
CAMPS DE 

CONCENTRACIÓ 

FRANQUISTES



ELS CAMPS DE CONCENTRACIÓ A 
L’ESPANYA FRANQUISTA

Sistema concentracionari improvisat i desbordat

Reclusions il·legals, extrajudicials i arbitràries contràries al 
conveni de Ginebra sobre presoners de guerra

Classificació de la població reclusa: irrecuperables, reeducables
i afectes

Diferents casuístiques: camps de concentració, de classificació, 
destacaments penals, colònies penitenciàries, batallons de 
treballadors en regions devastades

Presoners de guerra, soldats, oficials, militants republicans i de 
partits i sindicats

Condicions infrahumanes, episodis repressius, assassinats



Camp de concentració de Irún

Camp de concentració de 
Torremolinos



Destacament penal a les mines

d’Almadén (Ciudad Real)



Llistes del camp de concentració de Sueca on es pot apreciar la 

classificació dels presoners segons oficials republicans, soldats, o 

acusats de delictes polítics o comuns, i segons el seu veinatge



CAMPS DE CONCENTRACIÓ A LA 

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

PROVISIONALS ESTABLES

- Assuèbar

- Borriana/Nules - Almenara

- Xilxes

- Moncofa - Castelló de la Plana

- Vall d’Uixó

- El Toro/Barracas

- Pina de Montalgrao

- Segorbe

- Soneja

- Sot de Ferrer



Creació improvisada de camps de concentració i centres de reclusió de 

presoners de guerra al front de Llevant per part de l’exèrcit franquista



Documents del camp de concentració de Castelló de la Plana a la caserna 

de Sant Francesc amb el seu annex a la plaça de bous de la ciutat



Altre document de juny de 1939 relatiu al camp de concentració de Castelló

de la Plana i document del C. E. de Galicia sobre moviment de presoners

dels camps de concentració de Pina de Montalgrao i El Toro



Presoners estrangers al camp de concentració de Castelló. Arxiu

Històric Militar d’Àvila



Document de l’ajuntament de 

Quart de les Valls relatiu a la 

classificació dels veïns de la 

localitat en edat militar



Manuel Aragonés Altabella, 11 mesos reclós al camp de 

concentració d’Almenara, davant de la caseta on dormien

els internats al camp



Notícies de premsa relatives a la jornada desenvolupada pel

GRMHC a Soneja per documentar el camp de concentració i 

recollir testimoniatges orals al respecte



Trobada en testimonis de Soneja, en març de 2005 en 

una jornada coordinada des de l’ajuntament de la 

localitat



Instal·lacions del camp de concentració de Soneja

destinada als oficials i comandaments. 



Límits del camp de 

concentració amb part

de les tanques i parets

utilitzades



Evolució dels camps de concentració de Soneja i Sot de Ferrer



Documents del camp de concentració de Sot de Ferrer amb llistes de 

presoners segons poblacions i graduació militar



Inscripció de defunció del jove José Belloti Palmer, un dels quatre moncofers

als quals els van traure del camp de concentració per a ser assassinats i

soterrats a una fossa prop de la localitat. Tres de les famílies dels

represaliats impulsen una demanda d’exhumació en contacte amb el

GRMHC i Arqueoantro


