
_ 22 de juliol de 1936: el Comitè de Defensa Local assumeix les funcions de l’Ajuntament. 

_ 17 d’octubre de 1936: constitució de l’Ajuntament.

_ El 17 de març de 1937 és proclamat alcalde Joan Recasens Farré.

_ 7 de desembre de 1936: l’Ajuntament va acordar que la Comissió de Defensa informés sobre els soterranis existents

per veure si estaven en condicions de ser utilitzats com a refugis en cas de bombardeig.

_ Juny 1937, es va iniciar la construcció de refugis antiaeris a la vila.

_ El període més intens en la construcció de refugis antiaeris va ser entre novembre de 1937 i agost de 1938.

Els refugis antiaeris van ser projectats per l’arquitecte municipal Josep Maria Miró i Guibernau.

Els més importants van ser el de sota la plaça de la Vila i el de sota l’església de Sant Antoni.

_ 18 de gener de 1938: primer bombardeig a la vila.

_ Els principals objectius dels bombardeigs foren: l’estació de ferrocarril i línia fèrria, la Calibradora Mecánica,

la fàbrica del Gas, la fàbrica Pirelli i la de ciment blanc Griffi; tot i que quedaren afectats edificis i terrenys propers.

_ 12 de setembre de 1938: Marià Callau Martí, nou alcalde. A partir del 5 d’octubre, Carles Figueres Mestres, alcalde accidental.

_ Segons les estimacions i els últims estudis, Vilanova i la Geltrú patí 12 bombardeigs que provocaren 27 morts.



Instruccions en cas de bombardeig!
La Guerra Civil espanyola (1936-1939) va esdevenir un camp 

d’assaig de noves tècniques bèl·liques, que més tard havien 

d’ensangonar tot Europa. Un dels experiments més reeixits va ser 

el bombardeig aeri. L’absència de referents històrics d’aquesta 

nova tècnica militar va suposar que durant els primers mesos 

de guerra ningú preveiés l’efecte devastador d’un bombardeig 

aeri ni de les repercussions sobre la població civil. 

Inicial optimisme respecte a la perillositat dels bombardeigs:

Defenseu-vos dels atacs aeris!
Autor: Martí Bas.
Fons: Arxiu Nacional de Catalunya.

Vilanova i la Geltrú va ser una de les 140 poblacions de tot Catalunya 

que van ser bombardejades entre 1936 i 1939. A Catalunya, els 

bombardeigs van causar la mort directa de 4.736 persones i un 

nombre incalculable de ferits. 

El 1936 Vilanova i la Geltrú  tenia  una població de 16.871 habitants. 

Segons les estimacions i els últims estudis, la ciutat va patir 12 

bombardeigs que provocaren 27 morts.

Mapa d’Espanya, full 447. Edició Guerra Civil. 1939.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

Instruccions a seguir en cas de bombardeig.

Fons: Biblioteca Nacional d’Espanya.

Editor: Generalitat de Catalunya.

Fons: Biblioteca Nacional d’Espanya.



Efectes bombardeig sobre la fàbrica del Gas de 18 de gener de 1938.

Fons: Francesc X. Puig Rovira.

Els primers bombardeigs a la Vila
A Vilanova la construcció de refugis va començar el juny de 1937. 

Inicialment les obres van ser considerades dificultoses i cares 

per a un risc desconegut i que no es veia im minent. El primer 

bombardeig a la vila es va produir el 18 de gener de 1938, que 

coincideix amb la intensificació dels bombardeigs a Catalunya. 

La intensitat dels bombardeigs dels dies 4, 5 i 7 de febrer de 1938  

van servir per considerar la necessitat i la urgència de continuar la 

construcció de refugis. L’efecte dels bombardeigs va ser traumàtic 

per a la població: la rereguarda era un nou front d’operacions 

bèl·liques. Els objectius van ser l’antiga fàbrica Pirelli,  que va ser 

bombardejada el dia 4 i va patir grans destrosses; hi va haver 53 

ferits i 3 d’ells molt greus, dels quals 2 van morir. L’estació de 

ferrocarril va ser metrallada i bombardejada el 5 de febrer, l’avió 

va fer funcionar les seves metralladores contra la població.

Fons: Archivo Histórico del Ejercito. Ministerio de Defensa.

Bombardeig de la fàbrica Pirelli, el 7 de febrer de 1938

“Els avions van deixar escoltar el seu rum-rum una estona 

abans de deixar caure les bombes sobre la fàbrica (...). 

L’avió que va deixar caure les bombes metrallà la fàbrica 

i posteriorment un tren estacionat als afores de la vila i 

va provocar un mort i sis ferits.”

Carbonell, Jaume. “La Guerra Civil a la fàbrica Pirelli”. 

Diari de Vilanova. 20 de novembre de 1992. p. 14-17

Ban de l’Ajuntament de 25 de febrer de 1938.

