
f\Ymi. 17 - Au\ 20(){ 

ELS BOMBARDEIGS AERIS SOBRE 
ULLDECONA (1936-1939) (i 2a part) 

Per FRANCESC ITARTE i VERICAT 

EL SERVICIO NACIONAL DE REGIONES 
DESVASTADAS Y REPARACIONES 

En plena guerra civil, les autoritats fran
quistes va regular la restauració del patri
moni danyat per la guerra creant el Servicio 
Nacional de Regiones Desvastadas y 
Reparaciones, afecte al Ministerio de la 
Gobernación. Mitjançant els decrets del 
Ministerio de Gobernación de 25 de març i 
d'11 de juny de 1938, es van intentar regu
lar i unificar els criteris per tal d'emprendre 
aquesta tasca. Pel primerdecretcitat: «El 
Estada asume la direción y vigilància de 
cuantos 

tengan por objeto restaurar o reconstruir 
bienes de toda clase danados por efecte 
de la guerra^ prohibiendo las realizaciones 
que tengan el expresado objeto, sin previo 
permiso de aquel Departamenío o de las 
autoridades y organismes en los que 
delegue,exceptuandodeestaautorización 
algunos casos que por sus caracteres o 
urgència así lo requieran>>. 

Per la segona de les disposicions indi
cades, van crear-se unes comissions i 
subcomissions del Servicio Nacional de 
Regiones Desvastadas y Reparaciones a 
cada província. La Subcomissió de la pro
víncia de Tarragona en data 13 d'abril de 
1939 ja estava constituïda i estava formada 
per: 

President: Mateo Torres Bestard, 
gobernador civil i com a vocals: José M. 

Monravà López, arquitecte; Enrique Fonta-
na Grau, enginyer; l'advocat de l'Estat de la 
província i ei secretari de la Diputació Pro
vincial. Segons un escrit dirigit a l'alcalde 
d'Ulldecona amb data 13 d'abril de 1939 i 
signat pel governador civil (AHM Lligall 
339) <<La misión de esta Subcomislón, 
claramente detallada en la Orden de SÜ 
creaciónJiene por primordial objeto recabai 
de las autoridades yparticulares tesionados 
un detaiie completo de los danos sufridos, 
ademàs de los extremes absolutamente 
necesarios para la tramitación, lo més 
ràpidamente posible, de los correspon-
dientes expedientes para la resolución de
finitiva de los mismos por la Superioridad: a 
cuai efecto se le adjuntan unos modelos, 
que deberà ese Ayuntamiento devolverala 
mayor brevedad>>. 

Gràcies a aquests impresos modelats 
que van ser emplenats amb les declaraci
ons del veïns afectats en els seus immobles 
i a una relació que va confecionar lAjunta-
ment amb data 8 de maig de 1939 podrem 
conèixer la magnitud i avaluar els danys 
produïts a la població d'Ulldecona pels 
bombardeigs. 

Segons explica en el seu llibre el tortosí 
Bayerri en un període de 15 mesos, entre 
març de 1940 i maig de 1941, es van 
tramitar 55.419 expedients de reconstruc
ció (13,800 a Aragó, 12.000 a Catalunya i 
6.500 a Madrid, com a zones més destaca-
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Escrit del governador civil de forrogono er^ què comunica o l'cfcolde 
d'Ulldecona la creació de fo Subcomissió de lo ísrovíncio de Tarragona def 

SerVicio Nocionof de Regiones Desvo5tados y Reparaciones, 
Font: AHM d'UJJdecona, 

alineació de l'edifici, infor
me sobre la situació eco
nòmica del peticionari i 
certificació de ia conduc
ta poliíicosocial emesa per 
l'alcalde, el rector del po
ble 0 el cap de Falange, 
En alguns casos els prés
tecs sol · l ic i tats eren 
"denegado por rojo", ex
pressió literal que figurava 
a rexpedient>>, (Vegeu 
Bayerri: La reconstrucció 
de Tortosa (1940-195/), 
pàg. 20^21}. 

Es a partir d'aquests ex
pedients de reconstrucció 
promoguts per particulars 
afectats que coneixem les 
destruccions originades 
per la guerra a Ulldecona, 
A Tannex núm. II que 
afegim al final d'aquest tre
ball podrem veure una re
lació de propietaris que va 
elaborar l 'Ajuntament 
d'Ulldecona amb data 8 
de maig de 1939 la qual 
aporta dades sobre els 70 
propietaris d' immobles 
perjudicats per bombar
deigs, siga totalment o par 
cialment. La llista va orde 

des), per un vafor total de 1.560 milions de 
pessetes en danys. Els expedients de re
construcció promoguts per particulars s'ínj-
cíaven a instància dels propietaris afectats, 
adreçada a la comissió provincial de re
construcció, que havien d'acompanyar una 
valoració de danys assignada per un perit 
i instància sol·licitant crèdit. La comissió 
afegia: comprovació del valor dels danys 
feta pels tècnics de "Regíones", valoració 
cadastral, informe de l'ajuntament sobre 

nada de major a menor, 
segons els danys causats. En els primers 
llocs apareixen els 24 propietaris que van 
sofrir danys a la totalitat del seu immoble. A 
la relació, com a primera xifra s'expressa el 
valor dels danys causats a l'immoble (con
tinent), com a segona xifra el valor dels 
danys en els mobles (contingut) i com dar
rera xifra el valor estimat de lo. totalitat del 
immoble. 

