
3. La Dictadura Franquista (1939-1975) 
 

3.4. La Manifestació de les Galledes 

  

“Les fonts es convertiren en un Parlament en el qual es discutia i 

criticava la inoperància de l’Ajuntament de solucionar un problema 

del poble” 

Ramon Farré i Sixte Moral a “La Manifestació de les Galledes”  

a Malgrat tot avançàvem (1981). 

 

La qüestió de l’abastament d’aigua va esdevenir un autèntic maldecap a Vilanova 

durant tota la segona meitat del segle XX. A partir de la dècada dels anys cinquanta el 

municipi viu un important canvi de fesomia arran de les obres públiques: l’allargament 

de la rambla, el passeig Marítim, els enllumenats, les pavimentacions de carrers i 

també amb la nova xarxa d’aigua. El 1952 la problemàtica era estructural tan pel que 

fa a la qualitat com la quantitat de l’aigua. En aquella dècada la gestió anava sota les 

empreses Acueducto Villanovés i Gran Acueducto que, anys més tard, es fusionarien 

sota el nom de Gran Acueducto S.A.  

A aquesta manca d’abastament d’aigua s’hi afegiria el creixement de l’expansió 

turística que visqué la ciutat a partir de la dècada dels seixanta. L’aigua, imprescindible 

per als serveis de temporada turística, deixava eixutes les necessitats més 

domèstiques, apunta Albert Tubau a La Vilanova del Franquisme. Així mateix, afegia, 

“es tallava l’aigua al centre per beneficiar la zona marítima i els turistes”. Les fonts 

públiques esdevenien veritables espais de trobada per agafar aigua però també per 

parlar de la inoperància d’un consistori franquista que no feia res per pal·liar el greuge.    

“Les fonts eren, sens dubte, el centre de reunió de les dones. A qualsevol hora hi havia 

cua per obtenir I'aigua. Hom comentà que fins i tot els torns per a recollir l'aigua 

començaven a les quatre de la matinada. Sovint hi havia baralles i discussions. El 

poble s'enfrontava ell mateix per un problema que l'havia d'haver resolt la anomenada 

autoritat. Aquest anar a la font es convertí ràpidament en un lloc de discussió i de 

crítica a un sistema que era incapaç de resoldre qualsevol problema que afectés al 

poble.” 

“Dones amb galledes al carrer” al Setmanari de Vilanova, setembre de 1977. 

Va ser el setembre del 1965 quan esclatà el 

conflicte. El dret a l’aigua era una necessitat 

immediata i elemental. La protesta prengué el nom 

de manifestació de les Galledes. Massa temps de 

passivitat i d’excessiva tolerància amb el servei que 

oferia la companyia de l’aigua, tal com explica el 

mateix Tubau, en va ser un dels detonants.   

La crònica d’aquell 24 de setembre l’expliquen, un cop més, Ramon Farré i Sixte Moral 

a Malgrat tot avançàvem (1981), fonamentada, en gran part, gràcies a un article del 

Setmanari de Vilanova de 1977, sota el títol “Dones amb galledes al carrer” signat per 

Clarissa Llopart a les pàgines 12-13.  



La jornada 

Aquell matí la rambla Principal es va omplir d’octavetes 

per denunciar una situació social injusta. Aquelles 

octavetes citaven a les vilanovines a les 12h del migdia a 

manifestar-se amb galledes d’aigua pels carrers. Des de 

primera hora del matí que la Guardia Civil s’havia situat a 

punts estratègics de la vila. Quan les dotze van arribar 

diversos grups de dones, procedents de diversos barris 

perifèrics, es situaven a la vila amb galledes i algunes 

pancartes. La policia no les va deixar passar del 

capdamunt de la rambla Principal, a l’alçada de l’antic bar 

Canaletas. Només dues dones van arribar a la plaça de la 

Vila, on van ser detingudes amb una plaça plena de gom 

a gom. Finalment, després d’haver escapat van ser 

conduïdes a la caserna de la Guardia Civil sent 

castigades a pagar unes multes governatives de 5.000 

pessetes. Una de les detingudes i condemnades va ser 

Francesca Cabrisses i Vilàs1.  

Al llarg d’aquella dècada eren més que recurrents les 

notícies sobre la problemàtica de l’abastament d’aigua al 

Villanueva y Geltrú però, sobre els fets de 1965, no hi 

apareix cap referència en aquest setmanari.  

El problema continua 

El 1967 es creava una Comissió Especial d’Abastament d’Aigua presidida per l’alcalde 

Ferrer Pi. Malgrat això, seguien sent setmanals les tradicionals cues a les fonts 

públiques locals que es multiplicaven quan arribava l’estiu. Aquell mateix any es va 

municipalitzar el servei d’aigua.  

No seria fins el 1970 que se signà un nou contracte d’aigua potable que havia 

d’assegurar l’arribada provinent dels pous Collado de Canyelles. Malgrat aquest nou 

acord, la problemàtica de l’aigua seria evident fins a finals d’aquesta nova dècada. 

Encara passarien moltes coses entremig fins el 1998, quan finalment arribava l’aigua 

d’Abrera a Vilanova i la Geltrú, procedent del riu Llobregat.   
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Setmanari de Vilanova, setembre de 1977 



 

Villanueva y Geltrú, juliol de 1965 


