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Breu resum de la Guerra Civil a Catalunya 
El 17 de juliol de 1936 es va iniciar al Marroc una insurrecció militar que es va estendre per la 

majoria de les guarnicions militars espanyoles a la península en les següents hores, tot i que 

aquesta no va tenir l'èxit esperat pels seus incitadors. La revolta, pensada per ser un cop 

d'estat ràpid, va fracassar a moltes ciutats i regions per motius diversos segons els casos, 

com eren l'ambient polític de la zona; la pròpia preparació del cop d'estat; el grau de decisió 

de les autoritats o dels insurrectes, i fins i tot, la proximitat d'una gran capital que influiria en 

la posició de la regió. Així per tant i en només dos dies, Espanya va quedar dividida en dos 

bàndols, el sollevat, també conegut com franquista al ser el general Franco el seu cap1 (i 

autodenominats nacionals), que va aglutinar als partits de dretes, els carlistes i monàrquics, 

l'Església i bona part de l'exèrcit; i el bàndol governamental o republicà, format per tots els 

partits i organitzacions sindicals d'esquerres, així com partits nacionalistes bascos i catalans 

entre d'altres.  

En quant al territori, la revolta va triomfar a Galícia, Navarra, La Rioja, Castella i Lleó, a la 

província d'Àlaba, a les capitals de província de l'Aragó però no a tota la comunitat; a 

Andalusia Oriental (Sevilla, Cadis, Huelva, Còrdova i Granada), Oviedo, Càceres, les Illes 

Canàries i les Illes Balears (excepte Menorca). En canvi la revolta no va triomfar a la resta del 

territori, on es trobaven per exemple les ciutats més industrialitzades i importants com eren 

Bilbao, València, Barcelona i Madrid. A Barcelona, els treballadors ja havien començat a 

muntar guàrdia al voltant de les casernes  i centres militars de la ciutat el 16 de juliol, un dia 

abans d’iniciar-se la revolta al nord d'Àfrica, mobilitzant fins i tot els sindicats els seus 

militants en previsió del cop d'estat. De fet, el 19 de juliol els rebels van ser derrotats als 

carrers de Barcelona per anarquistes, militants dels diferents sindicats i forces de l'ordre com 

la Guàrdia Civil o la Guàrdia d'Assalt, connectant d'aquesta manera la sort de Barcelona a 

tota Catalunya.  

A tots els pobles i ciutats catalanes les tensions polítiques van anar incrementant i els partits 

polítics i sindicats van intentar aglutinar a la majoria de persones per preparar els seu ideari 

                                                       
1 El general Franco seria líder absolut del bàndol sollevat a partir del dia 1 d'octubre de 1936, quan seria 

nomenat cap de l'Estat del territori que controlava, establint la capital a Burgos. 
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polític i/o revolucionari. El procés revolucionari que va esclatar a la zona republicana va 

fragmentar el poder polític, i així per exemple només tres dies després de la desfeta de la 

sublevació militar, va ser creat a Barcelona el Comitè Central de Milícies Antifeixistes de 

Catalunya amb l’objectiu d’organitzar les diferents columnes de milicians que van sorgir per 

anar a lluitar al Front d’Aragó. Però a cada regió es van constituir juntes que van administrar 

el poder sense tenir en compte la resta de l'Estat, establint-se comitès revolucionaris a cada 

localitat i desbancant a nivell local els ajuntaments com a poder.   

D'una altra banda, grups d'incontrolats (coneguts també com escamots), molts d'ells 

emparats en les sigles de la CNT-FAI, van actuar de manera violenta i les pressions i requises 

a persones de dretes, carlistes, de la Lliga, de la CEDA, capellans o simples catòlics es van 

convertir en pràctiques comunes, acabant moltes vegades en assassinats. La persecució de 

persones de dretes va anar augmentant, i a vegades d’altres poblacions van demanar per 

diferents persones. En aquest context polític, les persones del bienni dretà i els religiosos es 

van endur la pitjor part, sent empresonades o assassinades en el pitjor dels casos.  

Així per exemple, durant aquests primers mesos de conflicte el clima de terror que es va 

apoderar de bona part de la població es va complementar amb la destrucció d'un gran 

nombre d'esglésies i d'altres estructures religioses, així com de moltes obres d'art i 

d'imatgeria religiosa que van ser cremades o destruïdes gairebé impunement pels escamots, 

els quals adoptaven sovint la tàctica de cometre assassinats o destruir les esglésies dels 

pobles veïns, però no del seu propi poble. A les terres de l’Ebre per exemple, la CNT 

controlava la majoria d'aquests grups d'escamots. Els més sanguinaris recorrien la comarca 

cercant gent de dreta o d’arrel catòlica per assassinar-los, exigint als altres comitès locals 

que cremessin els altars i els objectes religiosos.  

 

Sobre el transcurs del conflicte, durant els primers dies de juliol i després de que la revolta a 

Catalunya fos sufocada, es van començar a crear columnes de milicians que van marxar a 

lluitar contra els rebels a l'anomenat Front d'Aragó. Però les conseqüències militars de la 

revolta també van tenir un caràcter especial ja que no va existir un comandament unificat 

amb capacitat de planificar una acció bèl·lica, mentre que les unitats regulars van patir un 

procés de descomposició que les va convertir en inservibles. Igualment, les milícies populars 
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controlades pel Comitè de Milícies Antifeixistes de Catalunya i que van voler substituir les 

unitats militars, van resultar ineficients i indisciplinades, sent dissoltes a la primavera de 

1937 al ser creat l'Exèrcit Popular de la República. Aquest nou exèrcit va incorporar a files al 

llarg de tota la guerra una gran quantitat d'homes, compresos entre els disset i els quaranta 

anys que va provocar un buit enorme de població masculina a totes les poblacions sota 

control republicà.  

Cartell sobre la crida de l'allistament de voluntaris a les Milícies Antifeixistes de 

Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Documental de la Memoria Historica (CDMH) 
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D'una altra banda, la població civil va haver de fer front a les adversitats de la guerra, 

destacant entre aquestes les col·lectivitzacions, el racionament d'aliments, els refugiats i 

sobretot els bombardeigs aeris, entre d'altres aspectes. Les col·lectivitzacions de finques 

agrícoles i ramaderes en mans de grans propietaris va ser una de les accions revolucionàries 

desencadenades com a reacció a la sublevació militar. Avançat el conflicte i seguint les 

directrius marcades pel govern de la República, es van aplicar les normatives de racionament 

a causa de la manca de productes de primera necessitat, arribant a ser un problema greu el 

poder abastir amb els aliments necessaris a la pròpia població.  

Pel que fa al problema dels refugiats, les ofensives que va realitzar l'exèrcit franquista 

sobretot al nord d'Espanya a la primavera de 1937 i que va culminar amb la caiguda de tot el 

territori del nord de la península lleial al govern republicà, va fer que molts bascos 

emigressin cap a zones més segures de l’estat fora de l’acció directa de la guerra, agreujant-

se si més no al problema del racionament d’aliments. 

Però el principal problema que hagué de patir la població civil va ser el dels bombardeigs 

aeris, on els rebels, gràcies a l'inestimable ajuda d'Alemanya i Itàlia amb els seus moderns 

avions, van portar a terme una campanya de terror des de l'aire amb els seus bombardeigs 

sistemàtics sobre moltes poblacions catalanes.  

Al perill constant dels bombardeigs se li va afegir a la primavera de 1938 l'ofensiva franquista 

a l'Aragó i l'arribada de les tropes del bàndol sollevat al Mar Mediterrani al sud de la 

desembocadura del riu Ebre, que va fer que Catalunya quedés aïllada de la resta del territori 

republicà, amb el nou front establert pels límits geogràfics dels rius Ebre, Segre i la Noguera 

Pallaresa. Davant d'aquesta ofensiva de les tropes franquistes i per les mateixes dates que la 

culminació d'aquesta a l'abril de 1938, el general republicà Vicente Rojo va dissenyar un 

projecte general de defensa de Catalunya a partir de diferents línies defensives amb 

l'objectiu de fortificar Catalunya davant de qualsevol ofensiva dels franquistes. 

D’una altra banda, la pressió de l'exèrcit rebel va provocar que molts soldats republicans 

s’haguessin de desplaçar cap a terres catalanes especialment després de la desfeta de 

l’Aragó i la Batalla del Segre a la primavera de 1938, i sobretot per la preparació del que és 

coneixeria com la Batalla de l'Ebre, la major ofensiva que va realitzar l’Exèrcit Popular de la 

República al llarg de tota la guerra, iniciada el 25 de juliol de 1938.  
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Després de mesos de lluita, els republicans van ser derrotats el 16 de novembre de 1938, 

deixant Catalunya pràcticament en mans franquistes. I és que la derrota republicana a la 

Batalla de l'Ebre va deixar exhausta la rereguarda catalana, agreujada per la gran quantitat 

de refugiats, la poca capacitat industrial, els bombardeigs franquistes i la mobilització 

general. Així per tant i segons aquest context, les tropes franquistes van iniciar el 23 de 

desembre de 1938 la campanya contra Catalunya, una ofensiva que no va tenir excessiva 

resistència per part d'un exèrcit republicà totalment desmoralitzat i derrotat i que es batria 

en retirada fins arribar a la frontera francesa, lloc on van arribar les tropes franquistes el 10 

de febrer de 1939, finalitzant d'aquesta manera la guerra a Catalunya. A banda de la derrota, 

la situació es va veure greument agreujada quan davant del perill de l’ocupació franquista, es 

va produir una massiva fugida de la població espanyola i prop de 500.000 persones del 

bàndol republicà van travessar els Pirineus exiliant-se a França on molts d’ells van acabar els 

seus dies tristament a les platges d’ Argelès-sur Mer o Saint-Cyprien, entre d'altres llocs. 
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Mapa de l’ofensiva franquista sobre Catalunya 