Una segona relació és la que acompa
nyem coma annex núm. lli, en la qual hem 
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Gíòcies a aquesto reloció que es conservo o l'Arxiu 
Histótic Municipal podem conèixer la mag'^iluci i 

ovoluaí els danys produïts a Ui'decono pels 
bombardeigs. Font: AHM d'Ul ldecona 

ordGnat alfabèticaniGnt per carrers i per 
números de l'habitatge, les propietats ifn-
mobles que o bé parcialent o totafment es 
van veure afectades per les bombes a 
Ulldecofia, 

Volem iíidícar finalment que les llistes 
que aportem són segurament incompletes 
ja que no tots els propietaris afectats van 
fer-ne ús. per diferents raons, dels meca
nismes oficials que s'oferien per a la re
construcció. Estimem que no tothom esta
va en condicions d'acoHir-se, per molts 
avantatges o facilitats que des del Govern 
es donessen, ja que al cap i a la fi, ef que 
s'oferia era només un crèdit, el qual s'havia 
de tornar amb els corresponents interes
sos. Un altre motiu que pensem que va fer 
desistir molts de veïns, principalment els 
que tenien reputació d'esquerrans va ser el 
fet que, a les normes que el Servicio 
Nacional de Regiones Desvastadas envia 

a les comissions provincials per tramitar e ls l 
expedients amb facilitats econòmiques per 
a la reconstrucció, en el punt 3, es demana 
entre altres documents a aportar un 
<<Cer t i f i cado sobre la conducta 
politicosocial del interesado>>. Cal pen
sar que. coneixen! l'interessat tal requisit. 
s'abstingués de sol·licitar els possibles 
crèdits i per tant d'inlciar l'expedient. F-
nalment, un altre grup de propietaris que 
lògicament no van iniciar cap tràmit n-
expedient van ser els exiliats i els difunts. 
Per aquestes raons, creiem que les llistes 
d'immobles enderrocats per bombardeig a 
Ulldecona que va cursar l'Ajuntament s 
Regiones Desvastadas. igual com va 
passar en altres poblacions, no van arribar 
a reflectir mai els danys vertaderament 
causats. 
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Reproducció d'una sol licilud d'un propietari 
d'Ulldecono afectot pel bombardeig, en la quol 

dernona ocoHir-se ois beneficia def Govern i inicior així 
un e^ípedlent de reconslrucció d o v a i t el Servicio 

Nacional de Regiones Desvastadas y Reporociones. 
Font: AHM d'Ulldecona. 
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Port oda del llibre de José Maria Guií Sugjanes, Estodfsfica de los dohos 
causades por !a guerra en tos ciudodes de Reus. Tarragor^a y Tcríoso y 
resto ds !ap'ovír\c*o Càmoro Oflciol de lo propledod urbana de lïeus, 

Gróficas Robassa, íebrer óe 19^1 ori aporei); una relació defs edificis 
danyoTs d'ül ldecono mo/l retollada 1 quantificada o la boiHO, la quol 

difereix omb les estadísfiques que es conserven o i'AjunIomenr. 
Fonl: AHW d'LlUdecono. 

f j 
ANNEXOS 
Annex n ú m . I 

TEXT D'UN FULL VOLANT LLAN
ÇAT PER L'AVIACrÓ FRANQUISTA 

En alguna que altra ocasió, el anions 
franquistes, en lloc de tirar bombes van 
llançar fulls volants de propaganda per 
adreçar-se a la població catalana. A con-

íinuacíó, transcrivim un 
d'aquests fulls, curiosament es
crit en català. El transcrivim tal i 
com era redactat i sense corre
gir-ne les falles gramaticals: 

«iCATALÀNSI 
No desítjem fa destrucció de 

Calalunya. Ens dol tant com a 
vosaltres. Però les operacions 
de guerra porten la desoí-íadó i 
la mort als teatres d'elles tant 
mes quan obstinada sia la 
resistència. 

La sort de la vostra Regió està 
ja tirada. Malgrat tot lo que teu. 
Catalunya serà lliberada entera
ment pel nostre Exèrcit en po
ques setmanes. 

A les vostres mans t&niu el que 
les riqueses de fes vostres fàbri
ques i dels vostres cam>ps sien 
desfetes o sien floretxents. 

RENDIU- VOS O PASSEU- VOS 
Ens obligueu a portaria guerra 

a les vostres fèrtils regions. No 
vos obstineu en una fluita que fa 

teniu perduda, 
Els que no tingueu les mans te
nyides do sang veniu a nosaltres 
que vosacolliremcoralmentcom 

als dos cents mil que ja ho han 
fet. 
Veniu a una Espanya lliure en la 
que regna íordre I l'abundància 
en la que s'ennalteix el treball. 

