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1. Introducció 
Durant els anys 1936 – 1939 va tenir lloc la Guerra Civil espanyola, la qual va repercutir 

de diferents maneres en totes les províncies, per això forma part de la nostra història, 

tan passada com present i també futura. Amb aquesta investigació pretenem descobrir 

la història d’uns personatges importants durant aquella època que no han estat 

reconeguts fins fa poc temps quan els historiadors van començar a aprofundir en ells: 

els refugiats.  

 

Durant els anys que va romandre la Guerra Civil, van arribar centenars de refugiats i 

refugiades de totes les edats, nivell socials, tradicions i cultures que van deixar petjada 

en la població del Vallès Oriental. Mitjançant investigacions i recerques d’informació, 

ens proposem esbrinar la relació entre refugiats i la població del Vallès Oriental. Per 

una altra banda, el manteniment econòmic dels refugiats va suposar un gran esforç per 

a la població i també per al Govern de la Generalitat, el qual dictava les lleis en relació 

a les assistències que rebien els refugiats. 

Les circumstàncies de la Guerra Civil van provocar tensions pel que fa a l’administració 

de proveïments, dels allotjaments, les assignacions de treball i la sanitat pels refugiats, 

ja que els serveis eren limitats per les crisis econòmica i, no menys important, 

alimentària, causades per la pròpia Guerra Civil. Amb aquests indicis, esbrinar les 

condicions de vida dels refugiats és fonamental, incloent com mostrava, la població 

autòctona, la seva solidaritat vers els refugiats, i els conflictes interns, l’esbarjo i 

l’educació de la població refugiada. 

També arribar a conèixer el tipus d’ajuda internacional, que es va rebre per part de 

països estrangers, i l’ajuda nacional, pròpia d’Espanya, que va rebre el país i 

particularment la població en concret que s’està estudiant, Mollet del Vallès. 

 

En definitiva, volem endinsar-nos en aquella època de guerra i desesperació social, 

introduir-nos en aquella època històrica per arribar a conèixer el període en concret, 

però sobretot, arribar a conèixer la vida que els va tocar viure als refugiats, i que per 

suposat van patir, i com va afectar tot aquest context a la població en general.  
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Aquest treball és un projecte de recerca amb el qual es pretén fer sortir a la llum la 

vida que duien tots aquells que van ser refugiats a Mollet del Vallès durant un període 

de temps en concret, la Guerra Civil, i així donar a conèixer també com va afectar 

aquesta aparició de forasters en la població autòctona. 

Per dur a terme el projecte, primerament es va cercar informació a les diferents 

biblioteques de la UAB. Després mitjançant pàgines web, una tesi doctoral facilitada 

per la tutora del treball, i d’altres referències proporcionades per professionals 

mitjançant correu electrònic, com la Maribel Cuadrado Benitez de la Biblioteca 

d’Humanitats i Servei d’Història Local de la UAB, s’han extret més dades d’aquell 

període que han facilitat la comprensió de la vida dels refugiats per mitjà 

d’explicacions, gràfics i taules en que s’observa clarament les dures condicions de vida 

a les que estaven exposats. També, mitjançant entrevistes a refugiats de l’època s’han 

pogut corroborar les idees exposades en aquest treball i, per tant, completar-lo amb 

èxit.  
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2. Consideracions generals 

2.1 . La Guerra Civil espanyola (1936 – 1939) 

La Guerra Civil Espanyola s’entén com un conflicte social, polític i militar succeït al 

territori espanyol, tan peninsular com colonial, comprès entre els anys 1936 i 1939. 

Fou una lluita fratricida que enfrontà a germans i familiars i marcà enormement la 

història del país.  

El 17 de Juliol de 1936, durant la Segona República Espanyola, un grup de militars 

conservadors i contraris a la República es van aixecar en contra seva. Aquest 

moviment, va provocar una altra sèrie d’intents de cop d’estat d’altres ideologies que 

van veure l’oportunitat de triomfar en aquell moment.  

El conflicte esclatà llavors . Van sorgir dos bàndols principals que durant tota la guerra 

es van disputar el control d’Espanya: els nacionals i els republicans. Els primers eren un 

conglomerat de partits, 

molts d’ells associats 

amb l’Església catòlica. 

Aquests, liderats per 

Francisco Franco, d’aquí 

el nom de vegades 

emprat de “franquistes”, 

rebien el suport de la 

Itàlia feixista de 

Mussolini o l’Alemanya 

nazi de Hitler. Els altres, 

també un conjunt de 

diverses ideologies, havent-hi membres socialistes, anarquistes i demòcrates entre 

d’altres, defensaven la República vigent. El bàndol republicà va estar de bons termes 

amb les potències aliades, tot i que tan sols va rebre suport de pes per part de la URSS 

i Mèxic.   

La guerra va acabar finalment l’1 d’Abril de 1939, amb l’exili de milers de republicans i 

Franco, del bàndol nacional, pujant al poder. Així, Espanya passà a ser governada per 

una dura dictadura.  

Mapa que mostra la situació del conflicte a Espanya el 20 de juliol del 

1936. 
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2.2. La Guerra Civil a Catalunya (1936 – 1939) 

La majoria d’habitants de Catalunya eren antifeixistes, i molts lluitaren a l’Exèrcit 

Popular a favor de la Segona República Espanyola. Durant aquest temps, tingueren 

diversos “xocs” amb els exèrcits franquistes. El més important, és potser la Batalla de 

l’Ebre, iniciada al juliol de 1938. Nacionals  

i republicans s’enfrontaren i ambdós 

bàndols van patir nombroses baixes. 

Tanmateix, al novembre del mateix any, 

els nacionals passaren per sobre dels 

republicans. Aquest fet, comportà la 

invasió de Catalunya per part dels exèrcits 

franquistes. Finalment, Barcelona va ser 

conquerida el 26 de Gener de 1939.  

Durant els tres anys que durà la guerra, Catalunya va ser el destí de totes aquelles 

famílies que fugien dels perills de les ciutats conquerides pels nacionals i d’aquelles 

l’objectiu de les quals era traspassar la frontera francesa. Catalunya va acollir a 

centenars d’emigrants que fugien de les seves cases conforme els exèrcits feixistes 

avançaven. Milers de famílies catalanes van compartir els seus pocs recursos amb els 

refugiats de la guerra i molts hotels es convertiren en hostals quan les famílies ja no 

podien mantenir més persones. Molts catalans, també donaren matalassos, coixins, 

edredons, roba i menjar quan els recursos d’aquests hostals escassejaren.  

La conquesta de Catalunya pels exèrcits franquistes, comportà un altre cop per a la 

cultura catalana, que va ser fortament reprimida. La llengua va ser prohibida i 

perseguida tant en l’àmbit públic i oficial com en el privat. No obstant, a diferència 

d’altres opressions, la gent catalana del moment tenia un fort esperit que la va 

impulsar a lluitar per la seva terra i orígens. 

