenia (i en té encara) era, un primer pis, i
perquè tenien menjar, sobretot el típic frito. Almenys en un parell de dies, no ho recorda
bé, no van poder eixir i es van quedar allí refugiats. Al final del carrer de Sant Roc els
matalassos i els somiers estaven recolzats contra la paret»33.
La mitjanit del 28 de setembre es van iniciar les primeres tasques d’assistència als
evacuats, que s’allotjaven en el cine Goya i en altres llocs com magatzems, i que posteriorment van ser concentrats a l’Hogar Infantil de l’Auxilio Social. Els van repartir mantes i els reanimaven amb café i conyac; la Secció Femenina va començar el repartiment
de roba i de mil racions d’aliments al migdia del 29 de setembre i de vuit-centes a la nit.
El governador civil i cap del Moviment, Luis Julve, visita les zones afectades i rep l’afecte i agraïment de la població davant la preocupació mostrada per les autoritats, segons la
premsa de l’època34. El diari Mediterráneo també assenyala actes heroics en els treballs

30

Mediterráneo, 2 d’octubre de 1949.

31

Mediterráneo, 4 d’octubre de 1949.

32

AHMC. Urbanisme. Obres pròpies.

33

Testimoniatge de Magdalena Torres.

34

Mediterráneo, 30 de setembre de 1949.
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de salvament, com el dels guàrdies civils sorpresos pel desbordament i la inundació en
les proximitats de l’estadi Castàlia, que van pujar als murs per a avisar els veïns del barri i la residència de sotsoficials de la catàstrofe. També van participar en tasques d’evacuació i salvament de més de setanta persones.
Les víctimes mortals de la riuada del 28 de setembre a la ciutat de Castelló apareixen
citades en diferent documentació. La primera relació coneguda es pot extraure de la consulta de les inscripcions del llibre de soterraments del cementeri de Castelló. Trobem
també diferents llistes de l’Ajuntament de Castelló entre la documentació municipal
–cartes a altres administracions, informes– de l’Arxiu Històric Municipal, i documentació del Govern Civil de l’Arxiu Històric Provincial amb relacions de víctimes del 4 i 31
octubre35. En algunes relacions apareixen només el nom i l’edat de les víctimes; en altres
llistes s’indica el domicili i el lloc on es van trobar en alguns casos, també amb algunes
errades i variacions en els cognoms.
Després de recollir tota la informació inclosa de les diferents fonts, aquesta és la relació de les víctimes amb el seu nom i cognoms, l’edat, el domicili i el lloc on es van trobar.
NOM I COGNOMS

EDAT

ADREÇA

LLOC ON ES VAN TROBAR

Rosario Llansola Moliner

38

Maset Bellido

Maset R. Bellido. Ctra. de
l’Alcora

Maria Ibáñez Montoliu

64

Av. d’Espronceda
123

Granja ctra. cel cementeri

Fina Delfín Ibáñez

3

Av. d’Espronceda
123

Casa la Florista. ctra. de
l’Alcora

Julia Ibáñez Barrachina

40

Osca 6

Darrere de la residència
d’oficials

Julieta Fortunato Ibáñez

11

Osca 6

Partida la Zafra

Tomasa Torrent Bernad

50

Osca 6

Camí la Plana

Natividad Fortunato Ibáñez

6

Osca 6

Consuelo Benet Torrent

7

Osca 6

Partida la Zafra

Teresa BellésTraver

62

Sogorb 183

Darrere de la fàbrica de la
calç

Avelino González Cortés

60

Tronío

Barri El Tronío

Juan Guaita Alcón

3
mesos

Antonio Maura 28

Partida Coscollosa

Josefa Benet Torrent

4

Osca 6

35

Carta del governador civil a l’alcalde de Castelló demanant relació de víctimes en funció de la legislació vigent en riscos catastròfics en accidents individuals o del treball.
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4. L’ESCENIFICACIÓ DEL DOL. PAISATGE DESPRÉS DE LA RIUADA
Coneguda la magnitud de la catàstrofe i l’existència de víctimes mortals, l’alcalde de
la ciutat, va realitzar el 29 de setembre una crida a la ciutadania per a assistir al soterrament de les víctimes de la riuada del dia anterior i va ordenar el tancament dels comerços
i tendes a la vesprada36. En aquell moment n’eren deu les víctimes mortals, perquè les
dues últimes víctimes de la riuada van aparèixer l’1 i el 2 d’octubre.
La comitiva de l’enterrament va sortir des de l’Hospital Provincial, on anteriorment
s’havien realitzat les autòpsies dels cossos recuperats per part del metge Villanueva. La
ciutat va acudir massivament a la cerimònia i tots els comerços i tallers van tancar les
portes segons les instruccions abans citades. La comitiva va iniciar la seua marxa encapçalada pels portadors de les corones seguits per una representació d’ancians de l’asil, els
portadors de les creus parroquials, els portalliteres i darrere, els fèretres portats pels
familiars dels difunts, les autoritats provincials i locals, representants d’institucions i
entitats de la ciutat i la Banda Municipal tancant el seguici.
Es va realitzar un respons a la capella dels Sants Patrons i un altre a l’església de Sant
Agustí. L’acomiadament del seguici es va produir a la plaça de Clavé, amb escenes
punyents plenes de tristesa. Els fèretres anaven coberts amb la bandera nacional amb
crespons negres i els familiars van rebre el condol de les autoritats. Aquesta escena ens
la recorda Juan Agost, qui ens explica que es tractava d’un enterrament del tipus de «tres
capes», el de més solemnitat entre els tres tipus diferents d’enterrament37.
El panorama que presentava la ciutat era desolador. Al dolor per la pèrdua de vides
humanes, es sumava la situació en la qual quedaven moltes famílies humils que l’havien
perdut pràcticament tot -habitatges arrasats o danyats considerablement i la pèrdua de les
seues poques pertinences. Centenars d’edificis danyats, molts dels quals s’haurien d’enderrocar. Els primers dies d’octubre encara els carrers de la ciutat estaven plens de fang
i d’aigua; des del carrer de Sant Roc i de les rondes cap a la carretera de Barcelona, molts
carrers romanien intransitables, eren vies sense asfaltar amb muntons de fang que s’intentava extraure. Al sector de l’estadi Castàlia i als seus voltants hi havia prop de vint
edificis destruïts, també al cementeri les destrosses eren evidents. Alguns senyals d’una
falsa normalitat la representaven les dones que s’apropaven a netejar roba a la vora del
riu. No solament els danys eren molt elevats en l’aspecte urbanístic, al camp, centenars
de tarongers, garroferes i altres arbres van ser arrossegats per les aigües, i es calcula que
150.000 kg d’arròs es van precipitar a la mar38.

36

AHMC. Urbanisme. Obres pròpies.

37

Testimoni de Juan Agost.