Els que fórem adversaris podem donar-
nos novament les mans si estan netes>>^ 

(Font: Pere Anguera, Menjacapeilans, Con
servadors i Revolucionaris. Reus, 199T, pag. 
187.) 
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Annex núm. II 

RELACIÓ DE PROPIETARIS D'IMMOBLES ENDERROCATS TOTALMENT 0 
PARCIALMENT PELS EFECTES DELS BOMBARDEIGS SOBRE ULLDECONA AMB 
EXPRESSIÓ DEL VALOR DELS DANYS CAUSATS. 

PROPIETARI 

1- Ajuntament d'Ulldecona 

2- ídem. 

3- Bisbat de Tortosa 

4- Manel Arnau Zaragoza, lo Gorrista 

5- Joaquim Querol Vericat 

6- Pasqual Roig Domènech, THerevet 

7- Lluís Masdéu Pia, lo Ferroviari 

8- Antoni Elies Vallés, Tono o Cisteller 

9- Sindicat Agrícola 

10- Lluís Fusté Querol, Lluïset 

11- Rafela Fabra Vizcarro 

12-Joan Poy Castell, lo Cluc 

13- Marià Pomada Badia, lo Pínyano 

14- Manuela Forcadell Ferré 

15- Josep Vidal Sansano 

16- Viuda de Pere Adell Barrera 

17- Bàrbara i Teresa Itarte, les Forretes 

18- Viuda de Pere Vericat Raga 

19- Andreu Verdiel! Obiol, Perebuscall 

20- Ramon Viscarro Muríoz 

21- Agustí Forcadell Gil, lo Vicari 

22- Agustí Forcadell Gil, lo Vicari 

23- Maria Barrera Castell 

24- J.Sans Canalda-i-Ramona Pago Mesegué 

25- Joan Mateu Sansano, lo Pimpollo 

26- Josep M. Sauch Garcia, o Pasteler 

27- Pasqual Bel Vericat 

28- Manuel Itarte Ribera, Pip-pop 

29- Eusebi Nadal Raga 

30- Josep Homedes Millan, lo Picapedrer 

31- B.Guarch Ferré + M.Callarisa Brusca 

32- Ctat. Religioses Agustines 

33- Viuda de Lluc Sales Ferré 

VALOR DANYS 
A LIMMOBLE 

Incalculable 

19,750 

82,000 

20.000 

5.000 

7.500 

10.000 

15.000 

20.000 

7.000 

10.500 

10.000 

12.500 

2,000 

2,000 

12.000 

2.000 

7.000 

5.000 
E 

1 30.000 
I 6,000 
E 

9.000 

700 

8.000 

7.000 

14.000 

1.500 

2.000 

3.000 

2.500 

20.000 

12.000 

10.000 

VALOR DANYS 
ALS MOBLES 

_ 

-

-

5.000 

2.500 

5.000 
-^ 

5.000 

30.000 

3.000 

7.500 
— 

27.500 

4.000 

500 
" 

750 

3.000 

2.000 

10.000 
-

5.000 
-

-

3.000 

6.000 
-

-

-

-

3.200 
-

— 

1 

VALOR DE 
LIMMOBLE 

— 

-

-

20.000 

5.000 

7,500 

10.000 

15.000 

20.000 

7.000 

10.500 

10.000 

12.500 

2.000 

2.000 

12.000 

2.000 

7.000 

5.000 

30.000 

6.000 

9.000 

700 

8.000 

7.000 

14.000 

1.500 

2.500 

4.000 

5,500 

21.000 

700.000 

30.000 
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34- Bisbat de Tortosa 

35- Dolors Brusca Gausachs 
36- !nés Vives Badoch 

37- Josep Bel Gimeno 

38- Baptista Roura Gonell 

39- Maria Calduch Viscarro 

40- Maria Calduch Viscarro 

41- Maria Lluïsa Adell Guzman 

42- Maria Barrera Castell 

43- Narcís Tomàs Viscarro. Arsiset 

44- Viuda de Josep Castell Ferré 

45- Lluc Fabra Raga 

46- Viuda de Vicent Folqué Calduch 

47- Domènech Nadal Munoz, Caleo 

48- Joan Gil Escrich, lo Vaquer 

49- Rafela Martí Sansano 

50- Antoni Ferré Badia, Capblanc 

51- Francesc Viscarro Millan 

52- Joaquim Ferré Querol, Palomet 

53- Josep Roig Domènech, l'Herevet 

54- Teresa Guimerà Fibla 

55- Maria Làzaro Costes 

56- Maria Làzaro Costes 

57- Pere Vericat Raga (menor) 

