
Defenses costaneres  

Vilanova i la Geltrú va comptar amb un bon nombre de posicions per defensar el seu litoral 
davant l’amenaça d’un hipotètic desembarcament de les tropes franquistes.1 La mà dels 
veïns de la localitat va ser decisiva per poder construir aquestes edificacions, aixecades 
fins l’abril de 1937. Cal destacar que molts dels ciutadans locals entre setze i cinquanta 
anys van ser obligats a treballar en aquestes defenses costaneres. 

El Cos de Carrabiners i milicians van ser els que es van encarregar de la vigilància de la 
costa, substituïts posteriorment per la militarització amb forces de l’Exercit republicà. 
Vilanova i la Geltrú va ser seu del Destacament número 10 de Defensa de Costes.  

A banda de les vigilàncies, es van construir diverses defenses. Al terme municipal hi havia 
onze construccions defensives entre bateries i nius de metralladores, moltes de les quals 
van desaparèixer després de la fi de la Guerra Civil, i algunes a la dècada dels setanta.  

Actualment, es conserven alguns nius de metralladores, situats a la punta Marbrera, 
extrem de la platja del Far, els altres dos a la Primera Roca i a la Platja de Sant Gervasi, i 
un darrer, més allunyat, situat al Racó de Santa Llúcia. A finals de 1936 es va instal·lar una 
bateria d’obusos d’artilleria per evitar agressions costaneres a Sant Gervasi, una 
construcció que permeté allotjar diverses peces.  

A la segona meitat de 1937 es van militaritzar dos petits pesquers Maricel i Joven Rosita 
pertanyents a Flota de Vigilància i Defensa Antisubmarina de Catalunya, que patrullava 
tota la costa penedesenca.  

Tot i l’amenaça de l’atac per mar, mentre va durar el conflicte bèl·lic el municipi mai va patir 
cap desembarcament a les seves platges, ni cap atac procedent de mar.  

L’historiador Adrián Cabezas2 ha realitzat un rigorós estudi sobre aquests elements. 
Aquest se centra en la seva construcció, els que encara resten visibles i els que han 
desaparegut posteriorment al conflicte. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Racó de Santa Llúcia, 2. Platgeta de Sant Gervasi, 3. Primera Roca, 4 Punta Marbrera 

 
1 Caminada per la Ruta de Defensa de Costes al Penedès (primera etapa Vilanova – Cubelles) 
Institut d’Estudis Penedesencs, 2011. 
2 Els nius de metralladora a Vilanova i la Geltrú per Adrián Cabezas (GRIEGC) [en línia]   
http://www.griegc.com/ca/2020/05/15/nius-vilanova-i-la-
geltru/?fbclid=IwAR0mx_QiuyX6am52VUveQAVzj7lFLZX1twpZFRqFnGG7iPCjMwsOd8TMgj8 
 



Eix de bombardeigs 

Els efectes dels bombardeigs, les persecucions i la violència van transformar la vida 
quotidiana de la població a la rereguarda, sobretot durant els últims anys. A Vilanova i 
la Geltrú els bombardeigs es van fer evidents a partir d’inicis de 1938. La voluntat 
desfermada per part dels que van perpetrar aquests actes, com en d’altres poblacions 
de Catalunya, era la de destruir infraestructures i comunicacions, afectant durament la 
població civil i motivar la por. Els cuirassats alemanys i italians van permetre cometre 
aquestes accions. Per contra, bàndol republicà no disposava d’efectius aeris 
destacables. La nostra ciutat va viure els bombardeigs com un instrument de terror. La 
defensa passiva3 va ajudar la població civil a poder resguardar-se en cas d’avís de 
bombardeig. Al conjunt de la zona republicana les víctimes que se’n produïren va 
arribar a 12.000. en total.  

Afectacions a l’estació del ferrocarril i la fàbrica de Gas (gener de 1938) 

Segons Puig Rovira, el temor que la ciutat fos bombardejada feia temps que era 
evident. La proximitat amb Barcelona i el gran nombre d’indústries ho feia més que 
possible. El primer bombardeig es produí el 18 de gener de 1938; aquella matinada 
sis avions van bombardejar l’estació de ferrocarril i van provocar forts desperfectes. Es 
pot dir que hi va haver punteria, perquè una bomba va enderrocar per complert una 
moderna torre anomenada de I'enclavament on s'hi havia situat el control de les 
comunicacions ferroviàries. Una altra bomba va caure a la fàbrica de Gas, situada 
aleshores al carrer del Forn del 
Vidre, i que va comportar un ferit i 
la destrucció d’un gasòmetre. 
Una altra bomba caigué en uns 
horts, resultant mort per la ferralla 
un J.S.T, pagès. Finalment, en 
una horta propera a l’estació 
caigueren un grapat de bombes 
més. En total vint-i-cinc bombes. 
Els següents dies es registren 
bombardejos a Barcelona, Reus i 
Figueres.  

 

 

Gasòmetre de la fàbrica de gas 
destruït pel bombardeig del gener de 

1938 

 

 

 
3 CARBONELL, JAUME (1992)  “La guerra Civil a la fàbrica Pirelli” a 90 anys de Cables Pirelli Diari 
de Vilanova. Vilanova i la Geltrú. 