Wikipedia 
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La defensa de la costa a Vilanova i la Geltrú 
Les primeres construccions defensives més sòlides que es van realitzar a Catalunya i de 

caràcter més permanent van ser les fortificacions relacionades amb la defensa de la costa, 

sobretot en resposta del bombardeig naval que va realitzar el creuer franquista Canarias el 

30 d'octubre de 1936 a la badia de Roses. Aquest atac naval va provocar un pànic 

generalitzat a tota la costa catalana davant de la primera agressió que rebia la rereguarda 

catalana i sobretot per la possibilitat d'un desembarcament de tropes franquistes a 

qualsevol punt del litoral català. De fet, el precedent d’un hipotètic desembarcament existia 

des d’uns mesos abans a aquest atac, quan a l’agost del 1936 tropes republicanes 

procedents de Catalunya i València van desembarcar a Eivissa i Mallorca en una operació 

ràpida per intentar aconseguir les illes per la causa republicana després de que hagués 

triomfat la revolta militar en ambdues. L'escassa vigilància franquista de la costa de les illes 

va fer que l'operació de desembarcament republicà fos un èxit, acció que es va traduir 

ràpidament en la recuperació de l'illa d'Eivissa. Però en canvi, la desorganització republicana 

i l'ajuda italiana que van rebre les tropes franquistes, unida a la tenacitat d'aquestes en 

mantenir les seves posicions va fer que l'operació de Mallorca acabés en una desfeta pels 

republicans, i deixant en poder dels rebels novament les illes d'Eivissa i  Mallorca. Cal fer 

menció especial que entre el nombre de voluntaris que formaren part de l'expedició hi havia 

un grup d'uns 46 milicians vilanovins2. La participació vilanovina a l’expedició a Mallorca va 

ser organitzada per Estat Català i dirigida per Àlvar Tubau, secretari local de la Junta 

Directiva d’Estat Català des del març de 1936. Aquest grup vilanoví va rebre el nom de 

Milícies Antifeixistes de la Segona Columna Expedicionària a Mallorca – Grup Vilanova (Estat 

Català), però no tots els voluntaris d’aquesta columna pertanyien precisament a Estat Català. 

En concret, n’hi havien 10 que formaven part d'Esquerra Republicana de Catalunya, 12 a la 

CNT i 8 al PSUC; mentre que els 18 restants eren d’Estat Català3. 

                                                       

2 Tot i que sempre s’ha dit que aquest grup de voluntaris estava format per 49 vilanovins, a la documentació 

revisada només s’ha trobat la llista de voluntaris que participaren a l’expedició de Mallorca i, segons la llista, el 

nombre total de voluntaris vilanovins eren 46. (Arxiu Comarcal del Garraf. Arxiu Municipal de Vilanova i la 

Geltrú. Carpeta de Voluntaris i Milicians). 
3 Aquest desglossament està extret de la mateixa llista. Si fem cas d’unes llistes de milicians posterior, la divisió 

per partits és diferent: 25 EC, 5 ERC, 5 CNT i 4 PSUC. 
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Així per tant, i en vista que tropes franquistes poguessin realitzar un desembarcament a 

Catalunya procedent de Mallorca, ràpidament es va començar a vigilar i a fortificar la costa, 

tant enviant milicians a tot el litoral que reforçaven a les forces del cos de Carrabiners, 

encarregades fins aleshores de la vigilància de la costa; així com també establint una xarxa 

d’observatoris de vigilància a tot el litoral català. Aquesta defensa de la costa es va veure 

reflectida en la construcció de nombroses posicions defensives, destacant entre aquestes 

trinxeres i nius de metralladora així com emplaçaments per bateries de costa; tot amb 

l'objectiu comú de poder defensar el litoral català davant de qualsevol amenaça franquista 

provinent del mar. 

La costa de la comarca del Garraf no va restar al marge d'aquesta nova situació i aviat va 

començar la vigilància del seu litoral, primer de tot amb l’enviament de milicians, que es van 

unir a les forces de Carrabiners ja existents, alhora de vigilar i protegir la costa. 

 

Sobre les forces de Carrabiners, encarregades de vigilar el litoral, la Comandància de 

Carrabiners de Barcelona era la que comptava amb més efectius, un total de 685 carrabiners 

segons una relació del 28 d'octubre de 1937, tot i que també era la que englobava un major 

nombre de ciutats costaneres; així com l'important port de Barcelona. Estava distribuïda en 

5 Companyies, sent la 4ª Companyia la destinada al Garraf. Aquesta 4ª Companyia estava 

instal·lada a Sitges amb 1 caporal i 1 carrabiner i dividida en quatre seccions:  

 

 1ª Secció. Composta pels llocs de carrabiners de Garraf i Castelldefels. 

- Garraf: 1 tinent, 1 sergent, 1 caporal i 7 carrabiners. 

- Castelldefels: 7 caporals i 3 carrabiners.  

 

 2ª Secció. Composta pels llocs de carrabiners de Sitges i Vallcarca. 

- Sitges: 1 tinent, 1 sergent, 5 caporals i 5 carrabiners. 

- Vallcarca: 2 caporals i 6 carrabiners.  
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 3ª Secció. Composta pels llocs de carrabiners de la posició de Vilanova i la Geltrú 

Llevant i la posició de Les Coves.  

- Vilanova i la Geltrú Llevant: 1 tinent, 1 sergent, 5 caporals i 5 carrabiners  

- Les Coves: 4 caporals i 3 carrabiners.  

 4ª Secció. Composta per la posició de Vilanova Ponent i Cubelles.  

- Vilanova Ponent: 1 tinent, 1 sergent, 2 caporals i 4 carrabiners. 

- Cubelles: 4 caporals i 4 carrabiners. 

Cartell referent als Carrabiners 

 

 

Centro Documental de la Memoria Historica (CDMH) 
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Plantilla de carrabiners de la província de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGMAV, C.324, Cp.4, D.1/7. 
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Les posicions defensives 

A banda de la vigilància de la costa, també van començar les obres de fortificació del litoral, 

on es van construir diferents posicions defensives, destacant sobretot trinxeres i nius de 

metralladores. Aquestes fortificacions es van idear amb l’objecte de fer front a un possible 

desembarcament de tropes franquistes a qualsevol lloc susceptible de patir un 

desembarcament. Al llarg de tota la costa catalana es van arribar a construir 701 nius de 

metralladores, formant una extensa línia per tot el litoral de fortificacions.  

 

Un niu de metralladores era una construcció defensiva que protegia al servent d’un arma 

automàtica i, segons la seva disposició, i els materials de construcció utilitzats podia ser a 

barbeta (a cel obert, parcialment soterrat i habitualment amb sacs terrers i espitlleres, 

també anomenades troneres, amb les quals podia observar o disparar), de maçoneria, de 

maó, de ciment, metàl·lic o de formigó armat. Però un niu de metralladora podia tenir 

diferents mides i formes, ja que podien anar des del simple parapet sense sostre fins a 

construccions amb quasi un metre de blindatge formigonat en sostre i parets, passant pels 

més freqüents a base de pedra, ciment i rulls (troncs de fusta utilitzats com protecció). Les 

dimensions dels nius de metralladora estaven imposades per la metralladora i l’espai 

suficient perquè el personal que la manegués es pogués moure amb comoditat. Normalment 

eren de 3 metres per 3 metres en planta i de 1,90 metres en altura, tot i que podien ser mes 

reduïdes en detriment de la comoditat fins a 2,2 per 1,8 per 1,1 metres o bé més gran, 

respectivament, sempre amb la condició que l’assentament de la metralladora precisava una 

plataforma de 1,8 per 1 metres col·locada a 0,75 metres per sota de la tronera. Normalment 

la seva situació estava condicionada per l’ordre de focs establerts i aquesta,al seu torn, 

depenia dels mitjans que disponien i del terreny que havia de batre. Així, per donar 

cobertura a una arma automàtica, s’havia de considerar on se situava, quina zona quedava 

sota la seva acció i com s’establien els creuaments de foc amb altres emplaçaments. Era molt 

important, per tant, l’assentament de qualsevol niu de metralladores, ja que si s’elegia i 

preparava bé, la metralladora donava el màxim rendiment per la seva precisió, rapidesa, 

mobilitat de foc i abast. El factor determinant a la seva ubicació era la capacitat de disparar 

lateralment a l’objectiu i enfilar de manera òptima els grups d’assaltants que ocupaven un 

espai horitzontal, sense tapar-se els uns als altres, com era en el cas d’un desembarcament. 
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El tir lateral o de flanqueig també facilitava que en cas d’un atac per defensar-se d’una 

agressió lateral, l’adversari havia de girar-se i desatendre el seu objectiu principal. El cost 

econòmic de realitzar tants nius de metralladora a la costa catalana va resultar molt elevat, 

sobretot si tenim en compte que l'import total per la construcció d'una casamata per dos 

metralladores era de 42.790 pessetes4. Aquestes xifres també podien augmentar depenent 

del tipus de nius de metralladora que es volgués realitzar tot i que fos del mateix estil, ja que 

la necessitat de material no sempre era la mateixa. Així en un altre exemple de pressupost 

per una casamata també per dos metralladores, el seu pressupost ascendia a 59.722,50 

pessetes a les que s'havia de sumar altres 10.918,51 pessetes pel pressupost de camuflatge5. 

