Investiguen el primer bombardeig italià
de Barcelona a la Guerra Civil
Va ser un atac des d'un vaixell de guerra italià, va matar 18 persones i va afectar la seu
del Col·legi d'Advocats, i ara el jutjat que investiga els bombardejos ha admès a tràmit
la denúncia
Maria Núria Revetlle
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S'amplia la investigació judicial dels bombardejos feixistes italians sobre Barcelona
durant la Guerra Civil Espanyola. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, el jutjat ara també
està indagant el primer bombardeig que va viure la capital catalana, ara fa 80 anys
anys, el 13 de febrer del 1937, i que va fer 18 morts i 18 ferits.
Va ser un atac naval, des del vaixell de guerra Eugenio di Savoia, fet documentat per
la seqüència del tir i perquè la munició recollida estava feta a Gènova. A més es va
localitzar l'ordre d'atac, que anava adreçat a la fàbrica de motors per a
l'aviació Elizalde, ubicada al passeig de Sant Joan.

L'obús, però, va impactar al Palauet Casades, al carrer Mallorca i seu del Col·legi
d'Advocatsde Barcelona. És per això que aquesta institució ha presentat
una querella pels delictes de lesa humanitat i danys contra els béns de les poblacions
civils contra els comandaments italians.
El jutjat d'instrucció número 28, que ja investigava els bombardejos aeris, ha admès a
tràmit aquesta ampliació. Ara el jutjat enviarà una comissió rogatòria a Roma perquè
les autoritats italianes identifiquin els comandaments de l'Eugenio di Savoia i constatin
si hi ha encara algú amb vida.
Continua la investigació sobre els bombardejos aeris
Pel que fa a la investigació dels bombardejos aeris també s'ha fet un nou pas. El jutjat,
per ordre de l'Audiència de Barcelona, ha requerit el Ministeri de Defensa perquè
confirmi si el pilot italià supervivent localitzat per la justícia espanyola, Luigi Gnecchi,
va cobrar una pensió del govern espanyol, arran de la condecoració que li van atorgar
les autoritats franquistes.
http://www.ccma.cat/324/investiguen-el-primer-bombardeig-italia-de-barcelona-a-laguerra-civil/noticia/2773487/

Un jutjat investiga el primer atac naval
feixista italià sobre Barcelona
Busca identificar els combatents del creuer que el 1937 va matar 18 persones
Ha admès a tràmit una querella que havia presentat el Col·legi de l'Advocacia
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Una fotografia d'un dels bombardejos de Barcelona. Foto: Memorial Democràtic

El primer atac naval feixista italià sobre Barcelona ja està sota investigació judicial. El jutjat
d'instrucció número 28 de la capital catalana, que ja investigava els bombardejos de l'aviació de
Mussolini del 1938, ha admès a tràmit la querella que va presentar el Col·legi de l'Advocacia de
Barcelona (ICAB) pel primer bombardeig a la ciutat amb víctimes civils de la Guerra Civil, i
que es va fer el 13 de febrer del 1937 des del creuer de l'armada italiana Eugenio de Savoia,
segons han avançat l'Ara i Catalunya Ràdio, i ha confirmat l'ICAB a NacióDigital.
Segons l'advocat Jordi Oliveras, que forma part de la comissió sobre memòria històrica del
Col·legi d'Advocats, la querella ha viscut un periple fins que ha estat acceptada. La van

presentar al jutjat número 28 perquè entenien que "hi ha d'haver connexió" entre l'atac naval i
els bombardejos del 1938, però aquest jutjat va entendre inicialment que no n'hi havia, i no l'ha
acceptat fins que un altre jutjat de la ciutat, el número 18, va dictar una interlocutòria que
demanava acumular les investigacions.
El dilluns passat es van complir 80 anys de l'atac del 1937. L'Eugenio de Savoia va disparar 24
obusos contra Barcelona, i va provocar 18 morts i una vintena de ferits. L'atac anava dirigit
contra la fàbrica de motors d'aviació Elizalde de l'Eixample, però un dels obusos va impactar en
el Palauet Casades, al carrer Mallorca, i que és seu del Col·legi de l'Advocacia. Per aquest motiu
l'ICAB va presentar la querella per delictes de lesa humanitat i danys contra els béns de les
poblacions civils.
El jutjat enviarà una comissió rogatòria a Roma perquè les autoritats italianes identifiquin els
combatents de l'Eugeni de Savoia i constatin si encara hi ha algú en vida. En paral·lel, i per
ordre de l'Audiència de Barcelona, el jutjat ha requerit al Ministeri de Defensa espanyol que
confirmi si el pilot italià supervivent localitzat per la justícia espanyola, Luigi Gnecchi, va
cobrar una pensió del govern espanyol. Aquest ex-militar va ser localitzat després que fos
condecorat recentment per l'exèrcit italià pels seus mèrits durant la Guerra Civil.
http://www.naciodigital.cat/noticia/125533/jutjat/investiga/primer/atac/naval/feixista/it
alia/sobre/barcelona
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Busca identificar los combatientes del crucero que en 1937 mató a 18 personas.
Ha admitido a trámite una querella que había presentado el Colegio de la
Abogacía.