38

ABC, 1 d’octubre de 1949. Aquest diari també informa de dos noves víctimes del temporal a la província, una a Torre-xiva i una altra a Borriol a causa de l’enderrocament de part d’una casa arrossegada pel
riu amb una dona dins.
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5. CAP A LA NORMALITAT CIUTADANA: GESTIÓ DE L’ASSISTÈNCIA,
AJUDES I RECONSTRUCCIÓ DE LES ZONES AFECTADES
Després de la tragèdia i del soterrament de les víctimes, la ciutat intenta progressivament tornar a la normalitat amb l’organització de l’assistència als damnificats i de les
tasques de reconstrucció i rehabilitació a les zones afectades, tant en les obres de reforç
i reparació dels marges del riu per evitar una nova catàstrofe com en la reparació i construcció de vivendes per donar resposta a les necessitats dels veïns més afectats que han
perdut la seua llar.
S’inicia el retorn dels evacuats a les seues vivendes passades les hores d’angoixa,
encara que l’1 d’octubre més de dues-centes persones continuen allotjades a la Cooperativa Sant Isidre i Auxili Social reparteix 1.600 racions alimentàries39. Unes primeres
valoracions sobre la població afectada xifren en 1.500 els damnificats directes que necessiten atenció, manutenció i allotjament, més uns altres 1.500 afectats que han pogut ser
atesos i allotjats pels seus familiars40.
El 30 de setembre es constitueix la Junta d’Ajudes als Damnificats de la Inundació
–en el marc de l’Obra Social Francisco Franco–, ubicada als baixos de l’Ajuntament i
presidida pel cap del Moviment i governador civil, Luis Julve, composta per l’alcalde de
la ciutat, l’arxipreste, la delegada d’Auxili Social i Sindicats, i la delegada de la Secció
Femenina. Aquest era l’únic organisme autoritzat per a gestionar i repartir ajudes i donatius41. L’1 d’octubre se celebra una reunió entre el governador civil i l’alcalde de la ciutat
i es decideix l’obertura de la subscripció pro damnificats42.
Comencen les primeres valoracions dels danys que ha patit la ciutat amb informació
sobre edificis enderrocats i sobre els més afectats que hauran d’enderrocar-se. Igualment,
es constata la greu afectació a l’horta del nord i oest del terme municipal amb una gran
quantitat d’arbres arrancats –tarongers, garroferes…–, amb els més de 150.000 kg d’arròs llançats a la mar. Paral·lelament, forces de la Comandància de Marina, treballadors
de la Junta d’Obres del Port i mariners, deixen expedita l’eixida d’aigua al mar que estava produint un tap, i els bombers donen per finalitzades les tasques de bombar aigua de
l’estació del Nord. El Govern Civil crea un compte corrent en el Banc d’Espanya per a
recollir donatius per als damnificats, ateses les nombroses demandes en aquest sentit.
Les persones damnificades sense llar es concentren a les instal·lacions d’Auxili Social i
les autoritats, encapçalades pel governador civil, Luis Julve, el president de la Diputació
de Castelló, José Ferrandis, l’alcalde, Carlos Fabra, i la delegada de la Secció Femenina,

39

Mediterráneo, 1 d’octubre de 1949.

40

Mediterráneo, 4 d’octubre de 1949.

41

Mediterráneo, 1 d’octubre de 1949.

42

Mediterráneo, 2 d’octubre de 1949.
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Pepita Sancho, visiten les zones afectades com el barri dels Mestrets per a renovar el
condol a les famílies afectades. L’estadi Castàlia, amb l’alberg annex que estava en
construcció del qual es poden recuperar llits metàl·lics per als damnificats, i l’edifici
de la SAFIC43, amb capacitat per a vint-i-cinc famílies, allotjarà provisionalment
prop de cent persones quan s’habiliten els serveis d’aigua i llum. El 4 d’octubre, de nou
unes intenses pluges a Castelló amb 61 litres/m2 produeixen l’enderrocament d’un
altre edifici44.
El cap del Moviment i governador civil, Luis Julve, és, com a màxim representant
del Nou Estat –ja que a banda del control de l’ordre públic també entre les seues funcions
té la del control de les institucions locals– qui dirigirà i coordinarà totes les iniciatives
locals i relacions amb el Govern central relatives a les inundacions, com ara obres de
reconstrucció i atenció als damnificats45. Així, el 5 d’octubre presideix una reunió a
l’Ajuntament de Castelló amb institucions i organismes representatius de Castelló per a
tractar aspectes relacionats amb les inundacions i atenció als damnificats. A aquesta
reunió assisteixen l’alcalde de la ciutat, Carlos Fabra; el governador militar, Juan Asensio; el comandant militar de Marina, Juan Martín; el president de la Diputació, José
Ferrandis; la responsable de la Secció Femenina, Pepita Sancho; José Rovira, representant l’arxipreste; el delegat d’Hisenda, Joaquín Fernández; el fiscal de taxes, José Talens;
el delegat de Treball, Manuel Cerdá; el secretari provincial de Proveïments, Sebastián
Linde Martín; el cap provincial de Sanitat; el director del Mediterráneo; el cap de la
Junta d’Obres del Port i altres personalitats i representants d’institucions, com Ángel
Sánchez Gozalbo, Pascual Lluch, Francisco Maristany, Carlos González Espresati i Luis
Ros de Ursinos. El governador civil, inicia la reunió amb un record emocionat «de una
sociedad injusta que permite se viva en chozasinmundas que no ofrecen condiciones de
seguridad», i expressa la seua gratitud a tots els organismes i persones que han treballat
en tasques de rescat i salvament evitant que la tragèdia fora més gran; a continuació
planteja la situació com una oportunitat per a sanejar la ciutat i planificar nous barris i
vivendes dignes; destaca el donatiu de 50.000 pessetes del Ministeri de la Governació,
amb un discurs que evidencia la concepció magnànima i paternalista de l’Estat; notifica
les cartes de condolences rebudes de diferents ajuntaments i anuncia que la SAFIC ha
oferit el seu edifici per a allotjar els damnificats fins que puguen disposar de vivendes46.

43

Societat Anònima Financera Castellonenca.

44

Mediterráneo, 5 d’octubre de 1949.

45

En el primer franquisme el governador civil ostenta la màxima jerarquia del Nou Estat a la província,
es la representació del Govern central per al control i relacions amb l’administració local –ajuntaments,
entitats i diverses delegacions provincials–. És una peça bàsica en l’articulació territorial del règim i
cap del Moviment –FET de les JONS–, identificació partit/Estat com en els models d’estat feixistes.
PONCE ALBERCA, Julio, «Los gobernadoresciviles en el primer franquismo», Hispania, 2006.

