
 

Model de document on consta el racionament proporcionat a dos 
dels refugiats de Sant Feliu de Llobregat. 

 En aquest treball s’ha intentat indagar sobre les repercussions de la Guerra Civil a Sant 
Feliu de Llobregat. El nucli del treball recau, bàsicament, en l’estudi dels refugiats o 
desplaçats de guerra que va rebre la ciutat al llarg de 1938. El treball s’articula a partir de 
tota una sèrie de documentació, consultada i transcrita, de l’arxiu de Sant Feliu de Llobregat. 
Aquesta documentació aporta informació sobre la quantitat de persones i l’assistència, en 
sous o espècies, que els refugiats rebien mensualment. També es conserven els registres 
d’entrada de refugiats, les peticions per moure’s en el conjunt del territori català, els registres 
sobre les condicions sanitàries o la tramesa de material per a la població refugiada basca a 
Sant Feliu. Tota aquesta informació s’ha intentat sintetitzar de manera gràfica, mostrant les 
característiques de la població refugiada, des d’un punt de vista  sociodemogràfic, 
econòmic, o urbà, incloent un plànol on es visualitza els edificis relacionats amb aquest 
tema.     

Tanmateix, no tota la documentació generada el 1938 va ser salvaguardada. Molta s’ha 
destruït o malmès amb el pas del temps, cosa que ha dificultat extreure conclusions 
generals  a partir de les dades. Per aquest motiu, i també per poder contextualitzar la història 
de Sant Feliu amb la història del conjunt de la Guerra Civil Espanyola, s’ha utilitzat també 
bibliografia especialitzada. D’aquesta manera s’ha pogut arribar a conclusions al llarg de la 
recerca, que  alhora han generat noves qüestions, que s’han intentat resoldre. En aquest 
sentit, un element important va ser destriar com s’estructurava, a través de comitès, la gestió 
dels refugiats en els diferents nivells administratius de l’Espanya republicana. A més, per 
tal de conèixer la vida i les preocupacions d’aquests refugiats a Sant Feliu, es va contactar 
amb una exrefugiada de la guerra, actualment assentada a Barcelona. 

Per acabar, cal remarcar l’oblit al que ha estat objecte la població més vulnerable, la 
refugiada, fins que darrerament, alguns historiadors han començat a investigar aquest tema, 
sabent que cal no oblidar aquests precedents històrics per tal de conèixer els errors del 
passat i no tornar a cometre’ls.  

 

 

 REFUGIATS A SANT FELIU DE LLOBREGAT DURANT LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA:  
Treball d’arxiu sobre la documentació refugiada l’any 1938 

Míting a la Guerra Civil al Casino Santfeliuenc seu del Centre 
Republicà Català Federal, adherit a l'Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
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