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PER A MÉS INFORMACIÓ:

La Guerra Civil Espanyola va

ser un camp de proves i

d'entrenament per a la força

aèria de l'Alemanya nazi però

també per a l'exèrcit de la

Itàlia feixista. 

Borriol no es va deslliurar de

les conseqüències de les

noves tàctiques.

Camins de la

memòria de

Borriol

El 18 de juliol de 1936, una

part de l’exèrcit es va rebeŀlar

contra el Govern

constitucional elegit pel

poble espanyol. 

A les terres valencianes el

colp d'estat no va triomfar a

causa de la indecisió i la

descoordinació de les tropes

sublevades.

L'ESCLAT DE LA GUERRA 

Partits i sindicats d’esquerres

ocuparen els òrgans de

poder, formant-se comités

antifeixistes que substituïren

els ajuntaments, com és el

cas de Borriol, on es va

constituir un consell

municipal el 16 de gener de

1937.

 

 

Al poc de començar la guerra

es van formar diverses

columnes de milicians a Borriol

per anar al front a lluitar contra

les tropes rebels i van ser

moltes les persones que es van

apuntar. Molts d'ells eren joves

i trobaren la mort a les

trinxeres.

 

BORRIOL, CAMP DE PROVES

PLÀNOL UBICACIÓ



PARAPET DE JAVALOIES
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En març de 1938 va

començar una ofensiva

franquista que en arribar a

Vinaròs el 15 d'abril va dividir

la República en dos. A

conseqüència d'açò es

concentraren a Borriol les

forces republicanes amb la

intenció d’aturar l’avanç que

amenaçava Castelló.

 

 

El municipi va ser objecte de

diversos bombardejos per

part de l’aviació feixista a

partir de l’abril de 1938. Va

ser d’especial rellevància

l’esdevingut l'11 de juny

d’aquell mateix any.

Al terme municipal de Borriol

podem trobar abundants

restes de les conteses de la

guerra civil, com estructures

defensives realitzades a base

de pedra seca aprofitant el

material calcari que oferia el

terreny. 

REFUGI ANTIAERI

 CREMA REPUBLICANS

GRAFITI FALANGISTA

BOMBARDEJOS

Quatre dies abans de

l’entrada de l’exèrcit

insurrecte al municipi, tres

avions de la Legió Cóndor

amb base a La Sènia

bombardegen el nucli urbà

de Borriol ocasionant

almenys 8 morts civils.

L'AVANÇ DEL FRONT A BORRIOL

El 12 de juny, l'endemà del

bombardeig, les tropes

sublevades entraren a Borriol

i l'exercit republicà, en el seu

replegament , entre els Xops i

Sant Vicent, van cremar tota

l’artilleria i els vehicles que

acompanyaven la marxa, el

que va suposar importants

pèrdues. Les tropes marxaren

a peu cap a Castelló.

 

PONT DE LA PLATERA

Els refugis antiaeris  eren

construccions de formigó o

excavacions subterrànies per

a protegir la població dels

atacs aeris. Al nucli urbà de

Borriol també es van utilitzar

les canalitzacions del barranc

per a refugiar-se.

L'exèrcit republicà, en el seu

replegament de tropes de

camí a Castelló, al Camí dels

Assegadors, van cremar tot el

material bèŀlic que portaven,

en fugir del Borriol ocupat

per les tropes sublevades.

A la partida de Cominells, es

localitza un gravat realitzat

sobre una gran pedra 

 calcària vora el camí del

Fontanar. Es tracta del símbol

de la Falange (el jou i les

fletxes) i sota aquest l’any

1939.

El dia 12 de juny de matinada

una punta de llança de

l’Agrupació Ofensiva ocupa

Borriol arribant fins al Tossal

Gros. Es talla la carretera

Borriol – La Pobla a l’alçada

del Pont de la Plàtera.