En canvi, el pressupost per una casamata per una metralladora era més econòmic, tot i que 

ascendia fins les 36.177,87 pessetes6. 

 

Posició fortificada 

 

CAPDEVILA, Juan. La Fortificación de campaña. Barcelona. Sindicato de la Industria de 

la Edificación madera y decoración. 1938. 

 

 

 
                                                       

4 AGMAV, C.1157, Cp.5, D.2/8. 

5 AGMAV, C.1157, Cp.5, D.2/4-7. 

6 AGMAV, C.1157, Cp.5, D.2/1-3 
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Sobre l’armament, la metralladora reglamentària a l’exèrcit espanyol al 1936 era la Hotchkiss 

espanyola de 7 mm, fabricada a la factoria de Oviedo; mentre que gràcies a la importació 

d’armes que faria la República al llarg de la guerra, el bàndol governamental també 

disposaria de la metralladora txecoslovaca ZB de 7,92 cm, l’americana Colt M1895/14 o la 

russa Maxim M1910/28 de 7,62 mm entre d’altres7. 

 

Esquema de metralladora Hotchkiss 

 

CAPDEVILA, Juan. La Fortificación de campaña. Barcelona. Sindicato de la Industria de 

la Edificación madera y decoración. 1938. 

 

 

 

 

 

 
                                                       
7 Veure MANRIQUE GARCÍA, José María i Lucas MOLINA FRANCO, Las armas de la Guerra Civil Española, . 
Madrid. 2006. Pàg.128-145. 
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En quant als materials utilitzats per la realització de les fortificacions, com a norma 

general, el material més utilitzat per formar la massa encobridora era la terra, tot i que 

també podia realitzar-se amb pedres, maçoneria, sacs coberts de pedra o grava, 

formigó de ciment, plaques de ferro o acer, rulls, etc. En canvi, els principals materials 

amb què es construirien les diferents posicions defensives a la costa catalana serien 

sobretot el formigó, el ciment, el rull i el maó. 

Secció i planta d’un niu de metralladores 

 

CAPDEVILA, Juan. La Fortificación de campaña. Barcelona. Sindicato de la Industria de 

la Edificación madera y decoración. 1938. 
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La capital del Garraf era un gran poble industrial de 17.494 habitants al 1936 que comptava 

amb diferents fàbriques de guerra com l'important fàbrica de productes Pirelli, que fabricava 

cables i caretes de guerra contra gasos durant el conflicte. Al sud de la població, a Sant 

Gervasi es va emplaçar una bateria per la defensa d'aquesta part del litoral i es van construir 

diferents posicions defensives com trinxeres i nius de metralladores. Entre aquestes 

posicions, els nius de metralladores es trobaven situats a la Punta Marbrera, al Far, al Pòsit 

de Pescadors, al Torrent de la Pastera, al Morro de Gos, dos a la Primera Roca, altre a Sant 

Gervasi, un més al Racó de Santa Llúcia i el darrer al Prat del Escarrer, a més a més d'existir 

una trinxera al final de la Rambla de la Pau. A Sant Gervasi, on es trobava la bateria existiria 

també una posició que comptaria amb 12 emplaçaments per metralladores, llar i dormitori, 

realitzant-se la seva entrada a través d'un llarg passadís subterrani, excavat tota ella a la 

roca.  

 

La construcció d'aquestes fortificacions militars que es van realitzar per tota la costa 

vilanovina es van dur a terme gràcies al treball realitzat pels ciutadans. El Consell Municipal 

va acordar el 31 de desembre de 1936 l’obligatorietat de l’aportació ciutadana en les obres 

previstes, i tal i com segons disposaria el mateix Consell Municipal, des del primer diumenge 

de 1937, en concret el dia 3 de gener, tots els veïns de Vilanova i la Geltrú estaven obligats a 

treballar a les obres de fortificació quan aquest ho cregués convenient8. Aquesta mesura va 

afectar a tots els homes compresos entre els 16 i els 50 anys, excepte aquells que estaven 

esguerrats, malalts o impossibilitats per qualsevol defecte físic i que presentaven prèviament 

la justificació pertinent, així com els mobilitzats o els voluntaris de guerra, lògicament.  

Per tal d'organitzar la feina es va dividir la vila en diversos districtes i cada setmana li tocava 

a un districte diferent. Els afectats s’havien de presentar el diumenge, dia en que es duia a 

terme el treball de fortificació, a les 7 del matí davant del Sindicat d’Indústries Pesqueres, 

que es trobava a la platja, per tal de dirigir-se als diferents punts de treball. Tot i que en la 

disposició del Consell Municipal s’expressaven càstigs severs per a tots aquells que no 

atenguessin la nova norma o tractessin de burlar-la, el cert és que cada setmana sortia la 

                                                       

8 Per la construcció de nius de metralladora a Vilanova i la Geltrú veure CABEZAS, Adrián, La Guerra Civil a 

Vilanova i la Geltrú (1936-1939). Aspectes militars. Pàg. 68-75. 
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nota al Butlletí del Comitè de Defensa Local en la que es demanava que es presentessin tots 

aquells que la setmana anterior no ho havien pogut fer. Es mantenia la mateixa hora, però es 

canviava el lloc, ja que en aquest cas s’havien de presentar a la Plaça de la República (actual 

Plaça de la Vila). La crida per anar a la construcció de posicions defensives a la costa de la 

població, es feia mitjançant el Butlletí en el que normalment cada divendres i dissabte sortia 

la relació del districte al que li pertocava aquella setmana que gairebé sempre era correlatiu, 

tot i que existirien alguns errors entre els veïns d’un districte i d’un altra. Per aquest motiu es 

van dividir els districtes en vàries seccions i sortia publicat cada setmana la relació de carrers 

que composaven cada districte, així d’aquesta forma, cada veí sabia a quin districte 

pertanyia i no hi havia confusions. De totes maneres, qualsevol dubte que sorgís respecte 

aquesta normativa podia ser resolt a les oficines del departament corresponent, situat al 

carrer Frederic Soler número 33, on restaven exposades les diferents llistes de control. 

Aquestes noves mesures es van començar a utilitzar per la crida del primer diumenge de 

febrer de 1937, amb l’objectiu d’evitar possibles confusions.  

 

Com a mode d’exemple, la relació de la divisió del treball era de la següent manera: la 

primera setmana li tocava a la primera secció del primer districte, la següent a la segona 

secció del primer districte... i així correlativament fins la darrera secció del últim districte. 

Però aquestes obres de fortificació van tenir un començament una mica complicat ja que a 

banda de les possibles confusions entre els veïns d’uns districte i d’un altre, també es va 

haver de prendre alguna mesura de caràcter prohibitiu. La construcció d’aquestes posicions 

no anava tan bé com es podia pensar i d'aquesta manera, el 18 de febrer de 1937, el 

Departament de Seguretat Interior prohibiria accedir als habitants de la població al lloc 

denominat racó de Santa Llúcia (Sant Gervasi) si no era per anar a treballar a les obres de 

fortificació. Aquesta mesura volia evitar l’afluència de gent ja que moltes persones hi anaven 

per veure com evolucionaven les obres; però deixar passar a tothom era perillós ja que hi 

podien haver espies que podien aconseguir una valuosa informació. Al dia següent, el 

Butlletí informaria a través d'una nota publicada als seus fulls sobre la possibilitat d’anar a 

treballar a les obres de fortificació del litoral de caràcter voluntari. Els voluntaris s’havien de 

presentar els dissabtes davant del delegat Gascó, que era l’encarregat de distribuir la feina, a 

l’hora que creguessin convenient. Aquesta crida al voluntariat, que es feia a través del 



 

 

19 

 

Departament de Defensa i Seguretat Interior va aparèixer publicada al Butlletí quasi bé cada 

setmana, i, tot i que anava destinada a tothom, feia una menció especial als obrers. El dia 12 

de març encara apareixia la nota publicada a la premsa local, insistint en la voluntarietat dels 

vilanovins a l’hora de realitzar aquestes obres. 

 

Les obres de fortificació, amb les mesures establertes de la divisió del treball per part del 

veïns i la crida de voluntaris, cada vegada van anar adquirint més importància. Així es 

desprèn de la notícia que aparegué al Butlletí el dia 28 d’abril, en la que es publicava una 

nota, si més no curiosa, a la portada. Aquesta feia referència a adoptar mesures per frenar la 

destrucció de les fortificacions que, inconscientment, feien els infants i perquè això no 

continués, el Consell Municipal estava disposat a castigar severament tota aquella persona 

que es dediqués a destruir o sabotejar les obres, sense contemplació de cap classe. L’avís 

també informava que quedava totalment prohibit fer fotografies, croquis o plànols, de cap 

secció de la costa, ni circular-hi de nit, excepte la zona que comprenia el nucli urbà de la 

població (des de l’anomenada farola fins al balneari), a totes aquelles persones que no 

portessin autorització, ja que tota la costa havia estat declarada zona de guerra. Aquesta 

última mesura ja s’havia donat a conèixer feia dos mesos, el 18 de febrer de 1937, quan es 

prohibia l’accés als llocs de les obres, però sembla ser que no va tenir gaire èxit i les 

autoritats locals van haver d’enfortir la mesura. Des de Vilanova i la Geltrú també 

s’informava sobre la possibilitat d’inscriure’s com a voluntari per anar a construir 

fortificacions. És el cas de la notícia que publicava el Butlletí cap a final de febrer de 1937, en 

concret el dia 24 de febrer, en la qual el sindicat de la UGT informava que s’estava formant a 

Barcelona el 2n Batalló de Fortificacions de Costes i Refugis, que anirien allà on fos necessari. 

