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L’Hospital Militar del XII CE / La fossa 
dels combatents
Els bombardejos sobre Bellpuig

08 Cementiri de Bellpuig
Cementiri municipal

Informació
La fossa dels combatents
«Lo carro de l’ajuntament no parae de treure morts, els por-
tae al cementiri, que al cementiri hi ha una fossa, eh! de la 
guerra. I quan en tenien tants que no els podien portar, lla-
vors agafaven una ambulància i els carregaen tots els morts, 
perquè el carro de l’ajuntament no donae a l’abast».

Joan Castelló Vilà 
Durant el temps de la guerra, el Convent de Sant Bartomeu 
va acollir l’Hospital Militar del XII Cos d’Exèrcit de la Repúbli-
ca. La funció de l’hospital era atenendre combatents ferits 
a la Batalla de l’Ebre i al front del Segre. La gravetat de les 
ferides que presentaven va fer que alguns casos no se’ls 
pogués salvar la vida. Els soldats que van morir a l’hospital 
de Bellpuig foren enterrats en aquesta fossa comuna.

Bombardejos sobre la població civil
El dia 4 de gener de 1939, la Legió Còndor va bombardejar 
Bellpuig causant la mort de 23 veïns de la població. El dia 
7 de gener, un altre atac provocava la mort de 4 persones 
més. Totes les víctimes, infants, dones, homes i gent gran, 
foren enterrades al cementiri.
Actualment es pot veure la creu de la família de ca l’Amet-
lla que van morir a casa seua, al número 23 del carrer del 
Dipòsit, quan es va ensorrar l’edifici com a conseqüència 
de les bombes. Allí van morir Joan Bonet Llort (56 anys), la 
seua esposa Maria Mateu Roig (47 anys), la seua filla Teresa 
Bonet Mateu (26 anys) i un nebot Joan Cos Mateu (10 anys) 
de cal Llussà.
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