 

 

 

 

 

 

Imatge de la Batalla de l’Ebre. 
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2.3. El marc legislatiu 

El Govern català va organitzar una infraestructura per tal de controlar qui fugia d’un 

territori i una sèrie de normes per controlar els allotjaments i serveis de manutencions 

dels refugiats. El 18 d’Octubre de 1936, es va publicar una Orde per responsabilitzar-se 

de les evacuacions i disposicions de les persones refugiades: 

 <<La necessitat de coordinar l’actuació de les diverses organitzacions la finalitat 

de les quals és acollir els refugiats que, procedents de zones de guerra, arriben a 

Catalunya, imposa d’establir una acció conjunta que garanteixi la màxima eficàcia de 

l’esforç que aquesta obra de solidaritat social representa>>. 

Aquesta Ordre establia un 

Comitè Comarcal d’Ajut als 

Refugiats a totes les 

poblacions de més de 

10.000 habitants. A 

Barcelona es va anomenar 

Comitè Central d’Ajut als 

Refugiats de Catalunya, per 

tal d’iniciar l’atenció de la 

població refugiada. El 

director general de Sanitat i 

Assistència Social ocupava 

el càrrec de la Presidència 

del Comitè. Es publicà també, el Decret de creació del Consell de Gastronomia per 

tenir cura de les manutencions als individus sense feina i refugiats, i la distribució de 

productes a hotels, bars i restaurants. Aquestes funcions van ser traspassades al 

Comitè d’Avituallament d’Assistència Social el 7 de gener de 1937, que va ser derogat 

el mateix any, tornant a traspassar aquestes competències  al Comissariat d’Assistència 

dels Refugiats. 

El 1937 s’inicia una problemàtica, l’augment dels costos econòmics. Aquell mateix any 

es va publicar el Decret d’unificació i coordinació de les despeses. La quantitat de 

població refugiada va anar augmentat i va causar al seu pas una situació complicada de 

mantenir. 

Retall del diari La Vanguardia, dilluns 26 d’abril del 2004. 
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2.4. Conseqüències de la Guerra Civil (1936 – 1939) 

La població es va empobrir molt a causa d’una forta immigració de nens i famílies 

senceres d’arreu d’Espanya. Cada família havia de donar calçat, roba, assistència 

sanitària, higiènica i alimentària entre d’altres als refugiats, ja que el Govern va treure 

un decret en la qual cada habitatge no podia negar l’allotjament d’un refugiat. Per 

tant, tothom havia de col·laborar.  

Com a principals conseqüències de l’arribada de tants refugiats, podem destacar:  

 

o Llista de refugiats  

Conforme les tropes nacionals guanyaven terreny, gran part de la població civil es 

va veure obligada a emigrar cap a un altre territori. Això va causar que durant els 

darrers anys de la Guerra, la llista de refugiats no parés d’incrementar-se.  

 

o Crisis 

El territori espanyol fou, per la URSS, Alemanya i Itàlia, un terreny de prova de nous 

mètodes de guerra aèria i de carros de combat. Per tant, camps de conreu i 

indústries que proveïen al poble d’aliments van quedar totalment devastades. En 

conseqüència, l’economia es va veure greument afectada per dues circumstàncies: 

 

 Crisi alimentària, ja que no hi havia aliments per a tothom a causa dels 

bombardejos i tancaments de fàbriques.  

 Crisi econòmica, és a dir, moltes de les famílies que van acollir refugiats no 

tenien suficients ingressos com per mantenir-los per tant, la seva pròpia vida 

també es va veure afectada.  

 

Finalment, la crisi econòmica va provocar una crisi alimentària per l’excés de 

refugiats que assolaven les terres, ja que un refugiat comportava una sèrie de 

despeses que el poble no es podia permetre.  
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3. Refugiats a Mollet del Vallès 

3.1. Els refugiats 

Refugiat és un terme empleat durant la guerra per referir-se a aquells evacuats que 

vingueren a Catalunya i foren ajudats pel govern i els seus habitants. Segons la Gaseta 

del 14/10/1936 sabem que per ser considerat refugiat s’havia de procedir de qualsevol 

dels pobles enclavats en zones ocupades per rebels, tenir manca de medis de vida i no 

estar acollits per familiars o amics. Per sortir d’allà on residien necessitaven, també, el 

permís de l’autoritat civil local o de la militar competent. Les dones, nens, ancians i 

malalts tenien preferència per a l’assistència social.  

També necessitaven posseir un document d’identitat que acredités el dret a la 

protecció corresponent als refugiats i evacuats. Era una <<fitxa d’evacuació i refugi>>, 

la possessió de la qual era obligatòria per a tots. 

Tot i aquests requisits, 

l’ajuntament no solia filar tan 

prim i eliminà el fet de 

necessitar el permís de 

l’autoritat civil o militar 

competent per tal de sortir 

d’allà on residien i afegí que 

tota persona era considerada 

refugiada excepte combatents 

o homes entre vint i quaranta-

cinc anys.  

Es preocupaven de l’edat i el sexe perquè no hi havia suficients diners per mantenir a 

tots aquells que haurien de ser refugiats, per tant els homes en edat militar havien de 

treballar o anar a la guerra, de manera que el govern no s’havia d’ocupar d’ells. Aquest 

era un fet discriminatori ja que a les dones no els hi donaven l’opció de treballar i/o 

anar a la guerra. Això va agreujar el menyspreu a les dones, fomentant la idea de que 

eren inferiors als homes. Per això, aquests eren els que acostumaven a anar a la 

guerra.  

Població refugiada desplaçant-se. 
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Per tal de saber si un refugiat tenia o no les  

característiques per a rebre ajut del Govern, 

el comissari ordenava totes les inspeccions 

que fossin necessàries als ajuntaments, 

Refugis, Colònies i qualsevol altra institució 

que rebés ajuts de la Generalitat i tingués 

refugiats al seu càrrec.  

La població civil estava formada per 

aquelles persones que no pertanyien ni 

formaven part de l’ exèrcit. La classe 

eclesiàstica tampoc es considerava població 

civil.  

Els homes joves no marxaven com a refugiats perquè eren destinats al camp de batalla 

i anaven a les ciutats que seguien vivint en un règim anti-franquista com per exemple, 

Saragossa, Osca, Terol i Còrdova entre d’altres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquis refugiats a la muntanya. 
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3.2. L’organització dels refugiats 

Quan la guerra es va iniciar, la gent acollida provenia sobretot d’Andalusia i Madrid, 

més tard de Santander. Al 1936, hi havia 2.921.216 habitants a Catalunya; el 1939, 

aquesta població es va reduir. Al final de la guerra, Catalunya tenia aproximadament 

2.915.757 habitants, 700.000 d’aquests eren refugiats allotjats, és a dir, els refugiats 

eren el 24% de la població, un percentatge important per a la època en la que es 

trobaven ja que la seva arribada i els seus costos van ser significatius per a tota la 

comunitat de Catalunya a l’hora de poder allotjar-los, alimentar-los i oferir-los unes 

condicions de vida mitjanament acceptables. El 1937, concretament el dia 24 d’agost, 

es va publicar un altre Decret el qual assignava els drets i els deures a la població 

refugiada de Catalunya. 

