
MEMÒRIA HISTÒRICA
ALMASSORA                                                                             

DATES HISTÒRIQUES I 
CONCEPTES BÀSICS 



Proclamació de la Segona República

14 d’abril de 1931 Avanços socials

1. Democratització de la vida pública 
del país

2. Culturització i alfabetització del 
poble treballador

3. Aplicació dels valors essencials de 
llibertat, igualtat, justícia i solidaritat



Grupo escolar Unamuno. 1931.

Almassora: Inauguració de l’escola Miguel de Unamuno, 
novembre de 1931 



Mercat. 1934.

Almassora: Construcció del Mercat, 1934 





Centre Obrer “La Unió”.

Almassora: centre de reunió de la classe treballadora del 
poble, futur Casal Jove (ara Ateneu Jove) d’Almassora



Colp d’Estat de juliol de 1936: 

● Els militars de tendència feixista, junt amb l’oligarquia i 
part de l'Església, s’alcen en armes contra la legalitat del 
Govern Republicà

● Comença el conflicte armat: juliol 1936 - abril 1939
● Almassora cau en mans dels franquistes entre el 15 i el 

16 juny de 1938
● Comença la repressió de la dictadura 



Almassora juliol 1936-1938

● Projecte revolucionari dels treballadors del poble

● Col·lectivització dels recursos comuns: panaderies, 
indústries, producció de taronja (CLUEA), alimentació, 
serveis públics… 

● Relació amb l’Administració provincial i conflictes





● Refugis a Almassora 
per protegir a la 
població

● Els efectes de la guerra 
arriben a Almassora 
entre maig i juny de 
1938



Dictadura 
franquista 

1939-1975



REPRESSIÓ FRANQUISTA

● Repressió planificada, brutal 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'Església 



VÍCTIMES MORTALS DOCUMENTADES DE LA 
REPRESSIÓ FRANQUISTA A ALMASSORA

Executats 62

Morts a les presons de Castelló i Borriana 5

Morts a presons fora de la prov. 5

Repressió extrajudicial 3

TOTAL DE VÍCTIMES 75



Rosario i Jose Manuel, 
ambdós d’Almassora, empresonats 
en diverses 
presons franquistes

ALGUNES DE LES VÍCTIMES 
DEL FRANQUISME 
A ALMASSORA



Rosario Artero Vicent : Presó de 
Saturarrán











CAMPANYES EXHUMACIONS DE VÍCTIMES A LA 
FOSA COMÚ DE CASTELLÓ (2018-actualitat)



RESUM I CONCLUSIONS DELS GRUPS 
DE MEMÒRIA HISTÒRICA

● Exhumacions, recuperació de memòria històrica, eliminació de 
símbols i vestigis de la dictadura…
○ Són treballs que realitza la societat civil, ja que els poders públics no 

ho han fet des de la Transició democràtica (1975 fins l’actualitat)

● Valors dels Grups de Memòria Històrica: 
○ Veritat
○ Justícia
○ Reparació amb les víctimes i les seues famílies

● Tasques dels Grups de Memòria Històrica. 
○ Investigació a partir de docs. històrics i informes
○ Publicacions, articles…
○ Actes públics, educatius…



ACTES DE DIGNIFICACIÓ A LA  
FOSA COMÚ DE CASTELLÓ 

● Front a l’autoritarisme, 
llibertat 

● Front a la violència, 
diàleg i convivència 
pacífica

CONSTRUIR UN MÓN MILLOR I MÉS JUST ÉS POSSIBLE, i 
NECESSARI. 