46

Mediterráneo, 6 d’octubre de 1949.
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Finalitza la intervenció amb una crida entusiasta a superar la situació afirmant que «el
Estado generoso y atento a las necesidades, impulsado por nuestro Caudillo glorioso y
paternal nos apoyará sin reservas». Sánchez Gozalbo, representant de la Caixa d’Estalvis
de Castelló, anuncia una aportació econòmica per a la construcció de vivendes, i s’estudia el projecte de la Cooperativa Cases Barates per a la construcció de 144 vivendes. El
mateix dia, una sessió extraordinària de l’Obra Social Francisco Franco, presidida també
per l’omnipresent Luis Julve, decideix aportar un donatiu de 25.000 pessetes i realitzar
estudi de la situació i necessitats.
També el 5 d’octubre, l’Ajuntament de Castelló, reunit en comissió permanent, acorda aprovar un crèdit de 100.000 pessetes d’ajuda als damnificats pels danys en les
vivendes. S’acorda també en aquesta comissió la reparació de tots els desperfectes
ocasionats en la via pública a causa de les inundacions, on s’han acumulat una important quantitat d’enderrocs, fang i materials. Seran els serveis públics municipals els
que s’ocuparan de la neteja dels carrers de la ciutat amb màxima urgència47. Igualment, en aquesta comissió, després de llegir una instància del president de la Cambra
de Comerç, Daniel Tirado Climent sobre la gestió per part de l’Ajuntament de l’aplicació de l’Assegurança de Riscos Catastròfics per als damnificats, se l’informa sobre
l’emissió per part del consistori al més aviat possible de tots els certificats sol·licitats
pels veïns afectats pel sinistre48.
La SAFIC ultima detalls per a possibilitar l’allotjament de les famílies al seu edifici
al més prompte possible. La Junta d’Ajuda als Damnificats recull dades i informació i
més informes tècnics de diferents organismes per a poder fer l’ajuda efectiva als damnificats. Al mateix temps, es recull documentació per a la comissió que viatjarà a Madrid
el 9 d’octubre a visitar diferents organismes ministerials49. Per a preparar aquestes reunions a Madrid i per a avaluar els danys provocats per les inundacions se celebra el 8
d’octubre al Govern Civil, una reunió preparatòria amb diverses autoritats. Segons l’informe, les pèrdues materials de la ciutat i província en vivendes i obres urbanes, edificis
públics, estris, aixovars, mercaderies i queviures, bestiar i collites, suposaven un total de
45.304.105 pessetes50. Entre les conclusions més destacades de l’informe cal mencionar
en relació amb la ciutat de Castelló que 209 famílies van ser afectades, amb uns danys
entre mobles, aixovar, queviures i roba d’1.439.000 pessetes. Pel que fa a les vivendes i
edificis, 42 van ser les cases enderrocades, 63 les cases amb enderrocs parcials i 73 les
cases amb desperfectes; en total, suposa uns danys valorats en 3.347.000 pessetes. L’informe continua detallant els valors de les destrosses: els danys a l’estadi Castàlia van

47

AHMC. Comissió Permanent de l’Ajuntament de Castelló.