 

En el següent quadre es mostra la capacitació professional dels refugiats a la comarca, 

es pot deduir que era una població la qual controlava gran part dels oficis productius: 1 

 

Quadre núm. 1. Capacitació professional de la població refugiada a la comarca l’any 

1937.  

Professió TOTAL Professió TOTAL 

Jornaler 

Agricultor 

Peó 

Terrasser 

Paleta 

Ebenista 

Mariner 

Comerciant 

Flequer 

Sastre 

Barber 

26 

18 

11 

8 

7 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

Cerveser 

Cuiner 

Dependent de comerç 

Espardenyer 

Filador 

Militar retirat 

Obrer de tabac 

Pescador 

Químic 

Sabater 

Torejador  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

                                                           
1
JULI CLAVIJO. La població refugiada a Olot durant la Guerra Civil (1936 – 1939). 
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La solidaritat de les ciutats es va destacar al començament de la guerra, quan van 

començar a arribar els refugiats, la població autòctona va mostrar-se comprensiva i 

solidària, sobretot pel gran nombre de nens i nenes que havien estat evacuats i per la 

manca de problemes per mantenir-los, els quals van aparèixer més tard. Mitjançant 

campanyes d’ajut de les entitats polítiques, els materials lliurats als organismes o les 

diverses aportacions econòmiques, era la manera en què es demostrava la solidaritat. 

 

Els següent quadre mostra els ajuts que rebien els ajuntaments: 2 

 

Quadre núm. 2. Subvencions concedides per la Generalitat per al sosteniment de la 

població refugiada 

Subsidis de 2 ptes. per dia d’estada i refugiat: 

1937  1938  

Febrer 

Març 

Abril 

Maig 

Juny 

Juliol 

Agost 

Setembre 

Octubre 

Novembre 

Desembre 

Total: 

9.812 

9.652 

14.606 

25.694 

24.164 

22.426 

27.434 

46.500 

66.976 

46.658 

49.532 

343.454 

Gener 

Febrer 

Març 

Març 

Abril 

Maig 

Juny 

Juliol 

Agost 

Total: 

102.700 

46.434 

51.766 

49.556,98 

51.085,38 

72.812,90 

75.860,60 

59.860,40 

87.558 

597.634,26 

Total per aquest concepte: 941.088,26 

 

 

 

 

                                                           
2
JULI CLAVIJO. La població refugiada a Olot durant la Guerra Civil (1936 – 1939). 
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3.3. Els orígens i destins dels refugiats a la Comarca del Vallès Oriental 

Els evacuats podien marxar a Catalunya, Llevant i també a l’estranger. Com a mitjans 

de transport utilitzaven el tren, autobusos, carros amb cavalls, camions, etc, com va fer 

la Ma. Teresa amb la seva mare biològica i els seus germans, els qual van viatjar amb 

tren. N’hi havia fins i tot, que venien a peu, com la Pilar i la seva família. Molts 

d’aquests, arribaven, en 

conseqüència, amb butllofes 

i ferides als peus, i en 

ocasions, en situacions 

precàries. Aquest va ser el 

cas de la seva àvia de la 

Pilar, tots van ser repartits 

en diferents hostals o cases i 

es va haver de quedar per 

ser cuidada fins que la mare 

de la jove Pilar la va anar a 

buscar un cop curada la seva lesió.  

 

Va haver-hi tres fases en l’arribada dels refugiats al Vallès Oriental: 

1. Octubre,1936 – Agost, 1937: Refugiats procedents de Madrid, Guipúscoa i Màlaga. 

2. Setembre, 1937 – Març, 1938: Refugiats procedents d’Euskadi, Cantàbria i Astúries. 

3. Abril, 1938 – Gener, 1939: Refugiats procedents d’Aragó, Lleida i Tarragona. 

Entre juliol i setembre del 1936 ja hi havia uns 100.000 refugiats a Barcelona, i a finals 

d’aquest mateix any el nombre dels refugiats que van arribar va ser gairebé el doble: 

180.000 refugiats.  

 

 

 

 

Refugiats marxant del seu poble d’origen cap a un altre. 
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<<Los refugiados que continúan llegando son, principalmente, campesinos de 

Andalucía y Extremadura [...]. Barcelona les ofrece alojamiento y alimentación. 

Aparecen dudas sobre si Barcelona puede atender a todos los que van llegando. Es muy 

difícil cortar estas corrientes inmigratorias. ¿Vendrán también los aragoneses a los que 

están socorriendo las milicias catalanas? Hay que ir pensando en lo que puede hacerse 

para resolver el problema de los refugiados [...].>>3 

 

Centrant-nos en la comarca del Vallès Oriental, primerament van ser distribuïts des de 

Granollers als municipis de la comarca. Al Març del 1937, van ser distribuïts a Mollet, 

117 refugiats dels 1.016 que van arribar en aquell mes. Només tres municipis tenien 

més de 100 refugiats: Granollers, La Garriga i Mollet del Vallès. 

Predominaven els refugiats de Màlaga, tot i que encara en venien de Madrid i n’hi 

havia uns quants d’Extremadura i Almeria. Tots els homes tenien entre cinquanta anys 

cap amunt, i per tant no podien participar a la guerra.  

Els refugiats van arribar a Mollet mitjançant el medi de transport del tren, en la línia 

Nord.  

La Pilar Ginovés Cuén, ens explica que ella i la seva família van decidir venir a Catalunya 

quan el seu poble fou bombardejat. Venien de Pina de Ebro, Saragossa, i van ser 

obligats a emigrar a terres republicanes. La primera part del camí la feren caminant a 

peu, fins a Vic, on els van repartir i des d’on agafà un autobús fins a Gallecs.  

La Ma. Teresa va fugir d’Astúries quan ella encara tenia 3 anys, i van arribar a Mollet 

on la van separar de la seva família i la van acollir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
La Vanguardia, ¿Qué se hará con los refugiados?, 6 de noviembre de 1936. 
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3.4. L’allotjament dels refugiats 

Els evacuats havien de ser acollits a la Espanya republicana i cada família havia de 

demanar un evacuat com a mínim, tot i que si la aquesta tenia les millors possibilitats 

havia d’acollir a dos o tres evacuats. Això va convertir-se en una llei (Decret del 10 

d’octubre del 1937) que s’havia de regular per tal que no només les duguessin a terme 

els que oferien voluntàriament els seus sacrificis i que no hi hagués una minoria que 

s’aprofités d’aquest fet i es mantingués al marge d’aquestes obligacions. El govern de 

la República va transmetre molts missatges per instar a evacuar els nens de manera 

que no patissin les conseqüències de la guerra i així conscienciar a les famílies que els 

seus fills havien de marxar.  