Aquest Batalló portava el nom de Miguel Valdés i actuava amb un comandament tècnic i 

militar. Els treballadors que voluntàriament volguessin inscriure’s podien fer-ho tots els dies 

laborables de 6 a 7 de la tarda a la Plaça Riego número 5, quedant exceptuats tots els 

individus que fossin mobilitzats en les últimes lleves i tots els que s’inscrivissin cobrarien el 

sou de milicià i rebrien la manutenció i l’equipatge. 
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Distribució del treball de fortificació per zones9: 

 1er Districte 

- 1a secció del 1er districte: 

Carrers: Col·legi (núm. 27 i 37); Carretera de Cubelles; Cervantes; Colom; Cuba; prolongació 

Cuba; Escolapis; Manuel Marquès; Havana; Francesc Layret (núm. parells compresos entre el 

78 i el 94, ambdós inclosos); Llibertat (núm. parells compresos entre el 4 i el 30, ambdós 

inclosos); Llançà; Girona; Matanzas; Pi i Maragall; Plaça Soler i Gustems (núm. del 5 al 18, 

ambdós inclosos); Plaça de la República (núm. del 5 al 18, ambdós inclosos); Plaça Riego 

(núm. 6 i 7); Recreo (núm. 51); Rambla Macià (núm. del 23 al 126, ambdós inclosos, excepte 

el 26, 28 i 30); Rambla Samà (núm. del 21 al 114, ambdós inclosos); Rambla Vidal; 

prolongació Rambla Vidal; Santiago Rusiñol (únicament números parells); i Tetuan. 

- 2a secció del 1er districte: 

Carrers: Blasco Ibáñez (núm. 2, 4, 6 i 8); Col·legi (tot el carrer, excepte els núm.. 27 i 37); 

Josep Coroleu (fins al núm. 18, aquest inclòs); Fruita; García Hernández; Llibertat (núm. 

imparells de l’1 al 53, ambdós inclosos); Plaça Miró; Plaça República (núm. 1, 2, 3, 4); Plaça 

Riego (núm. 1 i 5); Plaça Soler i Gustems (fins al núm. 13, aquest inclòs), Santiago Rusiñol 

(únicament números imparells); Rambla Ventosa (núm. parells fins al 18, aquest inclòs); 11 

de Setembre; Jaume Compte; Salut; i Unió (núm. 48, 50, 52 i 60). 

 

- 3a secció del 1er districte: 

Carrers: Bonaire (núm. parells); Cinto (núm. 4, 6, 8 i 12); Josep Coroleu (números parells 

compresos entre el 26 i el 54, ambdós inclosos); Carretera de Sitges (fins al núm. 13, aquest 

inclòs); Muralla; Mascaró; Plaça 14 d’Abril (del 4 al 13, ambdós inclosos); Puigcerdà; Rambla 

Exposició; Rambla del Castell; Sitges; Tigre; i Unió (números imparells del 41 al 103, ambdós 

inclosos). 

 

 

 

                                                       

9 Informació extreta de la distribució de carrers apareguda al Butlletí tots els dijous de cada setmana de de 

febrer fins a abril de 1937. 
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 2on districte 

(Veïns dels carrers de l'anomenat Baix a Mar) 

 

 3er districte 

- Primera secció del 3er districte: 

Carrers: Isaac Albéniz; Blasco Ibáñez (núm. imparells fins al 17, aquest inclòs); Carlets; 

Casernes; Comerç; Calva; Duc de la Victòria; Escorxador; Freixas; Fermí Galán (fins al núm. 

47, aquest inclòs); Lluna; Mercaders; 1 de Maig; Olesa; Peixateria; Premses; Prats de Molló; 

Progrés (núm. imparells fins al 35, aquest inclòs); Plaça del Pou; Plaça del Doctor Robert; 

Palmerar; Palmerar Baix; Palmerar Alt; Sogues; Carles Marx; Frederic Soler (fins al núm. 21, 

aquest inclòs); Pau Claris; F. de S. Vidal (fins al núm. 28, aquest inclòs). 

 

- Segona secció del 3er districte: 

Carrers: Argenteria; Terrissaires; Armanyà; Arengaders; Barcelona; Bonaire (únicament 

números imparells); Castell; Cinto (únicament números imparells); Anselmo Lorenzo; Rei D. 

Jaume; Plaça Manuel Azaña; Plaça Baró; Plaça Font i Gumà; Rabalet; Rectoria; Raldiris; 

Roques; J. Verdú i Feliu; J. Pers i Ricart; Torre; i Unió (números imparells fins al 35, aquest 

inclòs). 

 

 4rt Districte 

- Primera secció del 4rt districte: 

Carrers: Valentí Almirall (núm. 1 i 3); Artesans; Picapedrers (núm. 1); Rafael de Casanova 

(números 1 i 3); Teodor Creus (del 16 al 28, aquest inclòs); Ferrer i Guàrdia; Apel·les Mestres; 

Lleida; Francesc Layret (núm. de l’11 al 74, ambdós inclosos); Pablo Iglesias; Ignasi Iglesias; 

Progrés (únicament números parells); Recreo; Rambla Macià (fins al número 21, aquest 

inclòs); Rambla Samà (fins al número 18, aquest inclòs); Frederic Soler (des del número 22, 

aquest inclòs); Teatre; Manuel Tomàs; Vapor. 
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- Segona secció del 4rt districte: 

Carrers: Bomba; R. De Casanova (tot excepte els números 1 i 3); Cabanyes; prolongació 

Cabanyes; Picapedrers (tot excepte el número 1); Estudis; Economia; Fossar Vell; Guancé i 

Puig; Taronger; Plaça Dr. Martí i Julià; Plaça de Catalunya; Plaça Lluís Companys; Josep 

Nakens; Tarragona; Tires; i Valentí Almirall. 

 

- Tercera secció del 4rt districte: 

Carrers: Campanar; Fraternitat; Hospital; Horts; Francesc Layret (fins al núm. 10, aquest 

inclòs); Marquès; Mig; Nou; Premses; Pau Casals (núm. 2 i 4); Plaça Joaquim Costa; Miquel 

Servet; F. de S. Vidal (des del núm. 34, aquest inclòs); Salvador Seguí; Enric Granados; i Jacint 

Verdaguer. 

 

Situació dels nius de metralladores al litoral de Vilanova i la Geltrú durant  

la Guerra Civil (1936-1939) 

 

 
GRIEGC 
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Vilanova i la Geltrú va comptar fins a 10 nius de metralladores que cobrien amb els seus focs 

tot el litoral de la ciutat. Actualment encara es conserven, alguns només en una part i en 

diferent estat de conservació, els següents nius de metralladores: 

 Niu de la Platja de l’Escarrer. Es troba totalment submergit a l’aigua. 

 Niu del Racó de Santa Llúcia. Igual que a l’anterior, s troba submergit a l’aigua. 

 Niu i fortificació de Sant Gervasi. Es conserva la porta amb la inscripció 1937 i una 

part de galeria de túnel, tot en terreny privat.   

 Niu de la Platgeta de Sant Gervasi. Es conserva prou bé, tot i que modificat per les 

obres que es van realitzar al Passeig Marítim entre 2003 i 2004. Té tapiat l’accés al 

seu interior, així com les espitlleres del niu de metralladores. 

 Niu de la Primera Roca. Igual que l’anterior, es conserva força bé. Te totes les 

espitlleres tapiades, així com el seu accés.  

 10. Niu de la Punta Marbrera. Es conserva en molt bones condicions, sent l’únic al 

que és pot accedir al seu interior. Està situat al final de la Platja el Far.  

 

De la resta de nius de metralladores malauradament no es conserva res: 

 6. Niu de Morro de Gos. 

 7. Niu de la Riera de Sant Joan. 

 8. Niu del Pòsit de Pescadors. 

 9. Niu del Baluart del Far.    

 

Gairebé tots els nius que es van construir a la façana marítima de la població eren nius 

senzills (anomenats del Tipus A), per una sola metralladora; amb una entrada lateral o 

dorsal; amb dos espitlleres per on poder obrir foc a 180º i construïts amb formigó armat. 

D’aquest tipus eren per exemple 7 dels 10 nius que es van construir al litoral de Vilanova: la 

Platja de l’Escarrer; el Racó de Santa Llúcia; Morro de Gos; Riera de Sant Joan; Pòsit de 

Pescadors; Baluart del Far i Punta Marbrera.  
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Niu del Racó de Santa Llúcia 

 

 
GRIEGC 
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Niu de Morro de Gos 

 
Arxiu Històric Comarcal de Vilanova i la Geltrú 

 

 
Grup La Vilanova d’Abans 
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Niu Riera de Sant Joan 

 
Grup La Vilanova d’Abans 

 

 
Arxiu Històric Comarcal de Vilanova i la Geltrú 
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Niu Baluart del Far 

 
Grup La Vilanova d’Abans 

 

Niu de la Punta Marbrera 

 
GRIEGC 
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En canvi, els altres tres nius restants eren amb unes característiques diferents: 

El niu de metralladores de la Primera Roca tenia una sola espitllera frontal per 

metralladora, dos espitlleres per fusell, i s’accedia a través d’una escala d’obra, on s’entrava 

a una sala abans d’arribar a l’emplaçament de la metralladora. 