48

Segons Ordre Ministerial de 9 de desembre de 1948.
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Mediterráneo, 7 d’octubre de 1949.
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RÓDENAS SIMÓN, Queta. 2018. «Les riuades de 1949 i 1962 a Castelló». Levante de Castelló.
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suposar 982.000 pessetes51; via pública i serveis públics –cementeri, reparació de carrers, grup escolar Serrano Suñer, clavegueram i construcció de murs de defensa– danys
valorats en 875.000 pessetes; mercaderies i queviures –empresa de licors Carot– 155.000
pessetes de danys i 70.670 kg de blat inservible; 26.954 kg de blat arrossegat per les
aigües a la fàbrica de Carmen Bernat. Pel que fa a la ramaderia, al terme de Castelló es
valoren pèrdues en desperfectes i pinso, la mort de 3.500 aus de granja, 2.500 conills, 80
cabres, 130 ovelles, 70 porcs, 28 vaques i 14 peces de bestiar cavallí i mular, en total,
789.000 pessetes en danys. En camins i carreteres: els danys en carreteres afectades al
terme municipal ascendeixen a 982.000 pessetes. En agricultura es calculen danys per
valor d’1.385.000 pessetes: collites de bajoques i d’arròs, i danys en arbreda: oliveres,
garroferes, tarongers i altres productes i espècies; també cal afegir 7.000.000 de pessetes
en desperfectes en finques particulars52.
La comissió provincial –composta pel governador civil, el president de la Diputació,
l’alcalde de la ciutat, el delegat provincial de Sindicats, el delegat provincial d’Hisenda i
el director del Mediterráneo– visita el 10 d’octubre el ministre de la Governació i delegat
del Moviment, Blas Pérez, i el ministre de Justícia, Raimundo Fernández Cuesta. El
ministre de la Governació ofereix un altre donatiu de 50.000 pessetes per a resoldre els
danys de les inundacions a Castelló i deixa en mans del subdirector de la Direcció General de Regions Devastades estudiar possibles ajudes. Es visita també el director general
de la Beneficència i Auxili Social amb motiu de l’enviament de roba i efectes per als
afectats. L’endemà són rebuts pel ministre d’Agricultura, Carlos Rein, i el ministre d’Hisenda, Joaquín Benjumea. Segons el ministre d’Agricultra, no es disposa de fons monetaris per a ajudes i només ofereix promeses de col·laboració mitjançant l’Institut de
Colonització Agrària i l’Institut de Crèdit Agrícola, que estudiaran possibles projectes i
enviaran vagons de farina per la pèrdua de la collita de blat. De la mateixa manera, el
ministre d’Hisenda considera impossible que hi haja una moratòria fiscal i proposa com
a forma d’ajuda els llocs de treball que es creen en les obres que possibilitaran la construcció de l’edifici de la nova delegació d’Hisenda a Castelló.
Mentrestrant, a la ciutat la vida quotidiana intenta tornar a poc a poc a la normalitat: l’11 d’octubre l’Ajuntament demana a FACSA que donara servei d’aigua a les
vivendes de SAFIC al carrer del Mestre Caballero per als damnificats que hi estan
allotjats53, i davant la falta de resposta, insisteix el 17 d’octubre al Govern Civil; finalment, el 22 d’octubre FACSA respon que està realitzant amb urgència la instal·lació
d’una canonada. La Comissió Permanent Municipal acorda el 14 d’octubre habilitar un
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Aquests importants danys a l’estadi Castàlia, pròxims al milió de pessetes, fan necessari habilitar i
reformar el vell camp de Sequiol, perquè costarà mesos tindre l’estadi Castàlia de nou en condicions.
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AHMC. Urbanisme. Obres pròpies.
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AHMC. Urbanisme. Obres pròpies.
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crèdit de 100.000 pessetes per a ajudar els damnificats de les inundacions i per a reparacions de danys en serveis municipals54. I, justament quan la Direcció General
d’Obres Hidràuliques està duent a terme les obres de defensa de Castelló contra les
avingudes del riu Sec, una nova riuada va provocar el pànic entre els ciutadans, que va
afectar sobretot, com sempre, els ravals dels Mestrets i la Guinea, així com el carrer de
Sant Roc i adjacents.
El 16 d’octubre, el governador civil, rep les visites del director de l’Institut de Colonització i del director del Servei Nacional de Recuperació Agrícola per a la realització
d’un informe de la situació dels danys. Es reuneix també el governador civil amb representants de la Unió Territorial de Cooperatives del Camp i la Germandat Sindical de
Llauradors i Ramaders55. El 18 d’octubre és Gonzalo Cárdenas, subdirector general de
Regions Devastades, qui visita la ciutat de Castelló i realitza un recorregut per les zones
afectades com els carrers d’Osca i Sogorb –amb vivendes enderrocades i afectades–, el
riu, l’«Escuela de Mandos» en construcció, l’estadi Castàlia i la seua torre i el transformador on es va produir el desbordament, el riu, el cementeri amb els seus desperfectes,
i el carrer del Mestre Caballero, amb l’alberg pròxim al riu molt afectat. Aquestes
visites de diferents organismes oficials a la ciutat són comentades en l’editorial del
Mediterráneo del mateix 18 d’octubre, on destaca l’ajuda sense reserves de l’Estat
amb el desplaçament destacats membres del govern del Caudillo amb promeses d’ajuda, però, com s’avisa des del diari oficial del Moviment, no tota l’ajuda ha de recaure
en l’Estat, també el poble de Castelló ha de ser generós en donatius i ajudes, que no s’han
de paralitzar.
Continuen les reunions de les autoritats: el 19 d’octubre el governador civil es reuneix en el Sindicat Tèxtil amb representants de localitats afectades de la província, delegats sindicals, alcaldes i germandats de llauradors i ramaders, per a conèixer les seues
inquietuds i necessitats i informar sobre la tramitació d’impresos per a les ajudes pels
danys soferts. El mateix dia, el governador civil celebra una altra reunió en el marc de
l’Obra Social Francisco Franco per a impulsar els projectes de vivendes econòmiques als
barris afectats. Un dia després, el 20 d’octubre, l’alcalde, envia una carta al Consell de
Ministres reclamant que els danys de la ciutat produïts per les inundacions siguen considerats catastròfics a l’efecte de la seua cobertura en les pòlisses d’assegurances corresponents56.
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AHMC. Comissió Permanent de l’Ajuntament de Castelló.
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Aquest dia s’inaugura de nou el camp del Sequiol amb el partit Castelló-Elx per la impossibilitat de
disputat partits a l’estadi de Castàlia per l’estat de les instal·lacions com a conseqüència de les inundacions. Mediterráneo, 16 d’octubre de 1949.
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Emparats en els decrets lleis de 2 de setembre 1947, de 23 d’abril de 1948, i en l’Ordre del Ministeri
d’Hisenda de 9 de gener de 1949.
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A finals d’octubre i principis de novembre s’inicien algunes actuacions relacionades
amb les gestions demanades, tal com informa el diari Mediterráneo en relació a l’enviament de vagons de blat per a rescabalar la mercaderia perduda a la fàbrica de Carmen
Bernad, mitjançant les gestions del governador civil, amb el president del Sindicato
Nacional del Trigo, Julio Sánchez57; així mateix, s’informa la Germandat Sindical de
Llauradors i Ramaders de la convocatòria d’una reunió sobre les ajudes de l’Estat pels
danys de les inundacions i s’anuncia l’inici de les obres de la Cooperativa Cases Barates
amb informació del plec de condicions per a la construcció de 68 cases amb capacitat per
a 136 vivendes a la ronda de Vinatea58. Altres actuacions que s’inicien són la subhasta
d’adjudicació de les obres per a defensa de la marjalería59. Amb motiu del tercer aniversari de la presa de possessió de Luis Julve com a governador civil de la província, rep una
visita de cinquanta damnificats per les inundacions, que mostren el seu agraïment per les
ajudes rebudes60. El governador anuncia el segon donatiu de 50.000 pessetes del ministre
de la Governació per a ajudar els damnificats, i el 8 de novembre visita el barri dels Mestrets el subdirector de Regions Devastades61; en aquesta visita recomana la demolició
d’edificis amb greus desperfectes i inhabilitats62.
Durant el mes de novembre l’Ajuntament comença a rebre les instàncies de diferents