58- Consol Fabra Ortiz 

59- Josep Canalda Canalda 

60-Cinta Poy Gavaldà 

61- Maria Brusca Fusté 

62-Trinitat Sales Urgillés 

63- Joan Vidal Querol 

64- Lluïsa Sales Ferré, la dona de Peris 

65- Lluïsa Sales Ferré, la dona de Peris 

66- Baptista Roure Gonel 

67- Ramona Grau Calduch 
68- Artur Garcia Martí, lo del Cafè 

69- Artur Garcia Marti, lo del Cafè 

Totals en pessetes 

4.500 

7.000 

5.000 

2.500 

20.000 

3.500 

3.000 

40.000 

3.000 

500 

1.500 

500 

5.000 

3.000 

2,000 

500 

2,000 

1.000 

3.000 

1.500 

1,500 

5.000 

4.000 

1.000 

2,000 

500 

2.000 

500 

3.000 

400 

400 

800 

5,000 

3.000 

50 

250 

513.350 

^ 

1.000 
-

750 
-

1,000 
-

— 

2.000 
-

-

-' 

1.000 
-

— 

5.000 

5.000 
-

-

-

™ 

-

-

-

-

-

— 

-

-

-

-

— 

-

-

-

-

128.700 

35,000 

15.000 

6.500 

4,000 

60.000 

10.000 

7,000 

60.000 

10.000 

4.000 

10.000 

6.000 

9.000 

10,000 

12.000 

15.000 

20.000 

12.500 

10.000 

30,000 

15,000 

10.000 

10,000 

6.000 

14.000 

2.500 

30.000 

4,500 

6.000 

15.000 

35.000 

23,000 

600 

20.000 

1.534.300 

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades contingudes a la llista confeccionada per 
l'Ajuntament d'Ulldecona amb data 8 de maig de 1939 (AHM d'Ulldecona, lligall 339) 
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Annex núm. 

RELACIÓ DE FINQUES URBANES 
ASSOLADES TOTALMENT O 
PARCIALMENT DURANT LA GUERRA 
CIVIL A ULLDECONA, AMB EXPRESSIÓ 
DEL VALOR DELS DANYS CAUSATS. 

Plaça de l'Església, 1. {Casa Abadia), 
Propietari Bisbat de Tortosa. No es detalla: 
<<por no figurar en ningún reparto ni 
satisfacer por ella cuota alguna>> ??. Així 
constaen un escrit amb data 19 de setembre 
de 1939. 
Plaça de l'Església, 2. Casa propietat 
d'Enriqueta Ferré Traginer, la Feligresa, 
Edifici modernista edificat í'any 1921 per 
l'arquitecte César Martinell. Desperfectes 
al mirador 107 pessetes; a una paret i pis, 
117 pessetes; danys a portes, 235 pessetes, 
i vidres, 460 pessetes. 
Carrer Major, 54. Propietària Consol Fabra 
Ortiz. Danys causats a l'immoble 2.000 
pessetes. Valor de l'immoble 10.000 
pessetes. No es conserva 0 no va seromplert 
el corresponent full de declaració dels 
danys ocasionats, 

Carrer Major, 56. Propietari Lluc Fabra 
Raga. Danys a l'immoble 500 pessetes, 
valor immoble 6.000 pessetes. No es 
conserva el full de declaració, 
Carrer Major, 114. Casa propietat de 
Joaquim Ferré Querol, Palomet, formada 
de 4 plantes, d'extensió 320 m^. 
Enderrocament dels dos pisos superiors i 
de la façana. Danys valorats en 7.000 
pessetes. 

Carrer Major, 116. Casa propietat de 
Ramon Viscarro Mufioz, Ramon lo Botiguer. 
Danys causats a l'immoble 30.000 pessetes 
i als mobles 10.000 pessetes. Valor de 
l'immoble 30,000 pessetes. No es conserva 
el full de declaració, 
Carrer Major, 118. Casa propietat de Do
lors Brusca Gauxacfis, Casa composta de 
4 plantes de superfície 54 m-. Destrucció 
total de l'edifici. Danys valorats en 30.000 
pessetes. 

Carrer Major, 91. Casa propietat d'Arturo 
Garcia Martí, lo del Cafè del Pessic, Danys 
causats a l'immoble 250 pessetes. Valor de 
l'immoble 20,000 pessetes. No es conserva 
el full de declaració. 
Carrer Major, 103. Casa propietat de 
Manuel Arnau Zaragoza, lo Gorriste, 
formada de 5 pisos de 34 m .̂ Edifici 
totalment assolat. Danys valorats pel paleta 
en 40.000 pessetes. 
Carrer Major, 119. Casa propietat de Inés 
Vives Badoch. Danys valorats per 
l'Ajuntament 5,000 pessetes. Valor de 
l'immoble 6,500 pessetes. No es conserva 
el full de declaració. 
Carrer Major, 129,131,133,135. Conveni 
propietat de ta Comunitat de Religioses 
Agustines. Danys estimats per l'Ajuntamenl 
a l'immoble 12,000 pessetes. Valor de 
l'immoble 700.000 pessetes. No es conserva 
el full de declaració, 
SantJaume,2, Casa propietat de Josep M. 
Sauch Garcia, lo Pasteler, Valor estimat per 
l'Ajuntament dels danys a l'immoble 14,000 
pessetes. Valor dels danys al mobles 6,000 
pessetes. Valor de l'immoble 14.000 
pessetes. No es conservael full de declaració. 
Sant Jaume, 4. Casa propietat de Joan Poy 
Castell, lo Cluc, que consta de 5 plantes, 
d'extensió 52 m .̂ Enderrocament total de 
l'edifici. Danys valorats en 15,000 pessetes. 
Sant Jaume, 36. Casa propietat de 
Francesca Viscarro Millan, composta de 4 
pisos d'extensió 90 m^ Esquerdes i danys 
de la paret lateral esquerra de l'edifici amb 

