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Història 
Les primeres notícies que tenim de l’Hospital de Sang del Molí d’en Rovira de 
Vilafranca del Penedès daten del mes d’abril del 1937, coincidint amb la 
instal·lació dels camps d’aviació a la comarca, “el vesper de la Gloriosa”, quan 
una inspecció de Sanitat  de Guerra visita l’edifici amb la intenció d’habilitar-lo 
com a hospital. El 7 de maig l’edifici ja està cedit per a tal fi mentre duri la 
campanya. Les obres d’acondicionament degueren començar ben aviat, ja que 
a finals de maig ja estaven acabades, tal i com mostra el convit que la premsa 
local va fer als vilatans per a que el diumenge, 30 de maig, visitessin les noves 
instal·lacions. El dia 15 de juny del 1937 s’inaugurava oficialment l’hospital. Les 
obres de reforma i condicionament havien costat 32.000 pessetes.  
 
El nou hospital disposarà de 28 sales amb capacitat per a 560 llits i comptarà 
amb una instal·lació elèctrica “ultramoderna”, central telefònica amb 11 
aparells, farmàcia, habitacions de rentar i planxar així com dues ambulàncies, 
una de 4 llits i una altra de dos. El menjador, amb capacitat per a 300 
comensals, comptava amb un “servei formidable i complet”. Vuit metges, deu 
infermeres titulars i dotze ajudants d’infermera, dos farmacèutics, 
administratius, personal de cuina, neteja, etc. Fins un total de 112 persones 
cobririen les necessitats del centre. 
 
Hospital Molí d’en Rovira. Clínica Militar número 1 0 (1937-1939) 

 
Amb la intenció de recaptar 
fons per a l’Hospital de Sang 
es realitzaren alguns 
festivals com una vetllada 
teatral al Casal a càrrec de 
Marcos Redondo que 
interpreta “Los Gavilanes” o 
la venda de bitllets per a un 
sorteig. Sobre aquest darrer 
acte, el setmanari 
anarcosindicalista SUT 
qualificava d’ignominiós el 
fet de que “l’únic que ha 

retornat completament senceres els talonaris, sense que n’hagi venut cap, ni 
tan solament el cafeter se n’hagi quedat cap, fou el de l’Unió Bar, situat a la 
Rambla de Pi i Margall”. Els bitllets es venien al preu d’una pesseta. 
 
Es realitzen captes a càrrec de les infermeres de l’Hospital Comarcal, partits de 
futbol entre l’equip de l’Institut i la Penya Chevrolet, i entre una selecció de 
Sanitat de Guerra i una altra del F.C. Vilafranca i Casal E.C.; per la nit es 
realitzà una audició de ballables a càrrec de dues orquestres, fins i tot, els 



alumnes de l’Institut Milà i Fontanals col·laboren amb la recaptació obtinguda 
per la representació teatral de “La escondida senda”. 
 
El funcionament 
Els serveis hospitalaris entraren molt aviat en funcionament ja que el 5 d’agost 
de 1937 és inscrita la primera persona morta al Molí d’en Rovira, es tracta de 
Francisco Turrique Casado, natural de Córdoba, que mor a causa d’una ferida 
de metralla a l’espatlla dreta soferta a Brunete. Els soldats ferits i a atesos a 
l’hospital de sang, es convertiren en uns grans usuaris de la biblioteca popular 
instal·lada a les antigues casernes de la vila. 
 
La Batalla de l’Ebre ocasiona un gran nombre de baixes, moltes de les quals 
són ateses a l’Hospital del Molí d’en Rovira, també anomenat Clínica Militar Nº 
10. Durant la primera quinzena de setembre del 38 tenen lloc uns terribles 
combats per a conquerir la Serra de Cavalls i per a poder avançar, protegits per 
les alçades, sobre el nus de Camposines, per aquesta raó el nombre de morts 
a l’Hospital de Sang arriba a 26, el mateix que es produeixen entre el 12 i el 16 
de gener del 1939 amb la presa de Tarragona.  
 