Niu de la Primera Roca 

 
Arxiu Històric Comarcal de Vilanova i la Geltrú 

 

 
GRIEGC 
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El niu de la Platgeta de Sant Gervasi comptava amb una galeria amb quatre 

espitlleres per fusells que baixava en un tram de zig-zag fins el niu de metralladores. Aquest 

comptava com la resta amb dos espitlleres per la metralladora. 

 

Niu de la Platgeta de Sant Gervasi 

 
GRIEGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

Per últim, el niu de metralladores situat a Sant Gervasi era molt diferent a la resta. 

Allà, segons un informe de l’exèrcit una vegada acabada ja la guerra, una posició que 

comptava amb 12 emplaçaments per metralladores, llar i dormitori, realitzant-se la seva 

entrada a través d'un llarg passadís subterrani, excavat tota a la roca que anava fins a la via 

del tren i on avui dia encara es conserva la porta amb la inscripció de la data 1937. 

  

Niu de Sant Gervasi 

 

 
GRIEGC 

 

A la mateixa zona de Sant Gervasi, però a l’altre costat de la via, es trobava situada la 

bateria de costa, que va estar artillada amb 4 obusos de Bronze Model 1891 i operativa fins 

al 31 de desembre de 1938; i al final de la Rambla de la Pau també es va construir una 

trinxera.  
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Imatges des de l’interior del niu de metralladores de Punta Marbrera 

 
 

 
GRIEGC 
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La bateria de costa 

A banda de totes les posicions defensives que es van construir a la costa catalana per evitar 

un possible desembarcament de tropes franquistes provinents de Mallorca, el litoral català 

també va ser fortificat a base d’emplaçaments artillers, creant una xarxa des de Portbou fins 

Alcanar de bateries de costa. Cal afegir que el material que es va utilitzar per artillar aquests 

emplaçaments va ser força insuficient, sovint utilitzant material obsolet i amb poca 

efectivitat davant dels vaixells del bàndol rebel.  

A la comarca del Garraf, tant Vilanova i la Geltrú com Sitges van comptar un emplaçament 

de bateria de costa per protegir la part del litoral davant de possibles amenaces navals.  

 

La bateria de costa de Vilanova i la Geltrú va queda situada i llesta una nit de finals de 1936, 

composta inicialment per quatre canons de 150 mm a la punta de Sant Gervasi que van ser 

arrossegats per tractors entre un entusiasme generalitzat, formant l'anomenada 8ª Bateria 

de Costa10. Amb la reorganització de l'artilleria de costa al litoral català al novembre de 1937 

aquesta va passar a denominar-se 11ª Bateria de Costa i tot i que primerament havia de ser 

suprimida. En canvi aquesta es va mantenir tot i que va passar a estar formada per dos peces 

de 150 mm, formant part del Grup Mòbil Pesat juntament amb la 31ª Bateria de l'Ametlla de 

Mar i amb seu a Mataró. Aquestes dos peces van abandonar definitivament l'emplaçament 

de Vilanova i la Geltrú el dia 30 de desembre de 1938, quan juntament amb les peces de 

Malgrat de Mar i Sant Feliu de Guíxols formaria un altre Grup Mòbil davant l'ofensiva de 

l'exèrcit franquista. 

 

La bateria de Vilanova, situada a la Punta de Sant Gervasi feia molta patxoca al seu temps ja 

que de cara al mar estaria pintada a estil camuflatge i guarnida amb fornícules, on es 

plantarien atzavares i plantes per a dissimular l'obra11; tant es així que un oficial anglès que 

va recórrer tota la costa catalana durant la primavera de 1937 i que va redactar un informe, 

va descriure l'obra com molt original i pròpia d'artistes12.  

                                                       

10 Pàgina web: www.totselsnoms.org. Memòries de Josep Mercader. 

11 CABEZAS, Adrián, La Guerra Civil a Vilanova i la Geltrú (1936-1939). Aspectes Militars. Pàg.59. 

12 AGMAV, C.2451, Cp.1 / 41. 
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Els canons en canvi estaven situats una mica més amunt d'aquesta fortificació, a la part 

oposada de la línia fèrria, a l'anomenat Turó del Seu. Segons una informació franquista del 4 

de gener de 1938, la bateria constava de quatre obusos de 150 mm antics de bronze 

comprimit procedents de la fundició de Sevilla, estant les peces instal·lades a uns pous. Hi 

havia dos dipòsits de municions excavats a la roca amb sostre de formigó i la comunicació 

entre els dipòsits i l'emplaçament dels canons s'efectuava mitjançant camins coberts. A les 

immediacions de la bateria i pròxim del mar hi havia uns atrinxeraments i un niu doble de 

metralladora construït de formigó armat13.  

 

El 27 de gener de 1938, una altra informació franquista deia que la bateria estava 

dissimulada entre garrofers, en un terreny amb una elevació d'un parell de metres sobre el 

nivell del mar i en quant al polvorí, aquest estava construït a una excavació en roca viva en 

un petit turó d'uns 6 metres sobre el nivell del mar amb accés per un parell de corredisses i 

estava defensat per vàries trinxeres. També existia al litoral de la ciutat una torre de ciment 

armat i subterrània, rodona, on al seu interior hi havien col·locats uns rails en circumferència 

per poder sostenir un canó giratori o una bona metralladora: a flor de terra sobre tres 

espitlleres horitzontals14. 

 

Per l'oficial anglès, al maig de 1937 la bateria es trobava molt ben construïda tant les voltes 

com totes les dependències de la bateria, refugis, observatori, quart de municions i cabina 

d'oficials. La seva dotació era important, i a finals d'octubre de 1937 estava manada pel 

tinent Isaías Muñiz, procedent d'actiu del 1er de Muntanya, que havia estat detingut i 

processat al vaixell-presó Uruguay. Comptava també amb un comissari polític que tot sovint 

anava amb altres companys a buscar llibres a la Biblioteca de Sitges. La bateria també tenia 

una estació òptica de senyals que servia d'enllaç entre les bateries de Castelldefels, Sitges i 

Vilanova, estant situada aquesta molt propera a la bateria de Vilanova i la Geltrú. Referent a 

les transmissions, utilitzaven l'heliògraf i el "Biosca", però sense claus a finals d'octubre de 

1937, tot i que la Comandància d'Artilleria de Costa havia entregat als caps de bateria una 

                                                       

13 AGMAV, C.2257, Cp.6, D.1/141. 

14 AGMAV, C.2257, Cp.6, D.1/147. 
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clau pels informes secrets, establint-se a cada estació un caporal i tres o quatre soldats de 

transmissions, sense cap tipus d'armament15. 

 

Croquis i mapa franquista sobre la Bateria de costa de Vilanova i la Geltrú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGMAV. C. 2257, Cp.6, D.1/144 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

15 AGMAB. SHEMA. Caixa 8949. 
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Obús de bronze de 150 mm de la bateria de costa de Palamós, com els canons que hi havia 

a la bateria de costa de Vilanova i la Geltrú 

 
 

INFIESTA PÉREZ, José Luis i Artemio MORTERA, La Artillería en la Guerra Civil, Material 

fuera de servicio incorporado a la campaña. Col·lecció La Maquina y la Historia. Nº. 22. 

Valladolid, Editorial Quirón. 2000. 
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Els atacs navals a la costa 

Un factor determinant dintre de la defensa de la costa i que va tenir una especial rellevància 

per aquesta durant tot el conflicte van ser els diferents atacs que es van realitzar contra ella 

per part dels vaixells franquistes i que va suposar un abans i un després pel que respecte a la 

situació del litoral català durant la guerra. Però seria sobretot a partir del primer atac naval, 

realitzat pel creuer Canarias el dia 30 d’octubre de 1936 a Roses quan es va posar en 

evidència la vulnerabilitat de tot el litoral català davant dels possibles atacs que aquesta 

podia patir. De fet, ja l’havia experimentat, sorgint conseqüentment la necessitat de 

defensar la costa davant d’altres més que probables atacs o més encara, de possibles 

desembarcaments de tropes franquistes a les costes catalanes, acció que provocaria una 

autèntica psicosi al llarg de tot el litoral català. 

 

La continuïtat en el temps dels atacs navals franquistes va posar de manifest una senzilla 

realitat, ja que, tot i que el govern republicà mantenia el gruix de la flota naval, aquesta era 

incapaç de defensar el seu litoral, provocant que el Mediterrani esdevingués un mar hostil 

pels interessos republicans, sobretot pel que es referia a l’importantíssim tràfic marítim del 

qual tant depenia el govern republicà, convertint-se també en una amenaça per les pròpies 

ciutats costaneres. I és que els atacs navals franquistes es podrien deduir com la 

conseqüència indirecta de l’operació fallida que realitzaria la República de no haver 

aconseguit conquerir l’illa de Mallorca en l’operació protagonitzada a l’agost de 1936. L’illa 

de Mallorca, enclavada al Mediterrani, i amb una situació privilegiada donada la seva 

proximitat a les costes republicanes, va esdevenir una gran base des d’on, tant unitats navals 

com aèries, podien atacar la rereguarda republicana, així com al tràfic marítim amb 

destinació aquesta, esdevenint l’illa com un gran portaavions ancorat al mig del Mediterrani. 
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Vilanova i la Geltrú i el seu litoral no va ser atacat mai per part d’unitats navals franquistes, 

de fet, cap ciutat del Garraf; però si ho van fer a altres ciutats com Barcelona, Tarragona o 

ciutats del Maresme entre d'altres, tot i que la por a aquests atacs sempre es va tenir durant 

tot el conflicte. De la mateixa manera i envers el tràfic marítim, també van actuar submarins 

italians, que sobretot en una primera campanya portada a terme entre octubre de 1936 i 

febrer de 1937, es van dedicar a navegar per aigües catalanes amb l’objectiu d’enfonsar el 

màxim de vaixells republicans possibles. En canvi, les operacions realitzades pels submarins 

italians a les aigües del Garraf van ser pràcticament de vigilància i observació.   