clivelles als barandats. Danys valorats en 
3.500 pessetes, 
Sant Jaume, 38. Casa propietat de Ramona 
Pago Mesegué i de Joaquima Sans Canalda 
composta de 4 pisos d'extensió 70 m-, 
Enderrocament total de l'edifici. Danys 
valorats en 15.000 pessetes. 
Sant Jaume, 40. Casa propietat de Narcís 
Tomàs Viscarro, Arsiset. Danys estimats de 
500 pessetes. Valor de l'immoble 4.000 
pessetes. No es conserva el full de 
declaració, 
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Sant Jaume, 40 Bis. Casa propietat de 
Pasqual Bel Vericat. Casa totalment 
assolada. Valor estimat dels danys a 
'immoble 1.500 pessetes. Valor de 
'immoble 1.500 pessetes. No es conserva 
el full de declaració. 
Sant Jaume, 23. Casa propietat d'Agustí 
Forcadell Gil, lo Vioari, formada de 4 plantes, 
d'extensió45m^. Totalment assolada. Danys 
causats a l'immoble 6.000 pessetes. Valor 
de l'immoble 6.000 pessetes. 
Sant Jaume, 25. Casa propietat d'Agustí 
Forcadell Gil, lo Vicari, formada per 4 plantes 
d'extensió 81 m .̂ Totalment assolada. Danys 
ocasionats a l'immoble 9.000 pessetes i als 
mobles 5.000 pessetes. Valor de l'immoble 
9,000 pessetes. 

Sant Jaume, 27. Casa propietat de Lluís 
Masdéu Pla. Casa totalment assolada, 
Danys ocasionats a Timmoble 10.000 
pessetes, valor de l'immoble 10.000 
pessetes. No es conserva o no es va 
confeccionar el full de declaració. 
Carme, 21. Casa propietat de Josep Bel 
Gimeno, composta de 3 pisos i pati annex 
d'extensió total 80 m .̂ Enderrocament total 
de l'edifici. Danys estimats pel paleta en 
8.000 pessetes. 

Carretera d'Alcanar, s/n. Magatzem 
propietat d'Enriqueta Ferré Traginer, la 
Feligresa. Desperfectes ala teulada d'uralita 
i perforació de parets. Danys valorats en 
310,20 pessetes-
Passeig de l'Estació, 29. Casa propietat 
deJoan Lluís Gimeno,Tomàs Lluís, formada 
de 3 plantes d'extensió 65 m .̂ Danys de 
portes, vidres trencats, clivelles i destrucció 
de barandats. Danys valorats pel paleta en 
2.500 pessetes. 
Passeig de l'Estació, 37. Propietat de 
Ramona Grau Calduch. Danys causats a 
l'immoble 3.000 pessetes. Valor de 
rimmobie23.000 pessetes. No es va arribar 
a confeccionar el full de declaració de 
danys. 

Passeig de l'Estació, 41 i 43. Propietat de 
Trinitat Sales Urgillés. Danys causats a 
l'immoble 3.000 pessetes. Valor de 
l'immoble 30.000 pessetes. No es va 
confeccionar l'imprès de declaració de 
danys. 
Passeig de l'Estació, 45, 47 i 51. Cases 
propietat de Baptista Roure Gonell. Danys 
als immobles 20.000 pessetes. Valor de 
l'immoble 60.000 pessetes. No es va 
confeccionar el full de declaració. 
Finca al Passeig {íviolí de l'oíi ?), Propietat 
del Sindicat Agrícola. Valor dels danys a 
l'immoble 20.000 pessetes. Danys als 
mobles 30.000 pessetes. Valor de l'immoble 
20.000 pessetes. No es va confeccionar el 
full declaració de danys. 
Plaça d'Espanya, 1 . Propietari Domènecíi 
Nadal Murioz, Caleo, Danys valorats en 
3.000 pessetes. Valor de l'immoble 10.000 
pessetes. 