Es va instaurar el Decret d’octubre 

del 1937 per a que els voluntaris 

acollissin refugiats en el cas que no 

fos possible que una família 

n’allotgés a un, més tard aquest 

decret es va fer obligatori. També es 

va afirmar que les famílies amb 

menor nombre de fills i majors 

ingressos tenien preferència a l’hora 

de distribuir els refugiats, per tal 

que les famílies obreres no qualificades no suportessin tanta càrrega.  

Segons ens explica la Pilar Ginovés, quan encara estava a Vic, dormí en una mena de 

sala de cinemes rehabilitada. Un cop a Gallecs, s’allotjà a Can Jornet, on dormí a una 

habitació amb una de les filles del matrimoni a una habitació amb suficients 

comoditats. Segons ens explica, no li va faltar de res.  

En canvi, la Ma. Teresa va ser allotjada a Cal Drapaire a Mollet, amb una família ben 

acomodada on no va tenir manca de res. 

 

 

 

 

 

Refugiats a l’espera de ser allotjats. 
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3.5. Els subministraments per a la població refugiada 

Alimentar a tots els refugiats, era sens dubte, una tasca important i difícil, ja que el 

conflicte duraria un llarg temps i per tant s’hauria d’iniciar un racionament organitzat. 

A les famílies autòctones no els hi sobrava pas el menjar, i molts pobles petits no 

tenien gaires recursos per a obtenir-ne. En molts casos, el percentatge de refugiats a 

les poblacions era massa alt, cosa que dificultava encara més aquesta tasca. Molts 

pobles intercanviaven productes entre ells i en més d’una ocasió es requisaren 

magatzems. Tot i aquestes dificultats, però, els refugiats, en la seva majoria, van estar 

sempre atesos i hi ha qui diu fins i tot, que menjaven i vivien millor que la població 

local, que a diferència dels primers, gairebé no rebia ajudes per a assistir-los. La Ma. 

Teresa va rebre una bona quantitat de menjar a la casa on estava allotjada, igual que la 

Pilar Ginovés, que recorda els seus esmorzars com complerts i variats, i corrobora que 

sempre es va fer el possible per proporciona’ls-hi una bona assistència.  

A Camprodon van haver-hi queixes de la poca atenció que rebien al ser un poble petit 

sense recursos i amb molts refugiats, als quals no sabien com mantenir. A més les 

ajudes que van demanar i els 

canvis que van efectuar no es 

van dur a terme.  

Així com molts hotels van 

convertir-se en hostals, 

també es crearen nombrosos 

menjadors per als refugiats. 

Aquests, podien fer els seus 

àpats aquí, consistint la seva 

dieta en llegums, com cigrons 

i mongetes, arròs, fideus, 

cansalada, carn de porc i peix, com bacallà sec, amb què elaboraven, en molts casos, 

escudella. No obstant, molts refugiats, han assegurat menjar només verdures com cols, 

pastanagues, patates i naps.  

 

 

 

Menjador dels refugiats de la Guerra Civil. 
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A tots els llocs on es repartia menjar als refugiats i a altres persones necessitades, hi 

havia una gran quantitat de gent, tot i així les racions eren generoses. Però finalment,    

la tarja de racionament es va imposar per poder proveir, a totes les famílies de classe 

obrera, d’aquells productes de primera necessitat que s’estaven encarint i que els que 

tenien més diners podien permetre’s el luxe de pagar-los. Cap el 1938, la partida 

pressupostària que tenia l’Ajuntament de Mollet dedicat a les despeses d’alimentació 

dels refugiats era de 200.000 pessetes.  

En el següent gràfic de barres observem les racions de pa que rebia Mollet durant el 

1936 i el 1937:4 

 

Es distribuïen productes d’aliments tals com carn, porc, sucre, carbó, patates, oli, cafè, 

mongetes, sucre, salsitxes, llenties, pebrots, farina, tomàquets, sabó i arròs; sabates 

per a dones, homes i nens, i roba de diferents materials i per a diferents edats, tant 

usats com nous; i d’altres com tabac i sabó. 

 

 

 

 

                                                           
4
SUÁREZ, M.A. (2000). La Segona República i la Guerra Civil a Mollet del Vallès. 
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L’Ajuntament de Barcelona era el que s’encarregava de distribuir els aliments a cada 

municipi. Per mantenir un repartiment equitatiu d’aliments es van crear diverses 

institucions, com el Comitè Central d’Ajut als Refugiats, l’Oficina Administrativa i el 

Comitè d’Avituallament, el qual s’encarregà de les factures que va pagar amb retard, 

d’habilitar locals, aliments i allò necessari per als refugiats. 
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3.6. Els elements econòmics de la vida dels refugiats 

Les donacions de la població local als refugiats, es demanava que es dirigissin a les 

oficines generals de l’organització i als comitès indicats i així demostrar que hi havia 

sentit de la responsabilitat i que Catalunya continuava sent el poble hospitalari i humà 

que sempre havia estat.  

Per a poder cobrar els subsidis, els ajuntaments havien de presentar un resum mensual 

dels refugiats acollits amb separació de sexe i d’edat i diferenciant entre aquells que 

haguessin rebut assistència durant tot el mes i els que haguessin rebut assistència 

durant una part del mes (en aquest cas, especificant el nombre de dies que havien 

estat assistits).  

Els ajuntaments rebien dues pessetes diàries per cada refugiat assistit, mentre que 

aquells subsidis relacionats amb els nens auxiliats anaven a parar a l’Institut d’Acció 

Social Universitària i Escolar de Catalunya. Si volien continuar rebent aquestes ajudes, 

havien de comunicar al Departament de Finances, mitjançant dades, les despeses 

realitzades amb explicacions o justificacions del que s’hagués pagat o resultés 

pendent. No obstant, però, per errors de gestió i organització s’havien de produir 

retallades per a poder pagar les subvencions, i hi havia una alta possibilitat de 

suspensió temporal de pagaments diaris. 

