


REPRESSIÓ FRANQUISTA

Repressió planificada, freda i sistemàtica

Objectius: 

- eliminació física dels vençuts

- eliminació dels valors de la II República

- perpetuar al Nou Règim en el poder mitjançant el 
control social i l’immobilització de la població

- extensió a diferents àmbits de la vida: econòmic, 
relacions socials, laboral, les costums, la religió

- Suport i justificació ideològica/moral de l’Esglèsia 
Catòlica



“Se tendrà en cuenta que la acción ha de ser en extremo 

violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es 

fuerte y bien organizado”
Instrucción reservada nº 1 general Mola, 25 de mayo de 1936

“Sembrar el terror, eliminando sin escrúpulos ni vacilación 

a todos los que no piensen como nosotros”

Mola, 19 de julio de 1936

- “Nosotros estamos luchando por España. Ellos contra 

España. Lo conseguiremos a cualquier precio”

- “Tendrá que matar a media España”

- “He dicho al precio que sea”
Entrevista de Jay Allen, corresponsal de Herald Tribune a 

Franco, 28 de agosto de 1936



FONTS HISTÒRIQUES PER LA RECERCA DE LA  GUERRA CIVIL I 
LA REPRESSIÓ

Registres civils

Llibres de cementiri i de jutjats de pau

Causa General

Consells de guerra sumaríssims

Expedients de responsabilitats polítiques/Arxiu Provincial de 
Castelló

Documentació Govern Civil/ Arxiu Provincial de Castelló

Documentació de diferents Arxius Municipals

Arxiu de les presons de Castelló, Vinaròs i Borriana / Centre 
Penitenciari de Castelló

Llibres Arxiu Hospital Provincial

Censos INE

Memòria oral



Composició de l’Ajuntament de La Vall d’Uixó a principis d’octubre de 

1936. Alcalde, regidors i funcionaris municipals



Constitució del Comité Executiu Antifeixista de La Vall d’Uixó el 21 d’octubre de 1936.

Joaquin Marco Tur va ser un destacat polític a l’àmbit provincial durant la Segona República

i la Guerra Civil. Durant 1936 i part de 1937 va ser alcalde de la població, president del

Comitè Executiu Antifeixista i president del Consell Municipal. Va ser també en 1937 i 1938

conseller de Cultura del Consell Provincial i durant un període de 1937 president de la Junta

Delegada d’Incautació, Protecció i Salvament del Tresor Artístic de Castelló i província



Acta de constitució del Comité Local de La Vall d’Uixó de Socorro Rojo Internacional, el 7 

d’octubre de 1936



Acta de constitució del Consell Municipal de La Vall d’Uixó, en reunió 

celebrada el 14 de gener de 1937 per indicació del Govern Civil de Castelló, 

organisme que substitueix a les comissions gestores dels Ajuntaments. 



Estatuts de l’Agrupació local de la Federació Anarquista Ibèrica, el 12 de gener

de 1938. Entre els signats dos parelles de germans: Vicente i José Sorribes

Abad, i José i Rosario Palomo Orenga



VICTIMES DE LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A LA PROVÍNCIA DE 
CASTELLÓ

Afusellats i executats a la província de 
Castelló 1011

Repressió extrajudicial a la província de Castelló 32

Morts a les presons de la província de Castelló 145

Execucions  en la lluita contra el maquis 88

TOTAL 1276

REPRESSIÓ FRANQUISTA VEÏNS DE LA PROVÍNCIA DE 
CASTELLÓ

Afusellats i executats a la província de Castelló 903

Afusellats i executats fora de la província de Castelló 66

Morts a les presons, centres de detenció i hospitals 254

Executats per la repressió contra el maquis 58

Víctimes de la repressió extrajudicial 39

TOTAL 1320



Fossa de l’antic cementiri civil del cementiri de San José de Castelló.

Es poden distingir les diferents files que van començar a utilitzar-se

l’any 1939 per soterrar a centenars dels executats víctimes de la

repressió franquista. Fotografia de Queta Ródenas



VÍCTIMES DE LA REPRESSIÓ FRANQUISTA SOTERRADES AL 

CEMENTIRI DE CASTELLÓ

Fosses del cementiri catòlic 439 (11 de Vall d’Uixó)

Cementiri civil 530 (17 de Vall d’Uixó)

TOTAL VÍCTIMES 969



VÍCTIMES DE LA REPRESSIÓ DURANT LA GUERRA 

CIVIL I EL FRANQUISME A LA VALL D’UIXÓ

Víctimes mortals de la violència revolucionària 27

Víctimes de la repressió franquista 32

Afusellats a Castelló 23

Afusellat a Paterna 1

Morts a presons i hospitals 7

Repressió extrajudicial 1

Sotmesos a expedient de responsabilitat política +150

Jutjats en consells de guerra +200



Consells de guerra de tres vallers. El primer de Joaquin Marco Tur i José Traver Segarra

afusellats a Castelló el 21 de maig de 1940. Joaquin Marco Tur, afiliat al PSOE i l’UGT, va ser