 

El creuer Canarias 

 

 
Biblioteca Nacional de España 
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Cartell referent als bombardeigs marítims de la marina franquista 

 
Centro Documental de la Memoria Histórica 

 

El submarí General Sanjurjo, que va navegar per aigües catalanes des del maig de 1938 

fins al final de la guerra 

 

Biblioteca Nacional de España 
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Si que es interessant per la costa del Garraf, i en concret per la costa vilanovina, la protecció 

que van oferir unes petites barques destinades al rastrejament de mines submarines. 

Aquestes petites embarcacions pertanyien a la Flotilla de Vigilància i Defensa Antisubmarina 

de Catalunya, una petita flotilla creada el 10 de juny de 1937 i composta per bous de pesca 

armats, llanxes de vigilància i petites embarcacions militaritzades. L'objectiu del servei 

d’aquestes petites embarcacions era mantenir un canal de rastrejament per a la navegació a 

tota la llargada del litoral republicà de la Mediterrània, des de la frontera francesa fins a 

Adra, a la costa d'Almeria. En quant a Catalunya, les delimitacions venien marcades des de la 

frontera francesa fins al riu Sènia, dividint tota aquesta franja de litoral en vàries zones, que 

eren assignades a les diferents embarcacions segons el seu port de sortida.  

 

El canal de referència, d'una milla d'amplada, anava al llarg de la costa separada d'aquesta a 

una milla també aproximadament, i dragada en tota la seva extensió per parelles 

d'embarcacions que navegaven en paral·lel i que sortien des de diferents ports del litoral 

català. A més a més, en tots els ports de tràfic marítim tenien una entrada a ell, amb 

marques fixes a terra, que era dragada també amb la mateixa assiduïtat. La circulació de les 

embarcacions sempre s'utilitzava la mateixa, sortint del port assignat i navegant més a prop 

de la costa en direcció nord i per l'exterior del canal en direcció sud fins al límit establert, 

tornant una altra vegada per l'interior del canal. Per netejar les aigües de mines s'utilitzaven 

dues embarcacions que navegant a la mateixa velocitat i amb rumbs paral·lels, separats 

entre ells 400 metres arrastraven una rastra que solia ser de malleta filferro o cable d'acer i 

amb una profunditat variable regulada mitjançant flotadors. Quan les dues embarcacions 

avançaven, la rastra enganxava el cable que mantenia a la mina submergida i tirava d'ell fins 

arrencar-la del seu ancoratge. A vegades la mina explotava o sortia a la superfície, sent en 

aquests últims casos remolcada a terra, on era desactivada i s'aprofitava els explosius que 

contenia16. 

 

                                                       

16 PARDO, Juan. La Flotilla de Vigilancia y Defensa Antisubmarina de Cataluña. Museu Marítim de Barcelona. 

2004. 
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Per la franja de costa que ens ocupa, per la comarca del Garraf, de Barcelona sortien dos 

embarcacions en direcció sud fins arribar a Vallcarca, navegant pel canal exterior fins al seu 

destí i tornant per l'interior altra vegada al port de la ciutat comtal. El canal de rastrejament 

passava a 0,4 milles de la desembocadura del riu Llobregat; a 0,7 milles del litoral del Prat de 

Llobregat; 0'8 milles del litoral de Viladecans i Gavà; a 1,4 milles de la zona de la platja de 

Castelldefels; a 1,2 milles de la Punta de la Plana de Garraf i a tan sols 0,6 milles de Vallcarca.  

 

Altres dos embarcacions sortien de Vilanova i la Geltrú i arribaven fins a Vallcarca pel nord i a 

Punta Palomera pel sud, delimitant d'aquesta manera ja a la província de Tarragona. El canal 

de rastrejament anava per costes vilanovines a 0,5 milles; arribant a Sitges a 0,8 milles; fins 

arribar a Vallcarca a 0,6 milles. En direcció sud, sortien de Vilanova i la Geltrú a 0,9 milles; 

passant al terme provincial de Tarragona a 0,7 milles; on continuaven a aquesta distància 

fins a la costa del Vendrell, on es situaven a 0,8 milles; arribant al final a Punta Palomera a 

0,6 milles. 

 

Les dos embarcacions de rastrejament de Vilanova i la Geltrú eren la D-120 Jóven Rosita, 

comandada pel patró Patrici Solà Morell; i la D-103 Maricel, sota el comandament del patró 

Gil Munné Güell. La ciutat comptava també amb un subdelegat de Marina, Ciro Pérez; i un 

agent de rastrejament, Manuel Liñán Cabo; mentre que un altre agent de rastrejament era 

destinat a Vallcarca, Antonio Morales González, límit de les embarcacions de Vilanova i la 

Geltrú i Barcelona.  
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Els bombardeigs aeris a Vilanova i la Geltrú 

D’entre els principals objectius de les tres aviacions que formaven l’aviació del bàndol rebel 

(alemanya amb la Legió Còndor; italiana amb l’Aviaziones Legionaria; i l’espanyola del propi 

bàndol rebel), van destacar sobretot els atacs i bombardeigs a la costa, especialment als 

diferents ports catalans, sent sobretot el port de Barcelona el més castigat al llarg de tota la 

guerra, seguit pel de Tarragona donada la importància dels atacs que va patir. L’objectiu 

d’aquests tipus d’atacs era molt senzill, intentar deixar fora de servei els ports o, com a 

mínim, minvar la seva utilitat, per tal de reduir els punts d’entrada dels vaixells mercants que 

abastien el bàndol republicà, aprofitant l’existència de vaixells als ports durant aquests 

bombardeigs per intentar enfonsar-los, com serien els casos sobretot dels bombardeigs del 

port de Barcelona. Els objectius de bombardeig per part de l’aviació franquista sobre les 

instal·lacions i el tràfic de ports tenia com a missió l’entorpiment del tràfic marítim, la 

descàrrega de material i la disminució de la moral. A principis de 1938, els ports més 

importants eren els ports de Barcelona,Tarragona i Roses, seguit del de Palamós i els de Port 

de la Selva i Sant Feliu de Guíxols, amb l’objectiu per aquests últims, per exemple, de la 

vigilància i el bombardeig si s’observava activitat al port. Però aquests ports no serien els 

únics en ser atacats, ja que, per exemple, els petits ports de Garraf i Vallcarca, situats a les 

costes del Garraf també haurien de patir diferents bombardeigs al llarg del conflicte. A 

banda del port de Barcelona, que hauria de patir més d’un centenar d’agressions, l’altre port 

català que també patiria nombrosos atacs aeris seria el de Tarragona, considerat de segon 

nivell i també força important pel que es referia al tràfic marítim17.  

 

Els bombardeigs aeris també van afectar al tràfic marítim, així com a les instal·lacions militars 

ubicades a la costa (bateries de costa especialment); vies de comunicació (estacions de 

ferrocarril i carreteres); i centres de producció (fàbriques i indústries de guerra).  

Vilanova i la Geltrú va patir al llarg de la guerra un total de 41 atacs aeris que van provocar 

33 víctimes mortals. El lloc que va ser bombardejat més sovint va ser l’estació de ferrocarril, 

principal objectiu de l’aviació rebel durant tot el conflicte alhora d’aturar les comunicacions. 

                                                       
17 Respecte als bombardeigs del port de Tarragona, es fonamental l'obra de GONZÁLEZ HUIX, Francisco Javier, 

El asedio aéreo de Tarragona 1937-1939. Diputació de Tarragona. Tarragona. 1990. 
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Les indústries de la ciutat també van ser atacades, destacant els bombardeigs a la Fàbrica 

Pirelli a principis de febrer de 1938. La fàbrica Pirelli era la més gran de la ciutat i en ella es 

fabricaven màscares antigas, així com cable destinat a usos militars. En quant a l’autoria dels 

atacs, la gran majoria van ser efectuats per avions de la Legió Còndor alemanya, en concret 

per l’hidroavió Heinkel He-59 (33 dels atacs), normalment efectuat per un sol aparell. Els 

bombardeigs en formació, amb un nombre més abundant d’avions eren realitzats per avions 

italians Savoia S-79 (6 dels atacs); realitzats els següents per diferents models d’avions 

alemanys.  