Fàbrica Pirelli (febrer de 1938) 

Seguint amb la crònica de F.X. Puig i Rovira, el 4 de febrer del mateix any un hidroavió 
deixa caure 2 bombes molt a prop de la fàbrica Pirelli, que no van afectar directament 
els edificis. El bombardeig va tenir lloc al finalitzar un torn de feina de la mateixa 
factoria, i va provocar més de 50 ferits i la mort de A.A.B, i tres ferits que moriren en 
els dies posteriors. L’endemà un altre avió deixà anar dues bombes properes a 
l’estació, i que no causaren cap mort. El dia 7, al capvespre, un avió va deixar anar 
quatre bombes sobre la fàbrica Pirelli, que van comportar danys considerables. Fins al 
setembre de 1938 no es va produir cap més bombardeig.  

En definitiva, quatre bombardejos que van causar a banda de les víctimes, afectacions 
a diverses instal·lacions i cases particulars. És en aquest moment quan s’intensifica la 
construcció dels refugis, tal i com ja hem comentat.  

Fins al setembre de 1938 no es va produir cap més bombardeig, concretament fins al 
7 de setembre. Aquell dia un avioneta llançà 50 bombes sobre la ciutat que causaren 
danys a les naus de la M.Z.A, al camí de Sant Cristòfol, i a diverses hortes.  

 

Reconstrucció de la fàbrica Pirelli l’any 1941 

La Calibradora Mecànica (setembre de 1938) 

Un altre dels bombardejos va ser al cap de dos dies, al vespre, quan van caure 8 
bombes sobre la Calibradora Mecànica, amb desperfectes a les màquines i a les 
instal·lacions. Un bombardeig que era temut ja que la fàbrica treballava com a indústria 
de guerra. Solé i Sabaté i Villarroya citen més bombardejos al mes de novembre, que 
no han estat documentats als butlletins municipals.   

 

 

 



 

 

 

Full Oficial del Consell Municipal (1937-1938) gener de 1938. 

 

 

 

 

 

 



Destrucció de l’església de Sant Antoni 

Un dels testimonis visuals de la Guerra Civil va ser l’enderroc de l’església de Sant 
Antoni. Segons el butlletí del Comitè de Defensa Local l’enderrocament va començar 
de forma sistemàtica i va ser dut a terme per brigades d’obrers organitzades i pagades 
pel comitè.  

El seu enderrocament tenia interès per l’aprofitament de materials. Aquesta demolició 
no és acció espontània d’una massa incontrolada, sinó que obeeix a un pla concebut i 
organitzat que tenia els seus promotors. El 14 d’octubre de 1936 el Departament de 
Cultura de la Generalitat va dictar un decret disposant que cap obra podia ser 
enderrocada sense autorització especial del Conseller de Cultura de la Generalitat. A 
Vilanova el decret no es va donar a conèixer fins el desembre del mateix any. No se 
sap quan acabà el procés ja que el butlletí local no ho publicà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Interior de l’església de Sant Antoni el 1939 (Autor desconegut). 2.  Acord d’enderrocament 
Butlletí del Comitè de Defensa Local (1936-1937), 23/8/1936, pàgina 2 

 



Hospital Militar a la Casa d’Empara 

El 7 d’abril de 1937 el Consell Local va acordar la instal·lació d’un Hospital Militar a la 
Casa d’Empara, i qui se’n faria càrrec de les obres d’acondicionament era la 
Generalitat de Catalunya. La inauguració del nou Hospital Militar va tenir lloc el 22 
d’abril del mateix any. Els treballs d’adaptació es van realitzar en un temps rècord de 
15 dies, sota la direcció del Dr. M. Vives, del Servei de Sanitat de Generalitat de 
Catalunya juntament amb el vilanoví Josep A. Ribot Brunet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full Oficial del Consell Municipal (1937-1938), 22/4/1937, pàgina 1 

 



Fosa comuna del Cementiri 

 

 

 

 

 

 

 

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Comissió de la Memòria Històrica de Vilanova i 
la Geltrú van impulsar l'obertura, el gener de 2014, d’un nou Espai de repòs creat a la 
fossa comuna del cementiri municipal. Es tracta d'una petita remodelació efectuada en 
aquest indret, per tal de millorar la indicació de la fossa i alhora homenatjar i ressaltar 
la memòria de les persones que hi són enterrades. 

 
 

21/01/2014 

Coincidint amb el 75è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a Vilanova i la 
Geltrú, l'acte ha volgut ser "senzill però d'un contingut de gran transcendència", en 
paraules de l'alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras. S'hi han reunit persones, entitats i 
col·lectius compromesos amb la recuperació de la memòria històrica, així com amb 
representants de diversos partits polítics. 

L'alcaldessa ha manifestat que "una societat democràtica té el deure de no oblidar", i 
que "la recuperació de la memòria ens serveix per reparar ferides i alhora per 
reconèixer i agrair la lluita de les persones que van deixar la vida en defensa dels drets 
i llibertats democràtics". 

Així mateix, la regidora de Cultura, Marijó Riba, ha expressat la necessitat "d'acabar 
amb el silenci", de fer sortir a la llum la repressió i la persecució que van viure milers 
de persones durant la Guerra Civil i la dictadura. En la mateixa línia, l'historiador 
Miquel Àngel González, en nom de la Comissió de la Memòria Històrica de Vilanova i 
la Geltrú, ha denunciat que encara avui hi hagi qui "s'entesta a frivolitzar i mai s'ha 
condemnat la persecució i el genocidi" que van suposar els 40 anys de dictadura 
franquista.  

Amb aquesta acció, la Comissió de la Memòria Històrica, de la qual forma part 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, contribueix a un dels seus objectius essencials, 
que és recordar, mantenir, recuperar i transmetre la memòria històrica de la ciutat des 
de principis del segle XX fins al 1975, com a salvaguarda fonamental per evitar la 
repetició de qualsevol tipus de violació als Drets Humans. 

 