El primer ataque naval fascista italiano sobre Barcelona ya está bajo investigación judicial.
El juzgado de instrucción número 28 de la capital catalana, que ya investigaba los
bombardeos de la aviación de Mussolini de 1938, ha admitido a trámite la querella que
presentó el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por el primer bombardeo en la
ciudad con víctimas civiles de la guerra civil, y que se hizo el 13 de febrero de 1937 desde el
crucero de la armada italiana Eugenio de Saboya, según han avanzado el Ara y Cataluña
Radio, y ha confirmado la ICAB a Nació Digital.
Según el abogado Jordi Oliveras, que forma parte de la comisión sobre memoria histórica
del Colegio de Abogados, la querella ha vivido un periplo hasta que ha sido aceptada. La
presentaron en el juzgado número 28 porque entendían que “debe haber conexión” entre el
ataque naval y los bombardeos de 1938, pero este juzgado entendió inicialmente que no
había, y no la ha aceptado hasta que otro juzgado de la ciudad, el número 18, dictó un auto
que pedía acumular las investigaciones.

El lunes pasado se cumplieron 80 años del ataque de 1937. Eugenio de Saboya disparó 24
obuses contra Barcelona, y provocó 18 muertos y una veintena de heridos. El ataque iba
dirigido contra la fábrica de motores de aviación Elizalde del Eixample, pero uno de los
obuses impactó en el Palacete Casadas, en la calle Mallorca, y que es sede del Colegio de la
Abogacía. Por este motivo el ICAB presentó la querella por delitos de lesa humanidad y
daños contra los bienes de las poblaciones civiles.
El juzgado enviará una comisión rogatoria a Roma para que las autoridades italianas
identifiquen los combatientes del Eugenio de Saboya y constaten si todavía hay alguien en
vida. En paralelo, y por orden de la Audiencia de Barcelona, el juzgado ha requerido al
Ministerio de Defensa español que confirme si el piloto italiano superviviente localizado por
la justicia española, Luigi Gnecchi, cobró una pensión del gobierno español. Este ex militar
fue localizado después de que fuera condecorado recientemente por el ejército italiano por
sus méritos durante la Guerra Civil.
http://www.naciodigital.cat/noticia/125533/jutjat/investiga/primer/atac/naval/feixista/it
alia/sobre/barcelona
Cat
El primer atac naval feixista italià sobre Barcelona ja està sota investigació judicial. El jutjat
d’instrucció número 28 de la capital catalana, que ja investigava els bombardejos de
l’aviació de Mussolini del 1938, ha admès a tràmit la querella que va presentar el Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona (ICAB) pel primer bombardeig a la ciutat amb víctimes civils de la
Guerra Civil, i que es va fer el 13 de febrer del 1937 des del creuer de l’armada italiana
Eugenio de Savoia, segons han avançat l’Ara i Catalunya Ràdio, i ha confirmat l’ICAB
a NacióDigital.
Segons l’advocat Jordi Oliveras, que forma part de la comissió sobre memòria històrica del
Col·legi d’Advocats, la querella ha viscut un periple fins que ha estat acceptada. La van
presentar al jutjat número 28 perquè entenien que “hi ha d’haver connexió” entre l’atac
naval i els bombardejos del 1938, però aquest jutjat va entendre inicialment que no n’hi
havia, i no l’ha acceptat fins que un altre jutjat de la ciutat, el número 18, va dictar una
interlocutòria que demanava acumular les investigacions.
El dilluns passat es van complir 80 anys de l’atac del 1937. L’Eugenio de Savoia va disparar
24 obusos contra Barcelona, i va provocar 18 morts i una vintena de ferits. L’atac anava
dirigit contra la fàbrica de motors d’aviació Elizalde de l’Eixample, però un dels obusos va
impactar en el Palauet Casades, al carrer Mallorca, i que és seu del Col·legi de l’Advocacia.
Per aquest motiu l’ICAB va presentar la querella per delictes de lesa humanitat i danys
contra els béns de les poblacions civils.

El jutjat enviarà una comissió rogatòria a Roma perquè les autoritats italianes identifiquin
els combatents de l’Eugeni de Savoia i constatin si encara hi ha algú en vida. En paral·lel, i
per ordre de l’Audiència de Barcelona, el jutjat ha requerit al Ministeri de Defensa espanyol
que confirmi si el pilot italià supervivent localitzat per la justícia espanyola, Luigi Gnecchi,
va cobrar una pensió del govern espanyol. Aquest ex-militar va ser localitzat després que fos
condecorat recentment per l’exèrcit italià pels seus mèrits durant la Guerra Civil.
Imagen de portada: Una fotografia d’un dels bombardejos de Barcelona.
Foto: Memorial Democràtic
http://www.naciodigital.cat/noticia/125533/jutjat/investiga/primer/atac/naval/feixista/it
alia/sobre/barcelona