veïns demanant certificats en què es justifique que les seues vivendes i propietats han
resultat inundades i amb desperfectes o que han col·laborat en tasques de salvament i han
sofert ferides. El 10 de novembre, la Junta d’Ajuda als Damnificats fa el lliurament
d’ajudes a familiars de les víctimes amb quantitats que oscil·len entre les 1.000 i 2.000
pessetes, i el diari Mediterráneo destaca l’agraïment de les famílies a les autoritats. Pocs
dies després, una vegada elaborats els estudis i informes sobre tots els danys a la ciutat,
la Junta d’Ajuda als Damnificats acorda tancar el 30 de novembre el compte bancari
d’ingressos i donatius als damnificats i donar també per finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’ajuda de les famílies afectades el 21 de novembre.
El Mediterráneo del 22 de novembre anuncia l’inici el dia anterior dels treballs de la
construcció per l’Obra Social Francisco Franco de la primera fase de 120 vivendes per a
damnificats, que correspon a un total de 44 vivendes. El projecte està dirigit per l’arquitecte Vicente Vives i s’edificarà en un solar del carrer del Mestre Caballero.
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Mediterráneo, 21 d’octubre de 1949.
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Mediterráneo, 23 d’octubre de 1949.
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La Germandat de Llauradors i Ramaders, en paraules del seu president, Ramón Roig, expressa la seua
gratitud per l’inici d’aquestes obres. Mediterráneo, 1 de novembre de 1949.
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Mediterráneo, 29 d’octubre de 1949.
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Mediterráneo, 4 de novembre de 1949.
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Aquesta tasca és realitzada per les Brigades Municipals però en alguns casos com el de Vicente Castelló Palatsí realitzarà personalment la de la seua vivenda tal com li indiquen verbalment.
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Les obres de reparació i de contenció de noves avingudes al voltant de l’estadi Castàlia es veuen afectades per un nou temporal de vent i pluja que assola la ciutat el 14 de
desembre provocant destrosses en la sostrada i en la tribuna de l’estadi. Aquests nous
danys, juntament amb els produïts per les inundacions de finals de setembre, obliguen a
continuar utilitzant el camp del Sequiol mentre continuen les obres de reparació63 de
l’estadi. Aquestes obres havien provocat la destrucció de l’antic camí de la Penyeta Roja
i van generar dificultats d’accés al barri de Tombatossals per la construcció d’un mur de
contenció entre l’estadi i el riu64.
El 27 de desembre s’efectua una nova entrega de donatius de la Junta d’Ajuda als
Damnificats per part del governador civil, i el 31 de desembre es donen per finalitzats els
treballs de la Junta. L’1 de gener de 1950 una vegada realitzada la comptabilitat, s’informa d’una recaptació total de 459.000 pessetes, a les quals s’han de sumar les 100.000
pessetes dels donatius del ministre de la Governació. D’aquesta quantitat, restant els
donatius i les inversions realitzades –entre les quals destaquen donacions a veïns de la
ciutat i de localitats com Ribesalbes, Aiòder, Borriol, Cabanes, Torreblanca i Vilafamés
i compra d’estris, aixovar, racions alimentàries, calçat…– queda un romanent de 262.000
pessetes que es lliura l’alcalde de la ciutat per a la construcció de vivendes.
El 2 de gener de 1950 la Comissió de Foment de l’Ajuntament de Castelló indica a
l’arquitecte municipal que redacte el projecte de les obres necessàries de restauració i
reforçament dels marge dret del Riu Sec, dos dies després el 4 de gener la Comissió Permanent de l’Ajuntament sol·licita al Ministeri d’Obres Públiques –mitjançant escrit dirigit a Miguel Abriat, president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer65–, una subvenció estatal per l’execució d’aquests obres, i aquest mateix día s’informa de l’escrit de
veïns del passeig Morella rebut l’11 de novembre passat66 relatiu també a la necessitat
d’obres de reparació del marge dret del riu en la zona de l’ermita de Sant Joan, i s’acorda
que l’arquitecte municipal redacte amb caràcter molt urgent els pressupostos de l’actuació, demanant col·laboració econòmica als propis afectats67. La qüestió de les obres de
reparació dels marges del Riu Sec torna a aparèixer a la sessió del plenari de l’Ajuntament del 26 de gener on per unanimitat es demana al Ministeri d’Obres Públiques que
inicie amb la major urgència possible els treballs de defensa dels marges del riu, en
aplicació de la protecció màxima de zones devastades contemplada en el Decret de 23 de
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A tal efecte el 24 de novembre la Federació Espanyola de Futbol havia concedit 50.000 pessetes per
al’adequació i rehabilitació d’aquest antic camp de futbol que estava en desús.
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Mediterráneo, 4 de desembre de 1949.
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A partir d’ara CHJ.
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AHMC. Urbanisme. Comissió de Foment.
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De nou el 17 de maig de 1950 la ComissióPermanent de l’Ajuntament informa d’unapetició de la vídua
de J. Llorens i altresveïns sobre la reparaciódelsmarges del RiuSec a l’ermita de Sant Joan.
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setembre de 193968, malgrat la visita d’inspecció de l’enginyer de la CHJ el 30 de març,
la carta de l’alcalde dirigida a Miguel Abriat el 3 d’abril69 i les gestions promeses per
aquest, altres dos peticions escrites de veïns del barri de Cremor encapçalada la primera
per la vídua de J. Llorens insisteixen en la necessitat urgent de la valoració de les obres
per l’arquitecte municipal i de la urgència de la reparació dels marges del riu a la zona de
l’ermita de Sant Joan. La Comissió Permanent del 5 de juliol recull un informe de la CHJ
sobre les obres necessàries, el pressupost i la participació del municipi en els treballs70,
el qual demostra que el problema continua sense resolució. Més bé al contrari, l’1 de
març de 1951 Miguel Abriat comunica a l’alcalde l’aprovació del projecte però a expenses de la visita que realitzarà en breu l’enginyer de la CHJ, el 19 de juny es comunica que
en un mes l’estudi estarà finalitzat, però al tornar de vacances Miguel Abriat en un escrit
del 18 de setembre culpabilitza als seus subalterns de la no finalització de l’estudi i ofereix a l’alcalde de Castelló acompanyar-li en un viatge a Madrid per tractar el tema amb
el Ministre. La resposta de l’alcalde Carlos Fabra malgrat tots els endarreriments, és
d’absoluta adulació i d’agraïment per les gestions, acceptant aquest viatge atés la urgència de les obres, ja que el 12 de setembre va estar de nou a punt de desbordar-se el riu
Sec71.
El 22 de febrer de 1952 l’Ajuntament de Castelló aprova l’oferiment que realitzat a
l’Estat d’una contribució extraordinària dels veïns afectats per a sufragar el 25% del
pressupost de les obres a realitzar, però posteriorment rebut l’escrit de Vicente Ramón,
enginyer de la CHJ, sobre la possibilitat de que les obres puguen acollir-se en la seua
totalitat als pressupostos de l’Estat, el plenari de l’Ajuntament de Castelló aprova per
unanimitat que l’Estat execute les obres sense aportació municipal ni veïnal. Finalment
un telegrama del Ministre d’Obres Públiques anuncia el 22 de juny de 1955 l’aprovació
del projecte de defensa del riu per un contracte lleugerament superior als 10 milions de
pessetes.
Respecte al problema creat per l’enderrocament de vivendes i la necessitat d’habitatges per a famílies damnificades per la riuada, com hem citat abans el 14 de gener de 1950
el Govern anuncia l’aplicació del Decret del Ministeri de la Governació de 28 d’octubre
de 1949 per a aplicar favorablement el Decret de 23 de setembre de 1939 que possibilitarà l’edificació de vivendes al barri dels Mestrets mitjançant Regions Devastades, en
conformitat amb el PGOU72. L’editorial del diari Mediterráneo del 15 de gener és eufòric, i destaca «este régimen ha roto la costumbre de todos los gobiernos de olvidar a
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AHMC. Actes municipals del 26 de gener de 1950.
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AHMC. Urbanisme. Comissió de Foment.

