ROJAS ZAVALA, Ernesto

Lloc de naixement:
Tarma
País de procedència:
Perú
Cos de l'exercit:
Terra
Estada a Espanya:
1936JuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre1937GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubre
NovembreDesembre1938GenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre1939Gener
FebrerMarç
Brigada:
Brigada XII | Garibaldi
Base i altres aspectes de l'enquadrament militar:
Comissaris políticsExèrcit Popular de la República
Paraules clau:
Batalla de Guadalajara Batalla de Terol Front d'Aragó Front de Llevant Exèrcit Popular de la República Brigada
XII | Garibaldi Peruans Comunisme Partido Comunista de España (PCE) (Partit Comunista d'Espanya) Partido
Comunista Peruano (PCP) (Partit Comunista Peruà) Infermers | Metges
Altra informació:
# Era membre de la FUHA.
# Va exercir el càrrec de director administratiu de l'Hospital San Juan de Dios de Madrid del 19 de juliol al 15 d'octubre
de a 1936, on va protegir les menges que hi treballaven.
# El 15 d'octubre va ser enviat immediatament al capdavant de Singüenza com a cap polític. Va lluitar en aquest front
fins al novembre amb les milícies 20 de juliol, Leones Rojos i Alacantinos Rojos, i també juntament amb la unitat
Garibaldi de les Brigades Internacionals a l'operació contra el turó de Sant Cristòfol.
# Va arribar a ser cap d'un dels grups de milicians que es van transformar en unitats de l'exèrcit regular. La seva unitat
era el Batalló 3 de la 5a Brigada Mixta, dirigida per Barceló, pertanyent a la 12ª Divisió encapçalada per Nanetti,

comandant italià amic de Rojas. Amb aquest va exercir ja el càrrec de comissari, defensant la carretera de Saragossa
des del quilòmetre 109.
# Va ser ascendit a Comissari de Brigada i va ser traslladat llavors a Múrcia, per a la constitució de la 96a Brigada Mixta
de l'exèrcit de Llevant.
# Al final de la guerra va ser detingut al costat de molts altres del Partit Comunista, van ser detinguts per ordre del
coronel Casado; però en la confusió general d'aquests dies va aconseguir evadir-se i arribar al port de Gandia. Via
Marsella, va arribar a Londres.
# Va arribar al Perú l'any 1941 i va treballar al Ministeri d'Educació.,
# Com a veterà de la Guerra Civil espanyola va ser condecorat a Moscou i Praga.
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