Arxiu Comarcal del Garraf

Full Oficial del Consell Municipal.
19 de gener de 1938



Els refugis a Vilanova i la Geltrú
Una nota municipal del 4 de juliol de 1938 informava que s’estaven 

construint vuit refugis amb capacitat per a unes 10.000 persones. 

El període més intens en la construcció de refugis va ser entre 

el novembre de 1937 i l’agost de 1938. Si bé no s’hi va deixar 

de treballar, la construcció es va alentir al mateix ritme que els 

recursos humans i econòmics minvaven. 
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Desconeixem quan es va iniciar la utilització dels refugis, però cap 

dels existents es podia considerar acabat el gener de 1939. 

1.- Església de Sant Antoni

2.- Plaça de la Vila

3.- Plaça del Cap de Creu, vers el carrer de les Tires

4.- Hort de l’Hospital

5.- Carrer de Santa Magdalena

6.- Carrer de la Unió

7.- Carrer del Tigre

8.- Carrer de Magdalena Miró amb entrada per la rambla de la 

Pau, rambla Transversal i carrer de la Llibertat

9.- Rambla Principal (escola Santa Teresa)

10.- Carrer de Barcelona, tocant al carrer de Bonaire

11.- Pati de l’Escola Pia

12.- Pati de l’Escola Industrial (encara no construïda)

13.- Fàbrica Marquès

14.- Fàbrica de la Rambla

15. Plaça de Soler i Gustems

Els refugis a Vilanova i la Geltrú

Refugi de la plaça de la Vila.

Febrer 1938

Fons: Arxiu Comarcal del Garraf.

Refugi de la plaça de Soler

i Gustems. Gener 1938.

Fons: Arxiu Comarcal del Garraf. 

Projecte d’ampliació del refugi

veïnal del carrer de la Llibertat. 

Febrer de 1938.

Fons: Arxiu Comarcal del Garraf

“Si els veïns volen que els refugis començats s’acabin 

i a més se’n construeixin de nous, cal que no oblidin 

que només comptem amb escassos mitjans. Per això és 

indispensable reunir entre tots els veïns la quantitat 

indispensable. Aquesta Junta espera que sabreu complir 

amb el vostre deure i donareu una prova més del vostre 

sentit humanitari i de la vostra generositat tantes vegades 

comprovada”

Full Oficial del Consell Municipal.

16 de desembre de 1938



El refugi sota l’església de Sant Antoni Abat
Els refugis promoguts per les Juntes de la Defensa Passiva 

a Catalunya van ser traçats preferentment pels arquitectes 

municipals. Els de Vilanova van ser projectats per l’arquitecte 

municipal Josep Maria Miró i Guibernau. Els refugis més impor-

tants a la nostra vila van ser el de sota la plaça de la Vila i el de 

sota l’església de Sant Antoni Abat, aleshores conegut per refugi 

de la plaça de Catalunya.

A Catalunya la construcció d’alguns refugis va ser iniciativa de 

la població. A Vilanova el refugi del carrer de la Llibertat va ser 

construït pels veïns; posteriorment l’Ajuntament el va ampliar. 

El plànol del projecte del refugi antiaeri de Sant Antoni porta per 

data novembre de 1937.

El 23 d’agost de 1936, el Full Oficial del Consell Municipal 

va publicar l’acord del Comitè de Defensa Local d’iniciar 

l’enderroc de l’església de Sant Antoni Abat. Malgrat que 

el 14 d’octubre de 1936, la Generalitat de Catalunya 

va decretar la prohibició d’enderroc de cap obra civil i 

religiosa antiga, part de l’església  de Sant Antoni Abat 

havia estat enderrocada. La façana principal i el campanar 

van ser les parts que menys danys van patir.  Així, doncs, 

quan es va iniciar la construcció del refugi de Sant Antoni, 

l’església era parcialment enderrocada.

Arxiu Fotogràfic Municipal.

Arxiu Comarcal del Garraf

Galeria central,

voltes de totxo massís i 

encreuament trams.

Fons: Estudi d’Arquitectura 

Pujol. 2009

Galeria central del refugi,

voltes de totxo massís.

Fons: Estudi d’Arquitectura Pujol. 2009.

Plànol del refugi sota l’església de Sant Antoni.

Arxiu Comarcal del Garraf. Projecte de l’arquitecte municipal Josep Maria Miró i Guibernau, 1937.

Fons: Arxiu Comarcal del Garraf. 

Una de les entrades al refugi.

Fons: Estudi d’Arquitectura Pujol.2009.

La distribució de les galeries dels refugis es feia en forma 

de quadrícula ortogonal per tal de permetre la sortida 

en el cas d’enfonsament d’una galeria. Les directrius de 

la Generalitat obligaven la construcció de les galeries a 

una profunditat de 12 m., per tal d’evitar l’impacte de 

les bombes que podien arribar fins a una profunditat de 

10 m. Les galeries es reforçaven  amb una volta de canó 

de 2 m. d’ample i una alçària de 2,10 m. 