En aquest gràfic de barres, observem els subsidis atorgats a Mollet del Vallès durant 

l’any 1937:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
SUÁREZ, M.A. (2000). La Segona República i la Guerra Civil a Mollet del Vallès. 
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En el següent quadre, s’observen els subsidis atorgats a Mollet del Vallès durant l’any 

1938:6 

Pagaments de la Generalitat durant l’any 1938 a Mollet del Vallès 

Data Subsidi dels refugiats (pessetes) Observacions del cobrament 

Gener 4.840 Cobrat el 15 d’octubre 

Febrer 3.920 Cobrat el 15 d’octubre 

Març 3.534 Cobrat el 9 de juliol 

Abril 17.558 Cobrat el 3 d’agost 

Maig 35.688 Cobrat el 30 de setembre 

Juny 28.609,6 Cobrat el 4 d’octubre 

Juliol 28.642,8 Cobrat el 8 d’octubre 

Agost 24.612,1 Cobrat el 14 de novembre 

 

Les ajudes monetàries als refugiats no eren cobrades per aquells que tenien un salari o 

rebien ingressos superiors al subsidi sense tenir obligacions familiars com els individus 

d’una família que rebés ingressos superiors a 300 ptes., amb més de 60 mensuals per 

cada membre de la família, els membres d’una família que obtingués més de 50 ptes. 

mensuals, i totes aquelles persones, un familiar de les quals posseís més de 5.000 

ptes., en comptes d’estalvis, de banca, dipòsits o altres béns realitzables. La família 

acollidora de la Pilar es va quedar amb el subsidi de dues pessetes diàries que rebia la 

Pilar per mantenir-la; en canvi, la Ma. Teresa no va rebre res. D’acord amb les paraules 

de la refugiada entrevistada, els refugiats cobraven aquestes dues pessetes diàries, 

però se les quedaven la família que els allotjava.  

L’Ajuntament de Mollet es va encarregar de les factures dels refugiats: les despeses de 

llum, de carbó, de queviures, sanitàries, de transport, de vestit i també de tabac. 

Aquest després presentava les factures a la Generalitat per a que pagués a 

l’Ajuntament les despeses dels refugiats. 

                                                           
6
Dossier que el conseller de Finances de la Generalitat entrega al Ministeri d’Hisenda i Economia de la República 

sobre les despeses realitzades per la Generalitat. 
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3.7. L’educació dels refugiats 

L’educació que van rebre els nens refugiats a Catalunya va ser nul·la, ja que no hi havia 

suficients escoles per escolaritzar a tants nens. El 1930, només hi havia una escola a 

Mollet, els Col·legis Nous, dividida en dues seccions, una per a nois i una altra per a 

noies.  

Els refugiats d’ assistència social, van rebre dues pessetes al dia finançades per la 

Generalitat, des del 9 de Gener l’any 1937. Fins llavors, com que no es proporcionava 

cap tipus d’ajut econòmic pels refugiats, se’ls havia de mantenir a costa de les famílies, 

i aquestes no tenien suficients diners com per pagar l’educació del/s refugiat/s que 

tenien a casa.  

Inicialment, l’escolarització dels refugiats va ser obligatòria, l’única ocupació que 

tenien els nens era estudiar i anar a l’escola, els escolars van augmentar en gran 

nombre, però més endavant no hi havia places per a tothom, i els catalans tenien 

preferència. Així doncs, durant el temps que va durar la guerra, es van improvisar 

noves escoles, millor conegudes com colònies per a refugiats, per a que tothom 

pogués rebre una mínima educació. La Ma. Teresa va tenir la sort de poder estudiar en 

l’Escola de Monges de Mollet del Vallès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnes d’una escola durant la Guerra Civil. 
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3.8. L’esbarjo dels refugiats 

Pel que fa a l’esbarjo, els refugiats tenien entrades gratuïtes per les funcions 

d’espectacles dels diumenges a la nit, més tard es va modificar i van passar a pagar el 

50% de les entrades de cinema i d’espectacles. 

Les funcions del teatre eren molt 

variades, podien ser tant de 

caràcter polític o ideològiques, o 

encoratjadores, tal com fa 

referència Tuñón de Lara en el 

seu llibre La Guerra Civil española 

50 años después, a l’apartat 

<<Cultura y culturas. Ideologías y 

actitudes mentales>>:7 

 

<<La evasión, refinada o tosca, fue un fenómeno presente en ambos bandos, pero sería 

erróneo confundirla con “escapismo”, la evasión no suponía rechazo al mensaje 

ideológico ni a las pautas de comportamiento que de él procedían. La evasión ante la 

tragedia es una contrapartida lógica e inevitable; era un vano empeño de alguna 

prensa, como Mundo Obrero, para que solo se diesen en Madrid espectáculos que 

fueran medios de propaganda de guerra. Y no le faltaba razón a Política, el diario de 

Izquierda Republicana, al intervenir en el debate (era enero de 1937) recordando que 

“al miliciano que regresa del frente von 24 horas de permiso es piadoso y de justícia 

distraerle con otras cosas que le hagan olvidar momentáneamente la vida de las 

trincheras“>>. 

 

Els nens, molts d’ells orfes a causa dels bombardejos de la Guerra Civil entre d’altres 

desgràcies, durant els mesos de gener de 1937, 1938 i 1939, rebien llaminadures, 

xocolates, joguines... i s’iniciaren activitats lúdiques, també esportives, per a que els 

més petits gaudissin. 

                                                           
7
TUÑÓN DE LARA. La Guerra Civil española 50 años después. 

 

Nens jugant a afusellar a la Guerra Civil. 
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3.9. El treball dels refugiats 

La situació econòmica va anar empitjorant fins al punt de necessitar ajut i treball dels 

refugiats.  

Tot seguit, el fet que els refugiats treballessin va ajudar a la seva acceptació entre la 

població, però calia tenir present la dificultat de cercar un treball en aquella època, tal i 

com està passant avui dia. 

Els refugiats no tenien obligacions a les cases on estaven acollits, i si feien alguna tasca, 

no rebien una compensació econòmica.  

Els refugiats joves sense especialització eren sotmesos al règim d’aprenentatge segons 

les seves aptituds.  

Alguns refugiats, ja col·laboraven a les seves “llars d’acollida”, però molts altres, 

romanien inactius. El problema era que en aquella època de guerra, no abundava el 

treball i molta gent 

estava a l’atur, però 

aquells que si van poder 

iniciar-se en un treball 

ho van fer en el món 

rural (agricultura, 

ramaderia, conreu), ja 

que la majoria eren 

acollits per cases de 

pagès, o sinó es 

dedicaren a ser 

comerciants i/o artesans.  

 

A més, la majoria de la població refugiada eren dones mestresses de casa, joves sense 

experiència o vells. En qualsevol cas, es va tractar que duguessin a terme feines als 

hostals on es refugiaven o a d’altres com a rentadores, cuineres...  

 

 

 

 

Diferents treballadors refugiats durant la Guerra Civil. 
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Els joves, que als 14 anys ja començaven a contribuir a l’economia familiar, segons ens 

reafirma la Pilar, ajudaven als camps i als boscos i si era necessari, demanaven permís 

per traslladar-se a un altre municipi on un familiar els podia facilitar una feina. La Ma. 

Teresa ens explica com ella amb 16 anys va començar a treballar a Can Fàbregas, una 

fàbrica tèxtil de Mollet del Vallès. 

Els únics que no foren afectats per aquests problemes van ser les infermeres i 

professores, que si bé no cobraven gaire, eren molt necessitats, fins i tot quan es 

jubilaven.  
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3.10. La sanitat pels refugiats 

Els refugiats arribaven en situacions nefastes d’higiene i sanitat després dels viatges 

quilomètrics que efectuaren, tant caminant com per mitjà d’algun tipus de transport. 

