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● Quan l’exèrcit franquis-
ta va ocupar Vilafranca, el
21 de gener de 1939,
l’exèrcit republicà va en-
viar tots els efectius que
tenia a la serra d’Ordal per
crear una línia defensiva a
banda i banda de l’N-340
per on havien de passar els
soldats de Franco. Aquell
mateix dia va arribar a Ca-
talunya la 196 brigada de
la zona central de la penín-
sula per reforçar les restes
de l’exèrcit republicà.
Aquests soldats es van
atrinxerar a la zona bosco-
sa de l’Ordal, i això va
obligar les tropas nacio-
nales a aturar-se un dia a
Avinyonet del Penedès. El
dia 23, els nacionales van
sortir d’Avinyonet i van
pujar per la zona nord-oest
i nord-est i van encerclar
els soldats republicans re-
partits des del Pago fins al
coll d’Ordal. Allà hi va ha-
ver enfrontaments molt
durs que van causar un ele-
vat nombre de baixes en
l’exèrcit republicà. Josep
Mata, veí de Subirats ha
trobat, en els últims anys,
nombroses restes de trin-
xeres, nius de metrallado-
res i restes de metralla als
boscos d’Ordal, i amb
l’ajuda d’alguns supervi-
vents de la Guerra Civil ha
pogut localitzar algunes
de les fosses comunes de
soldats republicans que els
veïns de la zona van im-
provisar per enterrar els
soldats que van morir en
aquests enfrontaments per
retardar l’entrada a Barce-
lona. Joan Vendrell, veí
del Pago, tenia 16 anys.
Recorda que els dies pre-
vis a l’arribada dels sol-
dats la carretera anava
«d’ample a ample de gent i

carros que marxaven cap
al nord, fugint dels nacio-
nales. Com que casa seva
era a peu de l’N-340 recor-
da que van sortir de casa
amb la mare i els germans i
se’n van anar uns dies a ca-
sa d’una germana de la se-
va mare a Sant Pau. En

aquella casa hi havia dues
famílies i havien de dormir
amb sacs. Lourdes Guilera
també és veïna del Pago.
Quan es van produir els
enfrontaments tenia 6
anys. L’únic que recorda
és que van passar molta
por. Estaven tots amagats

en una habitació al costat
del celler i van sentir caure
una bomba molt a prop de
casa. Les restes de metra-
lla van foradar la porta de
casa i van travessar la por-
ta del menjador i de la cui-
na (aquells forats es van
mantenir a les portes du-

rant anys). Una estona des-
prés va caure una altra
bomba que va derruir una
part de la casa i que va
afectar el celler, però tota
la família i els veïns que
s’havien refugiat amb ells
es van salvar. Aquesta do-
na recorda les tanquetes a
la carretera de Sant Sadur-
ní i que un cop acabats els
enfrontaments van sobre-
volar el poble «les mos-
ques», petits avions de
l’exèrcit republicà. Hi va
haver tants morts, que du-
rant anys es van trobar os-
sos al bosc i es van fer ser-
vir tantes bales que Lour-
des Guilera recorda que
anys després encara troba-
ven petites bales al bosc i a
les vinyes, les obrien i po-
saven la pólvora en un pot i
la feien servir per encen-
dre el foc de casa quan la
llenya era humida.

Setanta anys i un dia
Avui fa 70 anys que es va fer efectiva l’ocupació franquista al Penedès; el dia abans hi va haver durs enfrontaments a
la serra d’Ordal que van acabar amb un elevat nombre de baixes de soldats republicans enterrats al bosc i les vinyes

CATI MORELL
Subirats

Josep Mata mostra les restes d’uns nius de metralladores i una trinxera a la serra d’Ordal. / C.M.