70

AHMC. Comissió Permanent de l’Ajuntament de Castelló de 12 de juliol de 1950.
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AHMC. Urbanisme. Comissió de Foment.

72

AHMC. Comissió Permanent de l’Ajuntament de Castelló de 19 de gener de 1949.
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nuestra provincia» i informa dels donatius del Ministeri de la Governació i de la gran
acollida donada a la comissió pro damnificats de Castelló; igualment, confia en els treballs de la Direcció General de Regions Devastades afirmant que «no queremos hoy
entrar en el detalle…». Ja el 14 de gener, José Antonio Pastor i Luis Gay, tècnics de
Regions Devastades, visiten la ciutat i es reuneixen amb l’alcalde per a planificar la
construcció de vivendes al barri dels Mestrets per al reallotjament de famílies73. L’Ajuntament de Castelló aprova amb el vist i plau de l’arquitecte municipal la construcció de
32 vivendes al barri del Tronío per allotjar a famílies que vivien en condicions pèssimes
per les seues vivendes afectades per la inundació, el projecte dissenyat per personal tècnic de Regions Devastades contempla la construcció de vivendes en terrenys annexos a
l’escorxador mitjançant finançament municipal i la subvenció demanada a Regions
Devastades, i la urbanització posterior dels Mestrets74. La Comissió Permanent de
l’Ajuntament de Castelló el 17 de març aprova la cessió de terrenys a la Delegació Nacional de Sindicats en el grup Tronío per la construcció de 40 vivendes del «Grup Verge
de Lledó» per a famílies necessitades; també l’Ajuntament adquireix al poc temps per a
cessió al citat organisme sindical, un solar de 2.332 m2 entre els carrers Osca i Mestre
Caballero per la construcció de dos blocs de 36 vivendesdel total de 120 previstes per a
famílies desfavorides damnificades per les inundacions75. L’última notícia que trobem
destacable respecte a l’ajuda als damnificats a la premsa és el lliurament el 4 de maig de
1950 de donatius del Sindicat Provincial Tèxtil de la seua caixa de subsidis i jubilacions
a 85 treballadors tèxtils beneficiats.
6. LA SOLIDARITAT: DONATIUS, AGRAÏMENTS, CONDOLENCES I
ACTUACIONS HEROIQUES
La reacció de la població, d’institucions i els comportaments individuals van significar mostres solidàries en els moments difícils i posteriors a les inundacions de la ciutat.
Entre els agraïments que va expressar l’Ajuntament de Castelló destaquen primerament
el que acorda la sessió ordinària del consistori el 30 de setembre on expressa al governador civil, Luis Julve, «la gratitud más fervorosa por el entusiasmo y abnegación con que
se dignóorganizar los servicios de evacuación y salvamento» dels dies 28 i 29 de setembre76; també el que rep l’enginyer municipal el 30 de setembre per les seues tasques
d’organització d’ajuda en el salvament de persones; el que es transmet al coronel del 33
Terç de la Guàrdia Civil pel comportament del guàrdia Ramón Tato Tato, el qual, resi-
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L’alcalde de Castelló envia un telegrama d’agraïment sobre aquest fet al Caudillo i al govern. AHMC.
Carpeta 305.
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AHMC. Actes municipals del 7 de febrer de 1950.

75

AHMC. Actes municipals del 1 d’agost de 1950.

76

Carta de l’alcalde, Carlos Fabra, al governador civil, Luis Julve. AHMC. Carpeta 305.
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dent a la masia de la Pradera, va salvar diverses persones de masies del voltant posant en
perill la seua vida ajudat d’una corda i amb l’aigua per la cintura. El mateix 30 de setembre, el governador civil, Luis Julve, i l’alcalde de la ciutat, visiten el governador militar,
el comandant de Marina, el cap del Regiment Tetuán, el capità en cap de la Policia
Armada i el coronel del Terç de la Guàrdia Civil per a mostrar-los els seus agraïments
per la «colaboración heroica en las tareas de salvamento y evacuación»77.
A partir del 3 d’octubre, l’alcalde de la ciutat envia cartes d’agraïments a diferents
institucions i entitats: al Govern Civil pel comportament del funcionari Francisco Martínez Díaz en reconeixements per les seues tasques; el 4 d’octubre al governador civil i cap
provincial del Moviment, al Govern Militar, al coronel de la Comandància de la Guàrdia
Civil, al cap del Regiment Tetuán 14, al capità en cap de la Policia Armada, al comissari
en cap del Cos General de Policia, al comandant militar de la Marina, al president del
Pòsit de Pescadors, al president de la Junta d’Obres del Port, al coronel president de
l’assemblea de la Creu Roja, al camarada lloctinent de la Guàrdia de Franco, a la delegada sindical de la Secció Femenina de FE-JONS, al president de la Diputació Provincial,
al prior dels frares caputxins, al comandant del cos de bombers, a la delegada provincial
d’Auxili Social, al delegat provincial d’Hisenda, a la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació, a la Cambra de la Propietat Urbana, al president d’Obres Públiques, al cap
provincial de Sanitat, al president de la Caixa d’Estalvis de Castelló, al fiscal de Taxes,
al delegat provincial de Vivenda, al delegat provincial de Treball, a la Cambra Sindical
Agrària, al secretari d’Abastiments i Transports, al president de l’Audiència Provincial i
a l’enginyer de la Secció Agronòmica.
També s’envien missives d’agraïment, segons es va aprovar en la comissió permanent, a l’Ajuntament de Caudiel el 14 d’octubre pel donatiu dels 483 kg del repartiment
de llentilles tornades al governador civil com a ajuda als damnificats de les inundacions78, i al contraalmirall de la Divisió Naval del Mediterrani pel donatiu efectuat de
1.000 pessetes d’ajuda als damnificats. Altres donatius agraïts per l’Ajuntament amb
enviament de cartes el 16 i 18 d’octubre són el de la Guàrdia Civil de 1.500 pessetes i els
de 1.000 pessetes del bisbe Manuel Moll i Salorn79 i del Regiment Tetuán 14, malgrat la
demanda per altra banda que cursa el Govern Civil a l’Ajuntament de Castelló sol·licitant
l’abonament de les despeses de 37 matalassets donats pel Regiment Tetuán 14 la nit de
la riuada. També el governador civil, Luis Julve, reconeix en un informe enviat al ministre de la Governació la destacada actuació de Francisco Martínez Díaz, Juan Verneta,
Heliodoro Rodríguez Valcárcel i Juan Mariscal Vega en les tasques d’evacuació i salvament del 5 d’octubre; i en un altre escrit també reconeix la Creu Roja per les seues tas-
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Mediterráneo, 1 d’octubre de 1949.
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AHMC. Comissió Permanent de l’Ajuntament de Castelló.
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AHMC. Urbanisme. Obres pròpies.
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ques de salvament durant els tràgics moments del 28 i 29 de setembre80, i destaquen els
donatius que també reben dos guàrdies civils, un policia local i un veí pels seus comportaments heroics en les tasques de salvament81.
Entre les ajudes i donacions rebudes de diferents institucions, entitats i particulars
cal destacar els dos donatius ja mencionats de 50.000 pessetes cada un del ministre de la
Governació, el donatiu de 25.000 pessetes de l’Obra Social Francisco Franco, la recaptació aconseguida en el concert de José Iturbi al Teatre Principal celebrat el 7 d’octubre,
en el qual es van recollir més de 41.000 pessetes segons notícies de la Junta d’Ajuda als
Damnificats82, i de la representació també al mateix recinte d’una obra de teatre de la
companyia de María Fernanda Ladrón de Guevara.
Nombroses van ser les condolences que va rebre l’Ajuntament de Castelló per les
tràgiques conseqüències de les inundacions i els seus danys humans i materials per part
d’institucions, entitats i diferents personalitats. Entre les rebudes per part d’institucions
trobem de l’ambaixador d’Argentina83 a Espanya; d’ajuntaments, des del de Barcelona84fins als de Tarragona, Onda, l’Alcora, Vila-real, Almassora, Borriana, Benicàssim,
Cabanes, Llucena, Alcúdia de Veo –que aporta un simbòlic donatiu de 35 pessetes– i
Viver; d’organismes i entitats, com el bisbe de la diòcesi de Tortosa, el Casino Antic, la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló, el president del Vinaroz
CF i la direcció de FE-JONS de l’Alcora85; de personalitats, com el tinent coronel i fill
adoptiu de la ciutat, Miguel Abriat86, o del contraalmirall en cap de la Divisió Naval del
Mediterrani, Pedro Fernández Martín, que fa lliurament d’un donatiu de 1.000 pessetes i
que rep posteriorment l’agraïment enviat per l’alcalde en nom de la ciutat.
7. EL PROBLEMA DE LA VIVENDA, UNA QÜESTIÓ SENSE RESOLDRE
Amb el pas del temps la ciutat torna a la normalitat malgrat que els barris més afectats conserven les empremtes de la tragèdia encara visibles, amb les cases derruïdes i
afectades al costat d’altres noves o en procés de restauració. A desenes de veïns i veïnes
de la ciutat els queda el problema de la vivenda, la qual ja no podran recuperar, i de la
provisionalitat de la seua situació, ja que ocupen uns habitatges en unes condicions difí-
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Arxiu Històric Provincial de Castelló (AHPC). Fons Govern Civil. Caixa 9745.

