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Més informació:

La sang ara ja està seca, però els cossos dels 
que van defensar les nostres llibertats conti‐
nuen a l’Ebre, a mercè de les inclemències del 
temps. Ha canviat el règim però no el destí dels 
nostres morts. Aquesta injustícia l’han practi‐
cat tots els nostres governants, sense excepció. 
També, molts dels documents on els assassins 
deixaren empremta estan tancats lluny de mi‐
rades critiques i d’altres documents de la seva 
barbàrie  els  van cremar per ordre de l’Estat i 
després, quan preguntem, som acusats de  vo‐
ler remoure el passat. Però aquest passat és el 
segell de la nostra dèbil  democràcia. 

Dr. Josep Sánchez Cervelló
Catedràtic d’Història (URV)

Els indrets
de la repressió 
Franquista 
a Tarragona

La comissaria de la policia franquista, avui seu de la Cambra 
de Comerç, és un indret on van patir incomunicació i tortures 
molts republicans, i també posteriorment nombroses perso-
nes antifranquistes, que lluitaven pels drets dels treballadors 
i la Democràcia.

Presó on van participar en la seva construcció nombrosos 
presos republicans a causa de la seva professió de pica-pe-
drers i paletes.

Aquest indret va ser escollit pels feixistes per celebrar any 
rere any la seva victòria militar sobre la democràcia de la II 
República. Les celebracions oficials van finalitzar al 1975, 
però al 1985 els franquistes encara en feien actes.

A Vitòria el 3 de març de 1976, la policia disparà contra els 
treballadors/res que sortien d’una assemblea a l’església de 
S. Francisco de Asís. Cinc treballadors moriran a causa dels 
trets de les “forces d’ordre”. Els treballadors de la Refineria de 
Tarragona es van manifestar en protesta pels fets de Vitòria. 
A la Rambla Nova es van produir diferents càrregues policials 
que provocaran la mort de Juan Rodrigo. Mentre fugia dels 
antidisturbis va caure al buit inconscient des del terrat del 
número 7 del carrer Unió.

La impunitat i brutalitat de la Policia Nacional i de la Guàrdia 
Civil juntament amb l’extrema dreta durant la dictadura fran-
quista i la “transició política”, va provocar nombroses morts 
a tot l’Estat.
A Reus, Cipriano Martos Jiménez de 30 anys, militant del PCE 
(m-l). Detingut com a resultat del seu activisme polític, fou 
sotmès a tortures i obligat a ingerir una barreja d’àcids a la 
caserna de la Guàrdia Civil de Reus que li va provocar la mort 
el 17 de juliol de 1973.
Les morts de Cipriano i de Juan Gabriel, encara no han estat 
investigades per la justícia.

Exigim
Justícia, Veritat, Reparació

i no Repetició

Juan Gabriel Rodrigo Knafo   ∙   Carrer Unió, 7. Comissaria de policia   ∙   Avinguda Pau Casals, 17

Glorieta dels Caiguts   ∙   Via Augusta

Presó des de 1953 a 2015   ∙   Av. República Argentina, 2

Col·labora: Ajuntament de Tarragona        -        Imprès: Impremta Virgili  - Tarragona       
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El Fòrum de Tarragona per la Memòria, neix fruit de la 
trajectòria que els sectors de l’esquerra antifeixista i 
l’independentisme combatiu de Tarragona van iniciar 
el 2009. Les diverses actuacions dutes durant aquests 
darrers anys per l’Administració han estat fetes amb una 
lentitud vergonyosa.

Entenem que les lleis per a la recuperació de la memòria, 
tant l’espanyola com la catalana, no han permès desen‐
volupar eines que facilitessin recuperar la dignitat dels 
demòcrates assassinats per la dictadura franquista naci‐
onal catòlica. La reforma pactada entre la dictadura i els 
partits van deixar sota la catifa quasi quatre dècades de 
Dictadura, sense tenir en compte l’avanç democràtic que 
va aconseguir la II República Espanyola.

A l’estat espanyol, no es pot construir cap democràcia 
sense abans haver denunciat el genocidi franquista i dig‐
nificat les víctimes.

Els objectius del Fòrum són: exigir a l’Administració que 
senyalitzi i dignifiqui correctament els llocs de la repres‐
sió franquista a Tarragona, localitzar i exigir que es retiri  
la simbologia franquista i nacional catòlica de les nos‐
tres comarques, la retirada de les medalles i distincions 
atorgades durant la dictadura, posar‐se en contacte amb 
aquells historiadors que estan treballant a nivell local i 
facilitar la recerca als familiars de les víctimes i sensibi‐
litzar mitjançant la difusió de tríptics informatius, visites 
guiades, actes públics, comunicats i actes reivindicatius, 
la memòria d’una democràcia segrestada per les hostes 
del franquisme.

Creiem que la Democràcia i la Llibertat del nostre poble 
no es pot construir sense escoltar els crits de Justícia dels 
assassinats pels franquistes. Volem transmetre a l’Admi‐
nistració la necessitat de conèixer què, com i on va pas‐
sar la brutal repressió a la nostra ciutat i comarques, i 
que actuï políticament.

Tarragona, 2021

Entre l’any 1939 i el 1948 van passar per aquesta presó uns 
10.000 republicans/nes, de les comarques del Camp de Tar-
ragona i les Terres de l’Ebre. Dels quals 691 van ser afusellats, 
inclosa 1 dona i altres 57 homes hi van morir de malaltia. Va 
funcionar com a presó provincial fins l’any 1953.

Els republicans/nes hi van ser jutjats i jutjades sota els càrrecs 
de rebel·lió militar, adhesió a la rebel·lió, auxili a la rebel·lió i 
incitació a la rebel·lió, sense cap garantia processal.

Les tropes franquistes ocupen Tarragona el 15 de gener de 
1939. Els primers afusellaments es van produir el 28 de fe-
brer de 1939. Elisa Cardona Ollé de 21 anys, va ser afusellada 
el 22 d’abril de 1939.

A la ciutat de Tarragona, tres fosses ens recorden el lloc on 
van ser enterrades les víctimes mortals del genocidi de la dic-
tadura franquista nacional catòlica.

L’Església va col·laborar amb la dictadura franquista posant 
a la seva disposició els seus establiments. Al convent de les 
Oblates van morir 11 dones a conseqüència de les inhuma-
nes condicions carceràries a que van ser sotmeses.

El convent dels pares carmelites va ser utilitzat com a presó 
i camp de concentració dels presos republicans. Actualment 
és un lloc de culte catòlic.

Presó de Pilats   ∙   Pl. del Rei
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Antiga Audiència. CONSELLS DE GUERRA   ∙   Plaça Pallol, 3

Presó habilitada a la Punxa   ∙   Carrer Assalt, 11 Cementiri de Tarragona. LES FOSSES DE LA REPRESSIÓ

Presó per a dones les Oblates   ∙   Portal del Carro, 13 Muntanya de l’Oliva. LLOC DELS AFUSELLAMENTS
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