● A l’Espanya franquista el rellotge es
regia per l’horari solar. Per això, a me-
sura que les tropes franquistes avança-
ven pels pobles del Penedès, des del
sud cap a la zona nord-oest, el primer
que feien els soldats era col·locar la
bandera espanyola al balcó de l’ajunta-
ment i endarrerir el rellotge en els po-
bles on n’hi havia. Això és el que va
passar el dia de l’ocupació franquista a
Vilafranca. Les tropes hi van entrar el
dia 21 de gener al migdia. Els veïns van
estar amagats a casa seva o als refugis

durant hores i només en van sortir uns
quants a rebre els soldats de l’exèrcit
franquista que entraven a la capital de
l’Alt Penedès. En aquestes hores, els
franquistes van penjar banderes a
l’ajuntament i en edificis destacats
com el palau Baltà. I, en els dies se-
güents l’actual teatre municipal de Cal
Bolet es va convertir en una presó per
la qual van passar prop d’un miler de
soldats republicans que després van ser
repartits per diferents camps de con-
centració.

Espanya arriba dues hores abans

● La CUP fa avui al migdia un ho-
menatge als combatents republi-
cans enterrats en una fossa comuna
al cementiri de Vilanova i la Geltrú
que no està ni localitzada ni senya-
litzada. La formació diu que d’a-
questa manera vol «dignificar la
memòria dels antifeixistes que van
perdre la vida per haver facilitat
l’exili dels perdedors de la Guerra
Civil». L’homenatge coincideix
amb el setantè aniversari de l’en-
trada de les tropes feixistes a Vila-
nova i la Geltrú, que ha motivat
també l’aprovació d’una moció en
el darrer ple municipal per a la se-

nyalització i dignificació de l’es-
pai. Segons l’estudi dut a terme per
l’Institut d’Estudis Penedesencs
dins del projecte Tots els noms
(1931-73), es calcula que hi ha una
vintena de cossos de combatents
que van perdre la vida durant el
darrer tram de la Guerra Civil es-
panyola. Des de la CUP, s’ha fet
una crida als ciutadans a assistir a
l’homenatge, que es farà al mateix
cementiri municipal: «Serà sen-
zill, però sentit i dedicat a aquelles
persones que van arriscar la seva
vida per retardar l’entrada de les
tropes de Franco i facilitar així la
fugida de totes les persones que es

van veure obligades a exiliar-se.»
La moció presentada per la CUP en
el ple va rebre el suport de tots els
grups municipals a excepció del
Partit Popular, que es va abstenir
al·legant que la recuperació de la
memòria històrica havia de ser més
àmplia i implicar totes les víctimes
dels dos bàndols. L’acord del ple
es compromet a dignificar l’espai
amb una placa commemorativa en
què figurin els noms dels vint
morts. De moment, no s’ha pogut
concretar l’espai on hi ha la fossa
comuna, que podria ser sota d’al-
guns dels murs del cementiri o
blocs més antics de nínxols.

Homenatge als republicans a Vilanova
L. MARÍN / Vilanova i la Geltrú

L’Ajuntament de
Cubelles renovarà
l’enllumenat de
Mas Trader amb
el fons estatal
d’inversió local
● Cubelles. L’Ajunta-
ment de Cubelles ha
presentat tres projectes
al fons estatal de desen-
volupament local: la re-
novació integral de
l’enllumenat de Mas
Trader, sector I, valora-
da en 1,2 milions d’eu-
ros; les obres d’amplia-
ció de la xarxa de clave-
gueram entre la C-31 i
l’estació de bomba-
ment principal de Cu-
belles, valorades en
556.000 euros, i l’ar-
ranjament de diferents
espais verds del muni-
cipi, valorat en 421.000
euros. En total, el fons
preveu aportar a Cube-
lles 2.260.671 eu-
ros. / EL PUNT

L’Ajuntament de
Sitges inicia els
tràmits per
construir 21
habitatges socials
● Sitges. El govern de
Sitges (PSC-ICV) im-
pulsarà la construcció
de 21 pisos socials a la
zona de l’antic baixador
de Terramar. L’encàrrec
de gestió d’una promo-
ció pública d’habitatges
a la societat municipal
Sitges Model XXI és un
dels tràmits que el go-
vern preveu aprovar en
el ple de dilluns per tirar
endavant el projecte. El
regidor d’Urbanisme,
Armand Paco, va expli-
car ahir que Sitges Mo-
del XXI «buscarà les
millors propostes» per
construir els pisos, que
podrien ser tant de com-
pra com de lloguer, se-
gons el regidor. / M.L.