Carrer del Mar, 64. Casa propietat de Joan 
Lluís Gimeno, Tomàs Lluís, Casa de 3 
plantes de 150 m^ i cobert de 156 m .̂ Danys 
a vidres, portes i barandats. Valor dels 
danys estimat en 8.500 pessetes. 
Santa Bàrbara, 3 i 5. Cases propietat de la 
viuda de Vicent Eolqué Calducli. Danys 
estimats a l'immoble 5.000 pessetes, valor 
dels danys ais mobles 1.000 pessetes. Valor 
de l'immoble 9.000 pessetes. No es va 
omplir el full de declaració de danys. 
Santa Bàrbara, 7. Casa propietat de Joan 
Mateu Sansano, lo Pimpollo. Composta de 
Splantes, d'extensió 35 m-. Enderrocament 
de l'edifici excepte la planta baixa i la façana. 
Danys valorats pel paleta en 4.000 pessetes. 
Santa Teresa, 4. Casa propietat de Maria 
Brusca Fusté. Formada de 4 plantes 
d'extensió 65 m^ Desperfectes ala teulada, 
esquerdes a les parets i barandats. Danys 
valorats en 1,000 pessetes. 
Santa Teresa, 12. Casa propietat de Josep 
Tallada Nofre. Casa de 3 plantes, extensió 
276 m .̂ Destrucció de teulada i parets a la 
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planta baixa i dos primers pisos de l'edifici. 
2.500 pessetes de danys. 
Jaume I, 2. Casa propietat de Joan Vidal 
Querol. Els danys van ser quantificats per 
l'Ajuntament en 400 pessetes i el valor de 
l'immoble estimat en 4.500 pessetes. No es 
va omplir el full de declaració. 
Jaume 1,4. Casa propietat de Maria Brusca 
Fusté. Els danys a l'immoble van ser 
valorats en 500 pessetes i el valor de 
l'immoble estimat en 2.500 pessetes. No 
es va omplir l'imprès de declaració de 
danys. 

Guifré I, 3. Casa propietat d'Antoni Elies 
Vallés, Tono lo Cisteller, formada de dos 
pisos, d'extensió 128 m^ Edifici totalment 
assolat. Danys valorats en 20.000 pessetes. 
Guifré 1,5, Casa propietat de Rafela Fabra 
Viscarro, dona de Bordetes, composta de 3 
plantes d^extensió 189 m^ Edifici totalment 
assolat. Danys valorats en 46.000 
pessetes. 

Guifré I, 7. Casa propietat de Baptista 
Guarch Ferré i Manuel Callarisa Brusca, 
composta de 3 pisos, cobert i pati annexos, 
d'extensió 147m^. Edifici totalment assolat. 
Danys valorats en 18.000 pessetes. 
Murada de Dalt, 50. Casa propietat de 
Manuel Itarte Ribera, Pip-pop. L'Ajuntament 
va valorar els danys causats en 2.000 
pessetes i va atribuir a l'immoble un valor 
de 2.500 pessetes. No va emplenar-se el 
full de declaració de danys. 
Sant Lluc, 10. Casa propietat de Josep 
Homedes Millan, lo Pedrapiquer. Casa de4 
plantes de 68 m .̂ Façana parcialment 
assolada, portes, teulada, barandats, i 
badalls a les parets laterals de l'edifici, 
Enderrocament del tercer pis. Edifici 
totalment danyat. Danys valorats en 15.000 
pessetes. 

Sant Lluc, 12. Casa propietat de Joan Gil 
Escrich, lo Vaquer, 4 plantes amb cobert 
annex. Total 126 m .̂ Danys a la teulada i 
escletxes a barandats i façana de l'edifici, 

Es quantifiquen els danys en 2.000 

Sant Lluc, 20. Casa propietat de Maria 
Querol Bordes, la Ruila, composta de casa 
de 4 plantes amb pati annex,, d'extensió 
126 m .̂ Danys als barandats, teulada, 
portes.vidres, forats i esquerdes alafaçana 
de l'edifici. Valor quantificat en 4.500 
pessetes, 
Sant Lluc, 22. Casa propietat d' Esperança 
Roig Sales d'extensió 287 m ,̂ composta 
per 3 pisos i cobert annex. Resultà assolat 
ei pis superior, badalls a les parets i sostres, 
danys a portes i vidres, i forats a la façana 
de l'edifici. Danys estimats en 12.000 
pessetes. 

Sant Lluc, 24. Casa propietat de la viuda 
de Pere Vericat Raga. Totalment assolada. 
El valor dels danys a l'edifici va ser 
quantificat per rAjuntament en 7.000 
pessetes, els danys als mobles en 3.000 
pessetes i el valor atribuït a l'immoble també 
de 7.000 pessetes. No es va omplir el full de 
declaració de danys. 

Sant Lluc, 26. Casa Propietat de Lluïsa 
Sales Ferré. El danys van ser valorats en 
400 pessetes i el valor de l'immoble en 
6,000 pessetes. No va emplenar-se el full 
de declaració de danys. 
Sant Lluc, 3. Casa propietat de Lluïsa Sales 
Ferré, formada de 4 plantes i pati annex. 
Extensió total 288,5 metres^. Danys a la 
teuladaitrujals.Badallsa parets i barandats. 
Desperfectes als pisos. Dany valorat en 
1.500 pessetes. 