81

Mediterráneo, 6 de novembre de 1949.

82

Mediterráneo, 9 d’octubre de 1949.
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Mediterráneo, 5 d’octubre de 1949.

84

AHMC. Comissió Permanent de l’Ajuntament de Castelló de14 d’octubre de 1949.
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AHMC. Urbanisme. Obres pròpies.
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Mediterráneo, 7 d’octubre de 1949.
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cils i sense la seguretat futura d’una vivenda familiar. Recordem que es van iniciar diferents projectes de construcció d’habitatges com els de l’Obra Social Francisco Franco,
els de la Cooperativa Casas Baratas impulsat per la Caixa d’Estalvis de Castelló, i la
cessió de terrenys per part del consistori a la Delegació Nacional de Sindicats per la
construcció també de blocs de vivendes per famílies humils, a banda de l’ocupació temporal de l’edifici de la SAFIC per famílies damnificades. També les famílies i veïns
reclamen ajudes per a fer obres de reparació a les seues cases, tallers o comerços, o per
la pèrdua d’estris, mobles i aixovar.
Com hem citat abans, les famílies més afectades per les inundacions van poder ser
allotjades provisionalment a l’edifici de la SAFIC amb no pocs problemes els primers
dies per la falta l’adequació de les instal·lacions. A finals d’octubre van poder ocupar
aquestes vivendes a l’espera de la construcció dels nous habitatges promesos per la
Direcció General de Regions Devastades i la inversió també en el projecte de la Caixa
d’Estalvis de Castelló i de la Cooperativa Cases Barates. L’Ajuntament, en sessió del dia
20 d’octubre, tracta el tema de les inundacions i danys i és conscient d’aquesta problemàtica dels veïns damnificats que s’han quedat sense llar i estan allotjats en diferents
centres de la ciutat. Sobretot s’ha de buscar una solució definitiva per al futur del modest
raval dels Mestrets, la zona més afectada de la ciutat sempre que el riu es desborda. El
problema de les famílies sense llar era el més greu que s’havia de resoldre en aquells
moments, i després d’un extens debat amb opinions diferents, finalment s’acorda enderrocar les vivendes que estiguen en perill de ruïna; la construcció de cinquanta habitatges
de caràcter provisional en terrenys municipals; habilitar els locals del gimnàs on van
estar instal·lades de manera provisional les escoles del grup escolar Cervantes; determinar les vivendes de la ciutat desocupades i que puguen ser ocupades per aquestes famílies durant el temps necessari; designar una comissió que investigue la construcció de les
vivendes i l’allotjament de les víctimes que havien perdut la seua llar i, finalment,procedir
immediatament a l’enderrocament d’una casa situada en el carrer del Mestre Caballero
propietat de l’Ajuntament que havia quedat en estat de ruïna imminent a causa d’aquest
temporal.87 En aquest carrer és on el 21 de novembre comença la construcció d’una primera fase de les 120 habitatges previstos. Altre projecte de l’Ajuntament de Castelló
aprovat el 13 de juny de 195088 és el de la construcció de 36 vivendes per a empleats
municipals als carrers Vinaròs i cronista Rocafort, presentat un día abans per arquitectes
de la direcció tècnica de Regions Devastades89 i amb finançament mitjançant un crèdit
municipal en espera de la subvenció demanada a aquest organisme90; a càrrec del crèdit
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RÓDENAS SIMÓN, Queta. 2018. «Les riuades...». op. cit.
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AHMC. Actes municipals del 13 de juny de 1950.

89

AHMC. Urbanisme. Obres pròpies.

90

AHMC. Actes municipals del 13 de juny de 1950.
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pel pagament del bloc de 36 vivendes, l’Ajuntament adquereix un altre bloc de 24 vivendes a la SAFIC91, obres que son adjudicades en subhasta el 19 de setembre de 1950 al
contractista José Grifo92. La Comissió Permanent informa el 27 de desembre de 1950 de
la carta del subdirector general de Regions Devastades Gonzalo Cárdenas, informant de
l’aportació de 1,2 milions de pessetes per la construcció de vivendes.
L’Ajuntament demana a la Direcció General de Regions Devastades mitjançant un
escrit del 26 de febrer de 1952 el pagament de 1.056.000 ptes. de les 1.866.000 ptes.
pressupostades per la construcció de 32 vivendes per damnificats, més 184.000 ptes de
les 335.000 que suposen les despeses de reparació de vivendes que s’han de desallotjar93.
Finalment el 3 de febrer de 1953 el Consell de Ministres aprova el pagament del 50% del
pressupost del bloc de vivendes a l’Ajuntament i el 7 de març concedeix 110.000 ptes.
per obres de sanejament al barri dels Mestrets.94
També arriben a les autoritats, especialment a l’Ajuntament de Castelló, les reclamacions de particulars demanant l’expedició de certificats relatius a desperfectes diversos
en vivendes –casos dels carrers d’Osca, pintor Montoliu, Roger de Llúria, Germans Vilafañe, Llorens, Diagonal, compromís de Casp, plaça de Teodoro Izquierdo–, un maset
ubicat en el barri de Tombatossals, finques, com algunes ubicades al Serradal, i empreses
familiars95; també, d’ajudes per haver patit ferides en tasques de salvament i certificats
de defunció de víctimes a conseqüència de les inundacions96; amb aquests certificats es
podrà optar a les ajudes contemplades en els decrets de 9 de desembre de 1949 i de 23 de
setembre de 193997. Les obres de reparació de vivendes sembla no es desenvolupen en el
temps previst, i consten diferents queixes com les de tres veïns del carrer Osca contrariats
per la lentitut de les obres de reparació, als quals se’ls indica que tornen a enviar les
corresponents instàncies i les condicions que han de complir98.
La reclamació que afecta més famílies afectades per les inundacions és la que fa
referència als requeriments que reben les famílies allotjades a les vivendes de l’edifici en
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AHMC. Urbanisme. Obres pròpies.
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AHMC. Urbanisme. Obres pròpies. Escrit del 30 d’abril de 1951.
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AHMC. Urbanisme. Obres pròpies. Escrit del 26 de febrer de 1952.
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AHMC. Urbanisme. Obres pròpies.
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Com una fàbrica de gèneres de punt del carrer del Marqués de la Ensenada. AHMC. Carpeta 305, escrit
d’1 de desembre de 1949.
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Com les de les Miguel Benet Pau per la defunció de la seua esposa i dues netes. AHMC. Carpeta 305.
Carta del 9 de juliol de 1950.