Per tal de reduir el perill de contagis, s’havia de reforçar l’organització dels serveis 

d’higiene i començar a practicar les vacunacions més indispensables. S’havia de 

preparar, amb compte, l’organització necessària per evitar la propagació del tifus i 

prevenir a les poblacions per si l’epidèmia arribés. També s’havia de disminuir la 

població, evacuant la meitat d’aquesta per així poder evitar les plagues i epidèmies.  

Davant de la situació social que patien les dones durant el segle XIX i principis del segle 

XX, van haver de realitzar treballs socials dirigits a la resta de la població, especialment 

als homes. Les dones foren les 

encarregades de cuidar, 

mantenir i netejar. En aquella 

època, a Mollet i altres pobles, el 

71% de la població femenina era 

analfabeta comparada amb el 

55% de població masculina.  

La sanitat militar estava per 

davant de tot, per tant, molts 

centres hospitalaris eren 

destinats total o parcialment a 

atendre militars ferits o 

lesionats.  

Per aquest motiu, molts refugiats quedaven exclosos de l’assistència mèdica bàsica. A 

més, per llei, cada refugiat provinent d'altres territoris havia de passar una revisió 

mèdica per a detectar alguna possible malaltia o, en cas extrem, que fos portador 

d'alguna epidèmia. Tot i que la llei obligués a realitzar aquesta revisió, a molt poca gent 

se li efectuava. La majoria no eren sotmesos a aquesta prova ja que el nombre de 

refugiats era tan gran que els hospitals i centres mèdics no donaven abast i no hi havia 

temps ni material per fer-la possible. La Pilar, ens explica com, a causa d’unes males 

cures que va rebre, li van sortir una sèrie de butllofes entre els dits per una ferida que 

es va fer amb una falç.  

Infermeria de la Guerra Civil. 
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Els refugiats, havien de conviure en llocs petits i bruts, cosa que feia indispensable l’ús 

de sabó, malauradament no n’hi havia per a tothom, i com a conseqüència es van 

donar casos de malalties molt contagioses com la sarna. Tots els malalts es van 

traslladar a altres llocs per evitar epidèmies, tot i que es van dur a terme campanyes 

de vacunació.  

Tot i així, cap al 1937 la sanitat per als refugiats va començar a esdevenir un tema 

important, tractada per institucions com Governació i Assistència Social: 

 

<<S’exigien solucions urgents i indeclinables per tal d’evitar, en el possible, l’aparició de 

malalties infect-contagioses, avui gairebé inèdites a casa nostra, l’extensió o agravació 

de les que ja constitueixen una endèmia en algunes comarques catalanes i àdhuc 

l’explosió d’epidèmies greus que delmarien la nostra vitalitat tan necessària avui dia 

per a la lluita contra el feixisme i, si més no, constituirien un motiu de consideració i 

intervenció de la sanitat internacional, que cal evitar.>>8 

 

Es van iniciar les revisions mèdiques obligatòries als refugiats que arribaven, fins al 

punt d’extremar-se el control sanitari per por a noves malalties i epidèmies. Es va 

obligar a que cada municipi informés regularment sobre la sanitat dels refugiats que hi 

arribaven i eren acollits per la població.  

A Mollet es receptaven medicaments de farmàcia als refugiats que els necessitaven, i 

es donava llet als malalts, als avis i als nascuts perquè constituïen la població fràgil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 DOGC, Governació i Assistència Social, pàg. 130, 11 de juliol de 1937. 
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3.11. L’ajut internacional i l’ajut nacional 

3.11.1. L’ajut internacional 

L’ajut internacional a Espanya va consistir, sobretot,  en el suport militar que va rebre 

Franco per part d’italians i alemanys, ja que, entre d’altres, van proporcionar armes i 

ajudes per als militars. També es van rebre aliments, calçat i roba per part de 

l’estranger. En el següents quadres es mostren els donatius estrangers que va rebre 

Espanya durant l’any 1937, i les aportacions solidàries per part del Fons de Solidaritat 

Internacional:9 

 

Solidaritat amb Espanya fins al desembre de 1937 

Procedència Import 

Argentina 17.000.000 FF 

Austràlia 2.220.000 FF 

Bèlgica 1.000.000 FF 

Dinamarca 2.000.000 FF 

Emigrants alemanys 84.000 FF 

Emigrants italians 600.000 FF 

Estats Units 22.500.000 $ 

França 35.500.000 FF 

Holanda 2.700.000 FF 

Regne Unit 36.500.000 FF 

Sud-àfrica 117.000 FF 

Suècia 18.880.000 FF 

Txecoslovàquia 1.750.000 FF 

 

 

 

 

 

                                                           
9
SARA DURAN CAMPOY, MONTSERRAT RIBOT GARCIA, Solidaritat catalana durant la Guerra Civil: els refugiats a 

Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. 
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Aportacions solidàries del Fons de Solidaritat Internacional 

Mercaderies  Tones 

Sucre 1.117,42 

Cereals 931,885 

Material de transport 600 

Llet 398,27 

Conserves de carn 388,869 

Sosa 100,340 

Confitures 100,112 

Llegums 711,857 

Conserves de peix 51,554 

Tabac 33,908 

Roba 30,985 

Sabó 24,393 

Pasta de sopa 17,830 

Productes farmacèutics 15,768 

Cafè 9,029 

Formatge i mantega 4,995 

Productes diversos 1.288,741 

 

 

Un altre tipus d’ajut internacional que es va rebre va ser l’acolliment d’espanyols en 

terres estrangeres  per proporcionar-los benestar. La Creu Roja també va significar un 

gran ajut per l’assistència que oferia, sobretot a infants i per auxiliar a l’hora d’evacuar 

poblacions i localitzar als refugiats que havien estat desapareguts. Mollet també va 

col·laborar en aquests ajuts, proporcionant pagaments a la institució Socors Roig 

Internacional. 
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3.11.2. L’ajut nacional 

Pel que fa a l’ajut nacional, part es va centrar en ajudar als infants, en un article del 

diari Las Noticias, s’especifiquen els objectius d’Ajut Infantil de Reraguarda:10 

<<Fulgencio Hernández, secretari de Catalunya d’UGT, comunica: l’organització 

ugetista promou l’Ajut Infantil de Reraguarda, donant ajut a un gran nombre de nens, 

especialment evacuats. Nombrosos sindicats i federacions ugetistes fan subscripcions 

per a permetre mantenir les residències infantils, però no és suficient. S’ha de 

col·laborar per solucionar el problema més gran de la reraguarda. 

Els delegats sindicals han de fer feina a les indústries per aconseguir subscripcions, 

apadrinaments i almoines. 