Sant Lluc, 7. Casa propietat de Cinta Poy 
Gavaldà, formada de 4 plantes de superfície 
104 m^. Desperfectes a barandats, 
esquerdes a parets i façana, trencadissa 
de vidres i danys a les portes. Desperfectes 
valorats en 1.500 pessetes. 
Sant Lluc, 9. Casa propietat de Teresa 
Guimerà Fibla. Casa formada de 5 pisos, 
d'extensió 41 m^ Danys als barandats, 
portes, balcons i escletxes a les parets. 

170 



Els bombardeigs aeris sobre Ulldecona (1936-1939) 

Danys valorats en 3.500 pessetes. 
Sant Lluc, 11. Casa propietat de Teresa 
Guimerà Fibla. Danys a l'immoble 1.500 
pessetes, valor de l'immoble 10,000 
pessetes. No s'emplenaria el full de 
declaració de danys. 
Sant Lluc, 13. Casa propietat de Josep 
Roig Domènech, l'Herevet, composta de 3 
pisos, d'extensió 105 m .̂ Enderrocament 
de barandats I badalls en altres. 
Enderrocament de la teulada, trencadissa 
de vidres, destrucció de portes. Danys 
valorats en 2.000 pessetes. 
Sant Lluc, 15. Casa propietat de Maria 
Barrera Castell. Els danys a l'immoble van 
ser valorats en 3.000 pessetes i els danys al 
mobiliari en 2.000 pessetes. El valor de 
l'immoble es va estimaren 10.000 pessetes. 
No es va omplir Timprès de declaració. 
Sant Lluc, 17. Casa propietat de Maria 
Calduch Viscarro, propietària també de la 
casa veïna. Enderrocament de la part pos
terior de l'edifici, que en formava més de la 
meitat. No es van quantificar els danys. 
Sant Lluc, 19. Casa propietat de Maria 
Calduch Viscarro, composta de 4 pisos de 
superfície 161 m .̂ Enfonsada la part poste
rior i badalls a les parets de l'edifici restant. 
Valoració dels danys en 5.000 pessetes. 
Muntaner, 14. Casa propietat de la viuda 
de Pere Adell Barrera, formada de 4 plantes, 
d'extensió 66 m^ Edifici totalment assolat. 
Valoració dels danys en 5.500 pessetes. 
Muntaner, 16. Casa propietat de la viuda 
de Pere Adell Barrera. Casa completament 
assolada. Danys valoratsal'immoble 12.000 
pessetes. Valor de l'immoble 12.000 
pessetes. No es va emplenar el full de 
declaració de danys. 

Muntaner, 18. Casa propietat de Marià 
Pomada Badia. Casa totalment assolada. 
Danys calculats a l'immoble 12.500 
pessetes. Danys al contingut 27.500 
pessetes. Valor de l'immoble 12.500 
pessetes. No s'emplenaria l'imprès de 

declaració de danys. 
Muntaner, 27. Casa propietat de Rafela 
Martí Sansano. Danys a l'immoble valorats 
en 500 pessetes. Valor de l'immoble 5.000 
pessetes. No s'emplenaria l'imprès de 
declaració. 
Sants Màrtirs, 15. Casa propietat de Josep 
Canalda Canalda, composta de 4 pisos, 
d'extensió 48 m .̂ Enderrocament de la 
part posterior de l'edifici destinada a 
magatzem de palla. Danys estimats en 1.000 
pessetes. 
Sants Màrtirs, 25. Casa propietat d'Antoni 
Ferré Badia, Capblanc. Danys valorats a 
l'immoble en 2.000 pessetes. Valor de 
'immoble 5.000 pessetes. No es va omplir 
'imprès de declaració. 
Roquetes, 17. Casa propietat d'Artur Garcia 
Martí, lodelCafè.Danysvaloratsalïmmobíe 
en 50 pessetes. Valor de l'immoble 600 
pessetes. No es va emplenar l'imprès de 
declaració. 

Escorxador Vell, 4. Casa propietat de 
Manuela Forcadell Ferré, 3 plantes, 31,5 
m .̂ Edifici totalment assolat. 
Escorxador Vell, 6. Casa propietat de 
Josep Vidal Sansano, 3 plantes, 36 m .̂ 
Enderrocament total de l'edifici. 
Escorxador Vell, 16. Casa propietat de 
Pasqual Bel Vericat, 4 plantes, 27 m^ 
Enderrocament de la meitat de l'edifici que 
en comprenia la part posterior i en va quedar 
inutilitzat la resta. 