 
Els morts a l’Hospital eren 
enterrats sense grans 
miraments, la majoria en la 
fosa comuna. El camí entre 
el Molí d’en Rovira i el 
cementiri era llarg I 
despoblat per la qual cosa 
els encarregats d’efectuar el 
servei fúnebre portaven el 
furgó el més ràpid que 
podien. Des de les pàgines 
del setmanari republicà 
FRUCTIDOR es queixen de 
la manca de delicadesa dels 
empleats “donat que l’enterrament parteix de la Clínica Militar, i que per raons 
que no són del cas esmentar, van sense acompanyants… els empleats no han 
de prendre el furgó com una tartana que condueix passatgers.” El darrer 
enterrament en aquesta fosa es realitzà el 29 de març de 1939. 
 
Podem conèixer una mica més sobre la vida a l’hospital mitjançant la novel·la 
de la vilafranquina Ramona Via, Nit de Reis. Diari d’una infermera de 14 anys, 
Barcelona, . Reeditada a Vilafranca del Penedès per Edicions i propostes 
culturals Andana, l’any 2005. En aquesta novel·la l’escriptora recull la seva 
experiència com infermera en aquest hospital durant els darrers mesos de la 
guerra civil i el primer franquisme (del setembre de 1938 al juny de 1939). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Les dades 
Les informacions sobre els soldats morts i enterrats a Vilafranca del Penedès 
s’han pogut esbrinar a partir del creuament de les dades obtingudes per 
Ernesto González en el llibre registre de l’Hospital Hospital de sang del Molí 
d’en Rovira (232 noms); i les obtingudes per Jordi Valls en el llibre de registre 
del cementiri (183 noms).  
 
El resultat final és una llista de 268 soldats republicans morts a Vilafranca del 
Penedès. La majoria, 208, estan enterrats a la fosa comuna del cementiri de  
Vilafranca, junt a d’altres vilafranquins sense recursos; 41 estan enterrats en 
nínxols del mateix cementiri (5 encara hi són, i la resta són a l’ossera general), i 
19 foren enterrats fora de la vila. De la majoria se’n sap el nom i els dos 
cognoms, l’edat i la procedència, i la causa de la mort. Els seus noms i 
cognoms podem consultar-se a la base de dades d’aquesta mateixa pàgina 
web. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les dades generals dels soldats republicans morts a Vilafranca del Penedès 
són les següents: 
 

- Cronologia 
1937   13 
1938 191 
1939:     64 
 total  268 

 
- Edat: 
 17-20:  51 27% 

  21-25:  41 21% 
  26-30:  46 24% 
  31-35:  37 19%  

 + 35:  17   9%  
total  192 100% 

  sense dades   76 
 

- Procedència  
Catalunya  77  42% 
Andalusia  22  12% 
Aragó   18  10% 
País Valencià 15    8% 

  Castella-Lleó  15    8% 
  Múrcia  15    8%  
  Castella-La Manxa 10    5,5% 
  País Basc    2    1% 
  Galícia    1    0,5% 
  Extremadura    1    0,5% 
  Canàries    1    0,5% 
  Estranger    7    4%  
  Total          184  100% 
  Sense dades           84 

  
- Causa de la mort: 

Accidents d’aviació:    2   1% 
Ferides de bala  66 37% 
Ferides de metralla  92 52% 
Malalties diverses  18 10%  
Total            178 100% 

  Sense dades    90 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Avui l’espai del cementiri que ocupava la fosa comuna on foren enterrats la 
majoria dels 268 soldats republicans morts a l’hospital de sang, ha estat 
arreglat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i hi ha una record amb els 
noms i cognoms dels soldats enterrats. 
 
Fossa comuna del cementiri de Vilafranca del Penedès on estan enterrats la majoria dels 268 
soldats republicans morts a l’Hospital Militar de Vi lafranca durant la Guerra Civil. 
 
                                                                    

 
 