S’ha de produir una reglamentació de l’ingrés de nens a l’associació. Sols es podrà 

atendre a nens familiars d’ugetistes. Els seus familiars han de col·laborar 

econòmicament d’alguna forma amb el seu manteniment.>> 

 

Altres ajuts nacionals van ser destinats a l’economia, a la fam, s’iniciaren diferents 

campanyes d’ajuts en les quals també hi va participar Mollet, creant un segell pro 

refugiat en els transports, les begudes i espectacles. 
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Las Noticias, Nuestros deberes para con <<Ajut Infantil de Rereguarda>>. 
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3.12. La relació dels refugiats amb la població autòctona 

Es van produir problemes en cases particulars entre refugiats i aquells que acollien, ja 

que per a algunes famílies de dretes o religioses no els hi era agradable compartir les 

seves cases amb gent que no coneixien. Tot i així, mai es va obligar a cap família 

molletana a allotjar cap refugiat, tot i que si era obligatòria la participació en les 

despeses dels refugiats. A vegades, els refugiats suposaven una ajuda ja que podien 

treballar en el terreny de la família que l’allotjava. 

Per tant, al principi era bastant difícil la convivència, ja que mantenien costums i 

cultures molt diferents. Edmon Vallès va oferir el seu punt de vista, aclarint-nos 

aquesta dificultat inicial:11 

<<Avui llegeixo a La Vanguardia un tast del problema candent dels refugiats. Sorgeixen 

conflictes a cada pas per la inadaptació de molts d’ells a la nostra manera de ser i al 

nostre viure. Assenyalava els casos de tants pobles que mentre el jovent ha hagut de 

marxar al front, els joves refugiats ocupen fins llocs dirigents al mateix poble i se la 

passen molt bé. Conflicte per l’idioma, pels costums, per aquest to de superioritat que 

volen tenir damunt nostre.>> 

 

Tanmateix, la situació en la que vivien 

va despertar la solidaritat de moltes 

persones. Es va demanar un esforç 

d’acceptació, que en la majoria dels 

casos no va suposar cap problema per 

part de les famílies. Finalment, van 

comprendre, que aquelles famílies 

havien fugit, deixant les seves 

possessions i pertinences. A mesura 

que anaven arribant, se’ls oferia 

aliment i roba neta,  a la Ma. Teresa la van acollir en quan va arribar a Mollet, des d’un 

principi va rebre una bona assistència per part de la família, mai ha tingut cap queixa o 
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Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. 

Nenes durant la Guerra Civil. 
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problema, fins i tot per a ella eren els seus pares i germans de veritat, tot i saber que la 

seva mare i germans biològics continuaven vius.  

Va arribar un moment, però, que la manca d’aliments es va convertir en un problema, 

perquè la població no tenia prou recursos per alimentar-se, i a sobre també havien 

d’alimentar als refugiats que estaven allotjats a les seves cases. Els refugiats van passar 

a ser considerats la classe baixa de la població i la relació entre refugiats i famílies va 

canviar, ja que els primers van començar a robar cultius. Els habitants, culpaven als 

refugiats de tots els problemes que succeïen al poble. 

 La relació anava empitjorant cada vegada més, raó per la qual, la Generalitat va treure 

un nou decret defensant els seus ciutadans que deia que ja no era obligatori mantenir 

els refugiats a casa. Aquests van ser expulsats per la majoria de les famílies i van fugir 

de Catalunya, cap a casa seva o bé, cap algun lloc on fossin acceptats. 
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3.13. La fi de la guerra 

Al 1939, al final de la guerra, els refugiats van marxar a l’exili i la resta  van retornar a 

casa seva, per tant el nombre de refugiats va disminuir. La marxa dels refugiats es va 

iniciar i organitzar des de la Comandància Militar de Granollers. També van haver-hi 

refugiats que no van tornar al seu territori de procedència i es van quedar a Mollet, o a 

zones del voltant 

La Pilar Ginovés va tornar a  

Pina de Ebro amb autocar, 

però quan van arribar a casa 

seva van veure que no 

tenien res, els hi havien tret 

tot. 

Cap el 1944, la Ma. Teresa 

va tornar amb 10 anys, 

després de la comunió, a 

Astúries amb tren forçada 

per la seva mare biològica. 

Un cop a Astúries, no va ser acceptada per tothom perquè ella ja parlava el català i 

venia de passar una llarga temporada amb una família catalana. A Astúries no va tenir 

la mateixa vida que a Mollet, allà el menjar estava racionat mentre que a Cal Drapaire 

disposava de tot allò que volia. Al poc temps ella va retornar amb el seu “pare de 

Mollet” cap a Mollet, i va continuar la seva vida per Catalunya. Actualment viu a Mollet 

del Vallès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugiats de la Guerra Civil espanyola. 



34 
 

4. Conclusions 
Totes les guerres han provocat violència, egoismes, abús de poder, etc, i també 

sentiments com solidaritat i preocupació sense la necessitat de rebre cap tipus de 

recompensa econòmica.  

La Guerra Civil no va ser cap excepció, va ser un important conflicte que marcà la 

història d’Espanya.  Germans i amics s’enfrontaven; un pertanyia a un bàndol i l’altre a 

l’altre. Tota Espanya va patir les conseqüències: persones estimades mortes, gana, 

por... Mentrestant, a la vegada que els homes lluitaven al front, una part de la població 

emigrava, deixava les llars on probablement havia viscut des de que tenia memòria, els 

seus llits austers on havien passat tantes nits imaginant el demà i els carrers que 

recollien les seves memòries. Homes, dones, nens i avis, que fugien a territoris veïns 

esperant trobar-hi una millor situació que aquella que convivia amb ells a casa seva... 

 

Catalunya va ser un destí molt 

recurrent per part d’aquests 

refugiats que no tenien cap 

familiar ni amic que els allotgés 

ni cap medi de vida a la nova 

terra. Particularment, Mollet 

del Vallès va rebre un gran 

nombre de refugiats, dels quals 

se’n sap molt poc pel que fa a 

la seva vida i/o existència. 

Aquí, se’ls proporcionava una 

residència on allotjar-se per tal 

de no viure al carrer. A més, els hi pagaven uns subsidis, se’ls proporcionaven aliments 

i se’ls curava quan es posaven malalts i, si es podia, se’ls donava una educació i un 

treball. Tot això va ser possible gràcies, en part, als ajuts internacionals i nacionals que 

va rebre el país i la ciutat en concret. Arribà un moment, en que la situació no va ser 

sostenible i la qualitat de les atencions que rebien va baixar. Els refugiats començaren 

llavors a haver de recórrer, de vegades, a accions com robar dels horts de la població 

local, cosa que va deteriorar la seva relació. 