President del Centre Obrer, vocal del Comité del Front Popular, alcalde de la Vall d’Uixó i

president del Consell Municipal, José Traver Segarra, membre del Partit Comunista, regidor de

l’Ajuntament i vocal del Comité del Front Popular. El segon sumaríssim es de José Palomo

Orenga, dirigent de la CNT i de la FAI de la localitat, membre de l’Ajuntament i del Consell

Municipal, afusellat als 26 anys d’edat el 11 de setembre de 1940



Ricardo Fenollosa Alcaide i Hipólito Ferreres Traver van ser regidors de l’Ajuntament de

la Vall d’Uixó durant part de 1936. Ricardo va ser ser detingut i afusellat als 31 anys a

Paterna el 9 de novembre de 1940. Hipólito Ferreres, membre de l’UGT i del Partit

Comunista va ser condemnat a mort i posteriorment indultat i condemnat a 30 anys de

reclusió major. Dos germans seus, Manuel i Rosario també van ser jutjats en consell de

guerra sumaríssim i condemnats a penes de presó.



Consell de guerra sumaríssim de Manuel Ferreres Villalba i Wenceslao Ferrer Tur, membres

del Partit Socialista i del Comité Antifeixista, condemnats a mort i executats l’11 d’octubre de

1939. Consell de guerra de Miguel Almela González, membre d’Izquierda Republicana,

detingut a Bétera finalitzada la guerra, ingressat al camp de concentració de Soneja, a la

presó de Borriana i a l’Hospital Provincial de Castelló, on va morir malalt de tuberculosi l’11

de desembre de 1940



Dos dones de la Vall d’Uixó represaliades: Isabel Segarra Garnés i Isabel Martínez

Blaya, les dos membres de l’UGT i les JSU, van ser condemnades a 12 anys i 1 día

de presó. Isabel Segarra va estar reclosa a la presó de la Mercé de Borriana i a la

de Santa Cruz de Tenerife, mentre que Isabel Martínez, acusada de ser miliciana

voluntària al front de Terol va passar per les presons de la Mercé, el reformatori de

dones de Santa María del Puig i la presó basca de Saturraràn



Consell sumaríssim de guerra de Gabriel Solano Junquera, veí de La Vall d’Uixó,

milicià i membre de l’UGT i de les JSU, en 1937 es va incorporar a la Guàrdia

d’Assalt en València. Va ser afusellat als 23 anys d’edat a Castelló el 26 d’agost

de 1940



Wenceslao Ferrer Tur, afusellat a Castelló l’11 d’octubre de 1939. Una carta 

escrita a la presó dirigida a la seua família acomiadant-se



Presó de Castelló a l’any

1940, per la qual van

passar nombrosos veïns

de La Vall d’Uixó i d’altres

localitats de la província,

molts dels quals van ser

afusellats al cementiri de

Castelló



Enrique Marco Soler, militant del PSOE i l’UGT, regidor de l’Ajuntament de La Vall

d’Uixó, senador i secretari provincial del PSOE a finals dels 70, va ser milicià i oficial de

l’exèrcit republicà durant la Guerra Civil, jutjat i condemnat a 12 anys i 1 día de presó

finalitzat el conflicte bèl·lic. L’any 2017 el Centre d’Estudis Vallers publica les seues

memòries en els quals recorda els anys de la Segona República, les seues vivències

durant la guerra i el seu pas per les presons de Castelló i Borriana fins el seu

alliberament.



Certificat médic de defunció de Vicente Sorribes Abad, espardanyer, president de la

CNT de La Vall d’Uixó i fundador i president de la FAI. Va ser detingut i traslladat a la

presó de la Mercé de Borriana on va morir als 37 anys d’edat, a conseqüència de les

pallises rebudes, el 10 de setembre de 1939. La família va exhumar les seues restes

del cementiri de Borriana en 2009 i va ser traslladat a La Vall d’Uixó.



Emilio Bernad Serrano, llaurador, membre d’Izquierda Republicana, i delegat d’Abastos del

Comité del Front Popular durant la Guerra Civil, va ser condemnat a pena de mort, commutada

per la de 30 anys de reclusió major. Va ingressar a la presó de Borriana, traslladat a la de

Castelló, al sanatori penitenciari antituberculós de Porta-Coeli, i finalment a la presó Central de

Cuéllar (Segovia) on va morir el 23 de desembre de 1942. Altre cas de repressió es el de

Eleuterio Rovira Nebot, sotmés a expedient de responsabilitats polítiques, un procediment que va

derivar en multes pecuniàries i confiscació de bens per a molts encausats.