97

AHMC. Urbanisme. Obres pròpies.

98

AHMC. Comissió Permanent de l’Ajuntament de Castelló de 5 de juliol de 1950.
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el qual l’Ajuntament de Castelló vol allotjar empleats municipals99, un edifici que va
cedir SAFIC per allotjament dels damnificats de les inundacions i que havia adquirit el
consistori per 840.000 ptes.100 per allotjar a empleats municipals101, segons va acordar en
sessió extraordinària del 18 de juliol de 1949. L’Ajuntament considera que s’ha realitzat
un mal ús de les vivendes102 i com desitja que aquestes siguin ocupades pels empleats el
18 de juliol de 1951103, exigeix als veïns per carta que abandonen les vivendes en un curt
espai de temps al·legant que ja ha passat un període de temps suficient per a trobar altres
habitatges, ja que el seu reallotjament era provisional104. En contestació a aquests requeriments més de vint veïns del grup de vivendes SAFIC, com a caps de família, envien un
escrit col·lectiu al Govern Civil en protesta per aquests requeriments municipals justificant que les seues vivendes antigues encara romanen en mal estat i no els deixen intervindre en reparacions. Es queixen també de la lentitud de les obres de les noves vivendes
promeses, de la falta de personal en les obres, del fet que no han desaparegut les greus
circumstàncies que van produir el seu reallotjament, de les condicions en les quals es
troben –amb dos famílies per habitatge, la qual cosa no està exempta de tensions a
vegades–, i del poc de temps donat per al desallotjament de les vivendes actuals, demanant tot seguit la possibilitat de pagar un lloguer per les vivendes105. Aquesta queixa
col·lectiva provocarà un encreuament d’escrits entre el Govern Civil i l’Ajuntament,
en els quals el consistori justifica la seua actuació al governador civil, per la necessitat
d’allotjar en aquelles instal·lacions empleats municipals modestos106. Altres veïns
afectats per les inundacions sol·liciten vivenda directament al Govern Civil107, el qual
contesta que hauran de dirigir la seua petició a la Sotsecretaria de l’Obra Sindical de la
Llar i Arquitectura.
Malgrat les diferents vies i iniciatives d’ajuda als damnificats i de reconstrucció de
les zones afectades s’adverteix la falta d’un pla estatal integral per a fer front a la catàs-
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AHMC. Comissió Permanent de l’Ajuntament de Castelló de 27 de desembre de 1950. Es tracta la
donació de 1,2 milions de pessetes comunicada per Gonzalo Cárdenas, subdirector general de Regions
Devastades, per la construcció de viviendes pels empleats municipals de la ciutat de Castelló.

100 Descomptant una quantitat estimada per a reparació de les vivendes.
101 AHMC. Actes municipals del 2 de novembre de 1950.
102 AHMC. Urbanisme. Obres pròpies. Escrit del 12 de gener de 1951.
103 El 6 de juny de 1951 la Comissió Permanent estudia l’adjudicació de les vivendes als funcionaris atesa
la celebració imminent del 18 de juliol.
104 Com l’escrit rebut pel veí de la vivenda B-6 del grup SAFIC, Juan Sala Segarra, el 13 de gener de 1951
i molts altres. AHPC. Fons Govern Civil. Caixa 9745.
105 AHPC. Fons Govern Civil. Caixa 9745. Escrit de 22 de gener de 1951.
106 Aquesta adjudicació es tractada en la sessió de la Comissió Permanent de l’Ajuntament del 6 de juny
de 1951 atesa la celebració de la próxima festivitat del 18 de juliol.
107 AHPC. Fons Govern Civil. Caixa 9745. Escrit de Juan Giménez Tomás de 3 gener de 1951.
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trofe en les seues diferents vessants. A l’àmbit de la reconstrucció urbanística els projectes de construcció de vivendes sembla que no satisfaran les necessitats del veïnatge dels
barris afectats, mentre que l’ajuda directa a les víctimes –econòmica, alimentaria o material– queda en mans d’iniciatives que, encara que impulsades per les autoritats, estan
relacionades amb la caritat i els donatius, els benefactors i el paternalisme de l’Estat i les
institucions.
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Imatges 1-8: Diferents escenes dels voltants del riu Sec i barri dels Mestrets després de la
riuada de 1949. Es poden observar les destrosses ocasionades i els veïns i veïnes, famílies
humils, recuperant les seues pertinences. AHMC. Urbanisme. Obres pròpies.

Imatge 2.
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Imatge 3.

Imatge 4.
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Imatge 5.

Imatge 6.

25. PORCAR ORIHUELA.indd 748

4/12/20 13:16

La riuada de 1949 a Castelló de la Plana

749

Imatge 7.

Imatge 8.
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Imatges 9-10: Interior de l’estadi Castàlia després de la riuada. AHMC. Urbanisme. Obres
pròpies.

Imatge 10.
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Imatges 11-14: Destrosses a la vía fèrria, zona dels Mestrets i pont de Ferro. AHMC. Urbanisme. Obres pròpies.

Imatge 12.
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Imatge 13.

Imatge 14.
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Imatges 15-17: Residència d’oficials, voltants de l’estadi Castàlia i interior del recinte esportiu. Universitat Jaume I. Repositori, Arxiu Digital de Castelló. Arxiu Mas.

Imatge 16.
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Imatge 17.

Imatges 18-20: Diferents carrers afectats per la riuada de 1949. Les dos primeres corresponen al carrer mestre Caballero. Repositori, Arxiu Digital de Castelló. Arxiu Mas
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Imatge 19.

Imatge 20.
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Imatge 21: Seguici funerari de les víctimes de la riuada de 1949 pel centre de Castelló. Repositori, Arxiu Digital de Castelló. Arxiu Mas.
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