Refugiades carregant amb les seves pertinences per un 

carrer. 
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Era una època difícil en què tothom va haver de fer sacrificis i cap part de la població 

estava completament satisfeta amb el tracte que rebia. Uns sentien que no se’ls 

valorava prou i es donava prioritat al benestar dels refugiats, els altres, com a éssers 

humans, volien més atenció pel fet d’haver perdut gran part dels seus béns, deixant 

enrere les seves vides. Desafortunadament, però, la població local va tenir molts 

maldecaps per poder ajudar als refugiats, que venien buscant una millora de 

condicions que no sempre van poder trobar, segons les circumstàncies de vida que els 

hi va tocar a l’arribar a Mollet. La població autòctona, però, va acabar trobant els 

sentiments necessaris que els van dur a la solidaritat amb els refugiats ja que entenien 

la pèrdua que havien patit a l’hora de fugir. Tanmateix, durant el període de temps en 

que es va estendre aquesta 

perjudicial guerra, es va intentar, 

en la mesura del possible, 

atendre les necessitats 

d’ambdues parts de la millor 

manera que es va poder, 

esmerçant recursos materials i 

humans en aquells  que van 

arribar fugint del conflicte, els 

refugiats. 

 

Amb aquest projecte s’ha adquirit una visió més propera del que va ser la Guerra Civil 

espanyola i de la seva influència sobre les vides de tanta gent, en particular sobre els 

refugiats, els quals van patir amargament les conseqüències d’aquesta guerra que els 

va deixar sense arrels obligant-los a fugir. 

Cal esmentar la dificultat trobada a l’hora de cercar informació, ja que l’ajut per part 

de l’Ajuntament de Mollet i d’altres institucions públiques locals ha estat bàsicament 

nul. També els entrebancs trobats per cercar refugiats en vida per tal de realitzar 

entrevistes amb que complementar i ratificar les idees exposades al treball, fins al punt 

d’haver contactat amb diferents persones, moltes de les quals eren desconegudes, que 

han servit de pont per arribar a trobar només dues refugiades, el testimoni de les quals 

ha estat molt valuós per la quantitat i qualitat d’informació que tan amablement han 

Refugiats fugint dels atacs per part dels Nacionals. 
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ofert. Amb aquestes experiències en primera persona, la comprensió del fenomen dels 

refugiats derivat d’aquesta guerra i les seves conseqüències, que van tenir un cost 

humà bastant elevat, ha estat més profunda.  

 

Finalment, ha estat acomplerta la intenció d’aquesta investigació, que ha estat fer 

conèixer a la gent un punt de vista diferent de la Guerra Civil, una altra història de la 

qual no tothom n’és conscient, ja que els propis refugiats, les famílies que els van 

acollir, i els familiars d’ambdós, l’han silenciat al llarg d’aquest temps. 
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6. Annexos 

6.1. Entrevista a una refugiada: Ma. Teresa González Díaz 
 

 Vas ser refugiat/a, acollidor/a o és familiar d’ambdós? 

Vaig ser refugiada durant la Guerra Civil. 

 Quina edat tenies durant l’ època de la Guerra Civil? 

Tenia 3 anys i actualment tinc 79 anys. 

 D’on venies? A on et van destinar? Mitjançant quins transports vas arribar? 

Venia d’Astúries i em van destinar a Mollet. Vaig arribar per mitjà de tren. 

 A on et vas allotjar? 

Em vaig allotjar a  Cal Drapaire a Mollet del Vallès. 

 Quin tipus d’alimentació rebies? 

No vaig patir gana, podia menjar el que volia i vaig gaudir d’una bona alimentació. 

 Vas rebre subsidis econòmics? 

No vaig rebre cap tipus de subsidi econòmic. 

 Vas rebre educació?  

Vaig estudiar al col·legi de les monges de Mollet del Vallès. La meva família 

d’acollida em feia escriure a la seva mare i m’ensenyava el català.  

 Si tenies edat per a treballar, a què et vas dedicar? 

Quan tenia 16 vaig començar a treballar a la fàbrica tèxtil Can Fàbregas. 

 Si vas rebre sanitat, com era aquesta? 

Mai vaig tenir cap malaltia. 

 Quina relació tenies amb la població autòctona? 
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Em va acollir una família la qual va poder donar-me tot allò que em va fer falta, 

vaig viure en bones condicions sense patir. Em van tractar com a una filla més. 

 Vas tornar al teu poble d’origen? Com va ser aquesta tornada? 

Quan vaig fer la comunió amb 10 anys, la meva mare biològica va venir a buscar-

me per marxar a Astúries, jo no volia peròse’m va endur i vam marxar amb tren; a 

Astúries no vaig rebre la mateixa vida que tenia a Mollet, allà només podia menjar 

aquella ració que em tocava mentre que a Mollet podia menjar el que volia.  

Al poc temps vaig retornar amb el meu “pare de Mollet” cap a Mollet i vaig 

continuar la meva vida a Catalunya. 
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6.2. Entrevista a una refugiada: Pilar Ginovés Cuén 
 

 Vas ser refugiat/a, acollidor/a o és familiar d’ambdós? 

Vaig ser refugiada. 

 D’on venies? A on et van destinar? Mitjançant quins transports vas arribar? 

Venia de Pina de Ebro, Saragossa, i em van destinar a Gallecs. El meu poble fou  

bombardejat i em van obligar a marxar amb la meva família, que van decidir  

emigrar a terres republicanes. De Pina de Ebro a Vic vam anar caminant i, al dia 

següent, amb un autocar, vam arribar a Gallecs. Quan vam fer escala a Vic, vam 

dormir en una mena de cinemes, i al dia següent ens van repartir.  

 A on et vas allotjar? 

La meva família i jo ens vam allotjar a Gallecs, a Can Jornet, on vivia una família a la 

qual no els hi faltava de res. Jo dormia amb una de les filles del matrimoni en una 

habitació amb comoditats. 

 Quin tipus d’alimentació rebies? 

Els esmorzars que em donaven eren molt complets i menjava de tot. 

 Vas rebre subsidis econòmics? 

La família es quedava el subsidi econòmic de dues pessetes diàries que rebia la 

Pilar. 

 Si tenies edat per a treballar, a què et vas dedicar? 

Recordo que als refugiats que es van allotjar allà els feien treballar en el camp. Jo 

era petita i no podia dedicar-me a cap feina. 

 Si vas rebre sanitat, com era aquesta? 

La meva àvia, de tant caminar, va lesionar-se els peus i vam haver-la de deixar a un 

hospital de Vic, quan van donar-li l’alta, la meva mare va anar a buscar-la perquè 

vingués amb nosaltres.  

Jo vaig tenir un accident que amb una falç, i per culpa de que no van curar-me bé, 

em van sortir unes ampolles entre els dits que anaven empitjorant cada dia. 
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 Quina relació tenies amb la població autòctona? 

Tenia bona relació amb la família que em va acollir, intentaven donar-me tota 

l’assistència que podien. 

 Vas tornar al teu poble d’origen? Com va ser aquesta tornada? 

Vam retornar mitjançant autobús però quan vam arribar no teníem res a casa. 

 