Escorxador Vell ?? Casa propietat de 
Manuel Martí Forcadell. No es detallen els 
danys. 
Puríssima, 21. Maria Lluïsa Adell Guzmàn. 
Casa valorada en 60.000 pessetes. Danys 
produïts 40.000 pessetes. No es va 
emplenar la fitxa de declaració. 
Puríssima, 23. Casa propietat de la viuda 
de Pere Vericat Raga. Enfonsament del pis 
superior i paret lateral de l'edifici, esquerdes 
als barandats i trencada de vidres. 
SalvadorVidal, 28. Casa propietat d'Eusebi 
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Nadal Raga. 2 p lantes, 85 m^. 
Enderrocament totaJ. 
Salvador Vidal, 35. Casa propietat de 

Joaquim Querol Verical. Casa habitació 
composta de 3 pisos, de 60 m^ d'extensió. 
Edifici totalment assolat. Danys valorats en 
9.000 pessetes, 

Salvador Vidaí, 37. Casa propietat 
d'Andreu Verdieff Obiol, Perebuscall. Casa 
habitació composta de 3 pisos, d'extensió 
81 m^. Edifici totalment assolat. Danys 
valorats en 7.000 pessetes. 
SalvadorVidal,39.Casa propietat de Lluís 
Fusté Querol, Lluïset, formada de 3 plantes, 
d'extensió 75 m^. Enderrocament de la part 
davanteradel'ediffcííde les plantes. Danys 
valorats en 12.000 pessetes. 
Salvador Vidal, 41 . Casa propietat de 
Pasqual Reig Domènech formada per 3 
pisos i patí annex de superfície total 63 m^, 
Enderrocament parcial de la part posterior 
del'edificí.Danysvalorats en 500 pessetes. 
Salvador Vidal, 43, Casa propietat de 

Joaquim HomedesMorà, loTortosí, formada 
per4 plantes i pati annex. Extensió total 140 
m^. Enderrocament de barandats, forats i 
clivelles a uns altres i a les parets, les 
escales assolades i trencadissa de portes 
i vidres. Danys valorats en 500 pessetes. 
Camí de Godall s/n (Afores). Propietària 
Maria Barrera Castell. Danys valorats a 
l ' immoble 3,000 pessetes, danys ai 
cont ingut 2.000 pessetes. Valor de 
l'immoble 10.000 pessetes. .j 

Font: Elaboració pròpia a partir de les 
dades contingudes en documents diversos 
que es conserven a T AHMU d'Ulldecona, 
lligall núm. 339. 

Annex núm, IV 

RELACIÓ DE VÍCTIMES DELS 
BOMBARDEIGS A ULLDECONA 
DURANT LA GUERRA CIVÍL 
Reg. Civil/Mort-data/Nom i cognoms/Edat/ 
Natural/Professió/Estal civil/Data registre 

Ulldecona/22-12-37 a les 6.30h/Agustí 
Bel Domènech, Paraguala/43anys/ 
Ulldecona/llaurador/Casat/23-12-37. 

Ulldecona/9-4-38 a les 10 h/Pletat Obíol 
Vidal/60 anys/Ulldecona/la casa/casada/ 
27-5-38. 

Ulldecona/2-6-38/JuIiàOrIizGií/70anys/ 
Ulldecona/llaurador//casat/3-6-38. 

Font: Elaboració pròpia apartirde dades 
de TRC d'Ulldecona, secció Defuncions. Es 
pot veure més informació a la revista l·lafls 
núm.6, tardor 1995, pàg, 62 a 54. 
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Annex núm. V 

LES DATES DELS BOMBARDEIGS 
SOBRE ULLDECONA 

* 22 de desembre de 1937 a les 6.30 h. 
(Mor Agustí Bel Domènech, Paraguaià) 
(Segons RC, Secció de Defuncions, inscr. 
núm. 291 de 23-12-37) 
* 13 de març de 1938 a les 18.40 h. 
Bombardeig a la població i també a un tren 
militar entre Alcanar í Ulldecona (Segons 
AHMU-SecciódeCorrespondèncíai Paries 
de QuQna Republicans), 

* 7 d'abril de 1938 a la ni! { Ferit Agustí 
Milfan Arasa í traslladat a l'Hospital del Mar 

de Castelló) (Segons AHMU Secció de 
Correspondència) 

* 9 d'abril de 1938 ales 10 h. (Mor Pietat 
Obiol Vidal) (Segons RC, Secció de 
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Defuncions, inscr. núm.339, de27-5-1938) 
* 13 d'abril de 1938. Segons els parts 
oficials de l'exèrcit republicà que cita Ferré 
(pàg. 320 del seu llibre): «Se lucha con 
extraordinària violència en /as cercanias de 
Chert i Tírig. La aviación destruye algunas 
viviendas en Ulldecona, pera sin que se 
produjesen víctimas». 

* 14 d'abril de 1938. Bombardeig quan ja la 
zona havia esdevingut front de guerra. 
(Segons memòria oral de Lluïsa Vericat i 
Manuel Gavaldà). 
* 2 de juny de 1938. Bombardeig republicà 
al mig de camp. Zona Mas de la Rata. Mor 
Julià Ortiz Gil (Segons RC Secció de 
Defuncions), 
Font: Elaboració pròpia a partir de fonts 
diverses. 
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