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Descripció
Làpida aïllada situada entre les zones de can Julià i del Lledoner, abans del pont dels Tres Arcs, al costat de
l'entrada al camí que envolta el pla del Lledoner. Es tracta d'una placa de marbre rectangular gravada amb
una inscripció i una creu llatina, emmarcada amb blocs de ciment. Està col·locada damunt d'un basament
rectangular bastit en lloses de pedra disposades en filades. La inscripció és la següent: "EN ESTE LUGAR
DERRAMARON SU / SANGRE POR CRISTO LAS VICTIMAS / SOR MARIA DEL CARMEN
ZARAGOZA ZARAGOZA / SOR MARIA ROSA ADROVER MARTI / EL DIA 7 DE AGOSTO DEL
AÑO 1936 / RELIGIOSAS DOMINICAS DEL CONVENTO DE / SANTA CATALINA DE SENA DE
BARCELONA".

Història
Aquesta làpida commemora l'afusellament de dues religioses de l'orde de les dominiques dins del terme de
Vallirana. Eren del convent de Santa Catalina de Sena de Barcelona i fugien de la guerra cap a València.
Van ser retingudes a Molins de Rei i assassinades al mateix lloc on es troba situada la làpida. Foren
assassinades el 7 d'agost de 1936 i l'endemà, quan es van trobar els seus cossos, es van portar al cementiri
de la població. Un cop acabada la guerra Civil, la làpida es va col·locar damunt d'una pedra. Posteriorment,
amb l'eixamplament de la carretera, es va endarrerir una mica respecte del lloc original i fou col·locada
damunt de l'actual basament de pedra. Aquests fets passaren el 5 d'agost de 1956 amb ocasió de la festa de
Sant Domènec, 20 anys després de la seva mort. Anteriorment, l'any 1942, els cossos havien estat traslladats
del cementiri de Vallirana a la cripta del convent de l'orde de Barcelona. L'any anterior (1955), la comunitat
de l'orde de les dominiques havia fundat l'actual Col·legi Verge del Roser a la població, com a agraïment
per aquests fets i davant la demanda popular de tenir una escola.
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