 

Esquadrilla italiana de bombarders Savoia S-79 sobrevolant el litoral de Tarragona 

 

ARNABAT, Ramon, CABEZAS, Adrián, GESALÍ, David, ÍÑIGUEZ, David, El Penedès sota 

les bombes. Crònica d'un setge aeri 1937-1939. Cossetània Edicions. Valls. 2012. 
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Fàbrica Pirelli de  Vilanova i la Geltrú 
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Bombardeigs aeris a Vilanova i la Geltrú al llarg de la Guerra Civil 

Data  Hora Lloc Víctimes Nombre 

avions 

Tipus avions 

27/07/1937  Mar 1 1 Heinkel He-

59 

18/01/1938 01:00 Estació f.c., 

fàbrica Gas i 

ciutat 

1 2 Heinkel He-

59 

04/02/1938 19:00 Fàbrica Pirelli 4 1 Heinkel He-

59 

05/02/1938 19:41 Estació f.c. i 

Fàbrica Tomàs 

2 1 Heinkel He-

59 

07/02/1938 18:00 Fàbrica Pirelli 2 1 Heinkel He-

59 

10/03/1938 11:25 Afores  1 Heinkel He-

59 

15/03/1938 05:00 Via f.c.  1 Heinkel He-

59 

31/03/1938 18:50 Carretera 

Vilanova-

Torredembarra 

 2 Heinkel He-

59 

17/04/1938 00:45 Ciutat  1 Heinkel He-

59 

13/05/1938 23:00 Estació f.c.  2 Heinkel He-

59 

15/06/1938 04:10 Via f.c.  1 Heinkel He-

59 

12/07/1938 01:17 Estació f.c. i 

bateria 

 1 Heinkel He-

59 

12/07/1938 01:35 Costa 

Vilanova-

Garraf 

 1 Heinkel He-

59 

02/08/1938 23:50 Estació f.c.  1 Heinkel He-
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59 

08/08/1938 09:45 Tren blindat  3 Savoia S-79 

09/08/1938 09:45  2 5 Savoia S-79 

23/08/1938 22:30 Carretera 

Vilanova-

Vilafranca 

 1 Heinkel He-

59 

24/08/1938 22:45 Estació f.c.  1 Heinkel He-

59 

07/09/1938 22:45 Estació f.c.  1 Heinkel He-

59 

09/09/1938 22:40 Calibradora 

mecánica 

 1 Heinkel He-

59 

08/10/1938 20:15 Túnels f.c.  1 Heinkel He-

59 

21/10/1938 05:30 Estació f.c.  1 Heinkel He-

59 

03/11/1938 19:55 Afores  1 Heinkel He-

59 

20/11/1938 08:30 Estació f.c. 2 1 Heinkel He-

59 

27/11/1938 08:00 Estació f.c. 1 1 Heinkel He-

59 

04/12/1938 00:50 Fàbrica ciment 

Griffi 

2 1 Heinkel He-

59 

28/12/1938 03:55 Via f.c.  1 Heinkel He-

59 

10/01/1939 19:45 Fàbriques i 

estació f.c. 

1 2 Heinkel He-

59 

14/01/1939 23:00 Estació f.c.  1 Heinkel He-

59 

15/01/1939 11:15 Carretera  3 Heinkel He-

111 

15/01/1939 16:35 Estació i f.c.  6 Savoia S-79 
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15/01/1939 17:00 Estació f.c.  3 Savoia S-79 

15/01/1939 20:40 Voltants  1 Heinkel He-

59 

16/01/1939 02:28 Estacio f.c.  1 Heinkel He-

59 

16/01/1939 21:00 Carretera 

Vilanova-Gavà 

 1 Heinkel He-

59 

17/01/1939 03:50 Centre urbà  1 Heinkel He-

59 

18/01/1939 16:45 Sínia de les 

vaques i centre 

7 12 Savoia S-79 

20/01/1939 00:50 Trànsit 

Vilanova-

Garraf 

 1 Heinkel He-

59 

20/01/1939 00:50 Vies f.c. i 

carretera 

Vilanova-Sitges 

 1 Heinkel He-

59 

20/01/1939 13:15 Estació, 

encreuament 

f.c. i fàbrica de 

bombes. 

6 5 Savoia S-79  

 

El·laboració pròpia a partir del llibre ARNABAT, Ramon, CABEZAS, Adrián, GESALÍ, 

David, ÍÑIGUEZ, David, El Penedès sota les bombes. Crònica d'un setge aeri 1937-1939. 

Cossetània Edicions. Valls. 2012. 
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Sobre els bombardeigs aeris al tràfic marítim, va existir un cas molt peculiar realitzat davant 

de les costes de Vilanova i la Geltrú. De fet, el primer vaixell que va enfonsar l'aviació 

alemanya de la Legió Còndor va ser el vaixell mercant danès Edith pertanyent a l'armador 

danès J. Lauritzen de Copenhague i construït al 1931, atribuint-se el seu enfonsament al 

Heinkel He-59 del Leutnant zur See, Hans Reefe. Aquest vaixell va ser bombardejat i enfonsat 

per avions pertanyents a les forces aèries del General Franco, segons la declaració 

presentada davant el Tribunal Marítim danès pel capità de l’anomenat vaixell el dia 12 

d'agost, concretament per hidroavions Heinkel He-59 de la AS/88 a unes 30 milles de 

Vilanova i la Geltrú.  

Cal afegir que pocs dies abans d’aquest fet, el 27 de juliol, una embarcació de pesca 

d'aquesta ciutat anomenada Durruti havia patit un atac d'hidroavions quan es trobava 

feinejant, resultant mort el seu patró, Sebastià Ten Ribera, podent l'embarcació tornar a la 

ciutat18.  

 

En quant al vaixell Edith, aquest havia sortit de Marsella amb rumb cap a València el dia 11 

d’agost de 1937 portant un carregament de carn congelada, en conserva, i de sucre; i no 

portava cap tipus d’armes ni municions ni tan sols cap material de guerra. A més a més, 

anava a bord un observador del servei internacional de vigilància de les fronteres marítimes 

espanyoles, i per evitar ser atacat i que es pogués identificar d’una manera clara, portava 

pintats els colors danesos de manera molt visible en els costats i sobre el sostre de la 

coberta. El dia 12 d’agost, quan es trobava al Mediterrani a 40º.55’ de latitud Nord 

aproximadament, i a 1º.55’ de longitud Est, a unes 18 milles marines de la costa republicana 

més pròxima, és a dir, aproximadament sobre l’alçada de Vilanova i la Geltrú, a les 16:15 

hores un hidroavió amb els distintius de les forces aèries de l’Exèrcit franquista i amb el 

número 522, pertanyent a la Legió Còndor alemanya va sobrevolar el vaixell19. L’hidroavió va 

fer diverses senyals, però ni el capità ni els dos oficials del vaixell ni l’observador 

internacional que hi eren a la passarel·la de comandament les van poder interpretar per la 

                                                       

18 CABEZAS SÁNCHEZ, Adrián, La Guerra Civil a Vilanova i la Geltrú. (1936-1939). Aspectes militars. Institut 

d'Estudis Penedesencs. Vilanova i la Geltrú. 2009. Pàg.80. 
19 AGMAB. SHEMA. Caixa 8991. 
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gran velocitat que portava l’hidroavió així com també pels potents raigs de sol que feien 

molt difícil la seva visió. En previsió davant d'una possible agressió per part de l'hidroavió, el 

capità del vaixell va fer enarborar immediatament la bandera que segons el sistema de 

senyals significa “estic preparat per rebre les senyals segons el codi internacional de senyals”. 

Immediatament va donar l’ordre de parar les màquines i fer onejar la bandera “estic aturat”, 

fent virar el vaixell cap a la dreta de manera que una vegada que es trobava completament 

aturat es trobés de cara al vent, que venia de l’est i amb una força de tres. A més a més de 

totes aquestes senyales realitzades pel vaixell, aquest portava al màstil de messana 

l’emblema del Comitè de No-Intervenció, sent perfectament visibles totes les banderes 

onejades al vaixell.  

 

Abans però que l’Edith tingués temps de col·locar-se completament cara al vent, l’hidroavió 

va tornar altra vegada contra ell, sense fer cap altra senyal, i el capità tement que l'aparell 

pogués llençar bombes, va ordenar a la tripulació de preparar-se i embarcar als iots 

salvavides. El capità va donar l'ordre d'abandonar el vaixell moments després que l'hidroavió 

retornés altra vegada i llencés tres bombes, una de les quals va ferir de gravetat a un dels 

homes de la tripulació, que moriria més tard a conseqüència de les ferides. Després que la 

tripulació abandonés ràpidament el vaixell, aquest va ser repetidament bombardejat pel 

mateix hidroavió, que va desaparèixer en direcció a Mallorca.  

Una vegada l'aparell es va allunyar, la tripulació va tornar novament a bord del vaixell per 

buscar a l'observador internacional que s'havia negat a abandonar el mercant i recollir 

algunes provisions i medicaments pel ferit. Però l'atac no va acabar aquí, i cap a les 19:30 

hores, l’Edith seria novament bombardejat repetides vegades per un altre hidroavió, 

moment que va aprofitar la tripulació per abandonar el vaixell en dos iots salvavides. 

Aquests van ser ajudats més tard per pescadors de Vilanova i la Geltrú, que els van portar a 

aquesta ciutat, on van rebre una especial atenció. Aquest nou atac va provocar al final 

l'enfonsament del vapor durant la nit del 13 d'agost a conseqüència dels desperfectes 

soferts pels bombardeigs esmentats abans.  
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Tota la premsa republicana es va fer ressò de la notícia, informant molt aviat del fet 

ocorregut al vapor danès. Així, el dia 14 La Vanguardia publicava a les seves pàgines l'atac 

sofert per l'Edith i el seu posterior enfonsament20. La notícia especificava que van caure 

sobre el vaixell unes 25 bombes, fent explosió algunes sobre el vaixell, ocasionant grans 

desperfectes en ell i el seu posterior enfonsament. També destacava que la tripulació havia 

estat recollida per pescadors de Vilanova i la Geltrú, portant-los a aquesta ciutat, on van ser 

atesos, i immediatament donarien avís a la Delegació Marítima de Barcelona. El cap 

d'aquesta Delegació, el senyor Maristany, va parlar amb els periodistes, i els hi va explicar 

que tants els mariners, així com l'observador francès que anaven a bord del vaixell, havien 

estat atesos pel subdelegat marítim del districte de Vilanova i la Geltrú i la resta d'autoritats 

de la ciutat. El mateix Maristany s'havia posat immediatament en comunicació després de 

conèixer la notícia amb el cònsol de Dinamarca i el de França a Barcelona per informar-los, 

així com també d'agilitzar el trasllat dels nàufrags a la ciutat comtal. La Vanguardia 

justificava que  la notícia no va ser coneguda fins el matí del dia 13, ja que el vaixell navegava 

lluny de la costa i estava fora de l'abast dels guaites de la costa.  