Els refugis procuraven tenir diverses entrades per facilitar 

l’entrada o l’evacuació; l’ample recomanat era de 1,40 m., 

per possibilitar el doble pas de gent. La ventilació de les 

galeries es feia a través de xemeneies de ventilació.



“Els senyals d’alarma eren un toc llarg de sirena de les fàbriques 

Marqués i Pirelli i tres tocs curts per indicar que el perill ja havia 

passat.”

Carbonell, Jaume. La Guerra Civil a la fàbrica Pirelli. Diari de 

Vilanova. 20 de novembre de 1992. p. 14-17

Els bombardeigs 
Vilanova i la Geltrú va patir nous bombardeigs el 8 d’agost, 7 i 9 de 

setembre de 1938.

Detall: “Fotografia aèria realitzada a 5.300 metres d’altura per 

l’Aviazione Legionaria delle Baleari mentre bombardejava la línia 

fèrria de Vilanova i la Geltrú el dia 8 d’agost de 1938” Imatge 

procedent de l’Ufficio Storico di Roma. cedida per l’Estació Territorial 

de Recerca Penedès de l’Institut d’Estudis Penedesencs.

Fons: Archivo Histórico del Ejercito. Ministerio de Defensa.

Informe tècnic de l’Alcaldia del bombardeig del 7 de 

setembre de 1938 de la Calibradora Mecànica:

“un avió estranger, sobre les 22.45 hores de la nit, deixà 

caure 50 bombes sobre Vilanova”. 

Efectes bombardeig sobre la Calibradora Mecànica 7 i 9 de setembre de 1938.

Fons: Francesc X. Puig Rovira.

“Es bombardejada la Calibradora Mecànica. Primer 

atac, d’alarma, però ens han fet recollir ràpidament la 

resta de mobles que encara hi teníem. L’altre ha desfet 

materialment mitja fàbrica i encara, dins la desgràcia, cap 

obrer ha resultat lesionat i els danys en la maquinària 

són mínims”

[...]

“Avui en anar a la fàbrica i sentir aquella quietud i el 

silenciós treball dels homes desenrunant la sala d’àcids, 

se m’encongia el cor. Com pot una lleugera pressió 

a una palanca enterrar, en un moment, les nostres 

esperances?”

Conxita Ventosa. 1980. Temps de guerra (diari íntim 

1938-1939) . Vilanova i la Geltrú. El Cep i la Nansa.



Avions italians bombardejant Barcelona.

Archivio Militare dell’Areonautica Italiana, Roma.

“paves, així era com es coneixien popularment els 

trimotors de bombardeig”

Carbonell, Jaume. La Guerra Civil a la fàbrica Pirelli.

Diari de Vilanova. 20 de novembre de 1992. p. 14-17Diari de Vilanova. 20 de novembre de 1992. p. 14-17Diari de Vilanova

Nota de l’alcalde de Vilanova i la Geltrú lliurada al 

Conseller de Governació i Assistència Social referent a 

l’atac aeri del dia 18 de gener de 1939:

“En el dia d’ahir, a les 16 hores 45 minuts, l’aviació 

estrangera formada per 12 avions Junkers bombardejà i 

metrallà la població civil deixant-hi caure unes 80 bombes, 

alguna d’elles de gran potència, causant la mort de 6 

persones, entre elles una nena de 15 dies i ferides a 6 

més, destrossant l’edifici on es trobaven. Recinte Estació, 

caigueren diferents bombes fent una gran destrossa de 

vagons i cotxes. Fàbrica de Gas, van caure 2 bombes 

ocasionant danys de gran importància, caigueren les 

demés a diferents camps llindants al recinte de l’Estació 

esmentada.”

Fons: Archivo Histórico del Ejercito. Ministerio de Defensa.

La majoria dels atacs aeris sobre Catalunya van ser perpetrats per 

l’Aviazione Legionaria, nom que va rebre l’aviació italiana adscrita 

a l’exèrcit revoltat, i tan sols una part relativa dels bombardeigs 

van ser realitzats per les forces alemanyes i espanyoles.

Els últims bombardeigs

Els bombardeigs se succeeixen. El dies 20 i 27 de novembre de 

1938, l’estació de ferrocarril era bombardejada. El del dia 20 

provocà dos morts; el del 27, un mort. El 4 de desembre de 1938 

era bombardejada la fàbrica Griffi.

Els atacs aeris sobre Catalunya es van intensificar per on havien 

d’avançar les tropes franquistes. Cada vegada són més freqüents 

les alarmes aèries al pas de l’aviació i el soroll de les canonades 

que s’acosten. En el bombardeig del 10 de gener de 1939, a tres 

quarts de vuit del vespre, són bombardejades l’estació de ferrocarril 

i la fàbrica del Gas, amb una víctima.

Els últims bombardeigs sobre la vila van ser els més sagnants.

Adrià Cabezas Sánchez, Arxiu Comarcal del Garraf, Estació Territorial de Re-
cerca Penedès de l’Institut d’Estudis Penedesencs, Francesc X. Puig Rovira, 
Parròquia de Sant Antoni Abat.

Agraïments