 

La mateixa informació també la donaven altres diaris republicans en les seves edicions 

d’aquell mateix dia, com seria el cas de Treball, on explicava que el vaixell havia estat 

bombardejat per quatre avions facciosos el dia 13 a la tarda, i que aquests havien llençat 25 

bombes que provocarien el seu enfonsament21. Al dia següent, la notícia sobre l’atac i 

posterior enfonsament del vapor danès agafava un caire més internacional, i alguns diaris 

com La Vanguardia o Solidaridad Obrera, explicaven a les seves planes com Dinamarca 

pretenia donar més ressò a l’enfonsament del vaixell. Segons aquests diaris, el govern danès 

és proposava enviar una nota de protesta al Comitè de No-Intervenció de Londres tan aviat 

hagués rebut un informe detallat de l’incident, i que aquest seria objecte de deliberacions en 

el seny del Sub-comitè de No-Intervenció; així com la resta d’incidents marítims ocorreguts 

últimament. Com Dinamarca no formava part dels treballs del Sub-comitè de No–

Intervenció, era possible que es convoqués una reunió plenària del Comitè a petició del país 

                                                       

20 La Vanguardia, 14 d’agost de 1937. 
21 Treball, 14 d'agost de 1937.  
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afectat, tot i que encara era molt aviat per parlar del tema en qüestió, segons les notícies 

d'aquests dos diaris22. Aquell mateix dia també es publicava a la premsa republicana les 

declaracions del capità del vaixell, que va visitar la Delegació Marítima de Barcelona on 

explicaria com el vaixell, que feia la ruta de Marsella a València carregat amb carn congelada, 

havia estat atacat dues vegades per hidroavions del bàndol franquista quan aquest portava 

la bandera del Comitè de No-Intervenció i la bandera de Dinamarca a la popa. El capità va 

confirmar que la tripulació va abandonar el vaixell després del segon atac, que va provocar 

l'enfonsament del vapor, i que aquests serien ajudats per pescadors de Vilanova i la Geltrú 

que els transportarien a aquesta ciutat23.  

La premsa local també es va fer ressò de la notícia, tot i que una setmana després d’haver 

ocorregut el fet, ja que el dia 20 es publicava al Full Oficial del Consell Municipal de Vilanova i 

la Geltrú una notícia referent a l’Edith el qual s'expressava el bon comportament que havien 

dispensat els mariners de la vila en les tasques de salvament de la tripulació del vaixell, així 

com de la resta de la població, que havien contribuït a fer-los passar una millor estada a 

Vilanova24.  

 

Interessant també és saber el punt de vista de la premsa franquista, que explicava també a 

les seves publicacions l’atac realitzat al Edith, intentant justificant-se de l’atac al vapor 

danès. Segons aquestes informacions, el divendres dia 12 a la tarda, les forces aèries 

nacionals observarien des de la seva base de les Balears un vapor que portant contraban i 

ostentant el pavelló danès i distintius del Comitè de No-Intervenció, es dirigia cap a 

Tarragona. Els avions franquistes van donar l'ordre al capità del vaixell de canviar de rumb i 

dirigir-se a Mallorca, cosa que va realitzar immediatament, però sobtadament, després 

d'haver recorregut vàries milles amb rumb a les Balears, el vapor va virar ràpidament, 

dirigint-se a tota velocitat cap a Barcelona. Al donar-se compte de la maniobra, els avions 

franquistes van llençar sobre el vaixell quinze bombes de cinquanta kg cadascuna, que van 

provocar l'incendi a bord, embarcant-se tots els tripulants en iots salvavides.  

                                                       

22 La Vanguardia i Solidaridad Obrera, 15 d'agost de 1937.  

23 La Vanguardia, 15 d'agost de 1937. 

24 Full Oficial del Consell Municipal de Vilanova i la Geltrú. 20 d'agost de 1937. 
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Aquesta versió difereix en diferents aspectes amb la versió oficial republicana, sobretot en 

allò referent al moviment del vaixell, que segons el capità no va poder identificar la senyal 

realitzada per l’hidroavió i va decidir detenir el vaixell, al contrari dels moviments efectuats i 

expressats en les notícies franquistes, així com el possible canvi de rumb. També difereix el 

nombre de bombes llençades al vapor danès, reduint en deu les totals llençades segons la 

premsa del bàndol rebel. El cert es que el vapor Edith va patir dos atacs i el vapor es va 

perdre, juntament amb la seva càrrega, prop de les costes de Vilanova i la Geltrú. A més a 

més de la pèrdua del vaixell i la seva càrrega, va resultar mort per les ferides ocasionades pel 

bombardeig el mariner austríac de 50 anys i natural de Viena Alfred Küger. La notícia 

d’aquesta mort va ser publicada a La Vanguardia del dia 18 d'agost, on es feia saber la mort 

del mariner del Edith a l’Hospital General de Catalunya25.  

 

Tal i com havien avançat els diaris republicans com Solidaridad Obrera i La Vanguardia, el 

govern danès va efectuar una vegada realitzada les oportunes investigacions, una queixa 

formal al govern franquista, amb data de 6 de setembre i efectuada pel representant 

diplomàtic de la delegació Reial de Dinamarca a Lisboa, on expressava la seva protesta a 

l’atac realitzat a l’Edith. Pel govern danès, l’atac era contrari a tots els principis del dret, 

s'havia realitzat menyspreant les senyals enarborades pel vaixell tot i estar aturat, un home 

de la dotació havia resultat mort, la vida de súbdits danesos havien estat exposades als 

majors dels perills, i béns danesos s'havien perdut. Tot i aquesta protesta formal contra el fet 

consumat que constituïa el bombardeig i la destrucció del vapor Edith, el govern danès es 

posava en contacte per saber les disposicions que en lo successiu s'haurien de prendre a fi 

d'evitar al futur fets d'aquest tipus; i a més a més, es reservava el sol·licitar una 

indemnització per les pèrdues i danys soferts per l’assumpte en qüestió26. Per la seva part, 

La Vanguardia donaria la notícia de la protesta efectuada pel govern danès al seu exemplar 

del dia 8 de setembre27.  

 

                                                       

25 La Vanguardia, 18 d'agost de 1937. 

26 AGMAB. SHEMA. Caixa 8991. 

27 La Vanguardia, 8 de setembre de 1937. 
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La resposta de les autoritats franquistes no es va fer esperar i el dia 13 del mateix mes el 

Gabinet Diplomàtic Nacional dirigit per Federico Olivan, enviava la resposta a la Secretaria de 

Relacions Exteriors franquistes per tancar el tema, que havia estat l’encarregat d’informar a 

l’anomenat Gabinet l’11 de setembre, adjuntant l’informe de la Delegació danesa sobre 

l’assumpte del Edith. La resposta donada pels franquistes era molt simple, ja que segons ell 

l'enfonsament del vapor danès Edith corresponia a que era un vaixell contrabandista que va 

comerciar moltes vegades amb els republicans, traficant primer amb taronges i 

posteriorment amb material de guerra, justificant d'aquesta manera l'atac i posteriorment 

l'enfonsament del vaixell danès28.  

Aquest acte i aquesta resposta del seu Gabinet Diplomàtic també servia com una prova de 

força, donant a entendre com l'aviació franquista atacaria impunement, tant per mar amb 

les seves unitats navals, com per aire, com va ser aquest cas amb hidroavions, tots aquest 

vaixells que intentessin portar material de guerra als diferents ports republicans, advertint 

així el que li passaria a qualsevol vaixell que pogués ser sospitós pels seus interessos. 

 

Hidroavió alemany Heinkel He-59 

 

MANRIQUE GARCÍA, José María i Lucas MOLINA FRANCO, Las armas de la Guerra Civil 

Española. Madrid: La Esfera de los Libros. 2006. 

 

 

 

 

                                                       

28 AGMAB. SHEMA. Caixa 8991. 
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Per finalitzar, i respecte  a les fortificacions i posicions defensives que es van construir per 

protegir la costa per fer front a qualsevol intent de desembarcament de tropes franquistes, 

aquestes mai van es van utilitzar. Si que és cert que l’alt comandament franquista va 

organitzar una operació de desembarcament de tropes a l’Hospitalet de l’Infant per mitjans 

de gener de 1939 i que com acte dissuasori, unitats navals franquistes havien de 

bombardejar de matinada les defenses costaneres de Sitges i Vilanova i la Geltrú, per desviar 

tropes republicanes cap aquest sector i que no fossin traslladades a la zona de 

desembarcament. En canvi, amb la ràpida operació terrestre protagonitzada pel mateix 

exèrcit franquista a Catalunya entre desembre de 1938 i el febrer de 1939, no va fer falta 

realitzar cap operació amfíbia a les costes catalanes i aquesta operació de desembarcament 

no es va portar a efecte. Per tant, és pot dir com a conclusió final i general per tota la costa 

catalana, que van ser gastat molts recursos, tant econòmics com humans, en fer unes 

fortificacions i una defensa que pràcticament no va intervenir al llarg de tot el conflicte.  

 

Niu de metralladores de la Platja de la República 

 
 

GRIEGC 
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