
Informació general
Orfeó

Vilanoví

plaça de
Sant 

Antoni

plaça de
L’Arxiprest

Llorenç
Garriga

carrer de la Bom
ba

carrer de Sant Gervasi

carrer Nou

carrer de l’Església

_ Dates

9, 10, 17, 23, 24 de juliol de 2010

_ Lloc

Orfeó Vilanoví

c/ de l’Església, 14 _ Vilanova i la Geltrú

_ Inscripcions per a les visites guiades al 

refugi de sota l’església de Sant Antoni Abat.

Cal inscripció prèvia al telèfon

93 814 00 00 (extensió 2047) 

o per correu electrònic a

nucliantic@vilanova.cat

_ Les places són limitades 

_ Les visites s’inicien a l’Orfeó Vilanoví 

_ Activitat gratuïta

DIVenDreS 9 a les 19 h _ ConferènCia

“La guerra moderna: instruccions en cas de  bombardeig (1937-1939)”. 

a càrrec de Gabriel Cardona, historiador i escriptor

DIVenDreS 9 a les 20 h _ DISSAbte 10 a les 11 h

Visites guiades als refugis de Sant Antoni Abat

DISSAbte 17 a les 10 h

Visites guiades als refugis de Sant Antoni Abat

DISSAbte 17 a les 12 h _ ConferènCia

“Els atacs aeris sobre Vilanova i la Geltrú (1938-1939)”.

a càrrec de l’historiador vilanoví adrià Cabezas 

DIVenDreS 23 a les 19 h _ ConferènCia

“De la memòria històrica als elements patrimonials”.

a càrrec de ramon arnabat, director del Centre de recerca i Documentació sobre 

l’aviació republicana i la Guerra Civil 

DIVenDreS 23 a les 20 h _ DISSAbte 24 a les 11 h

Visites guiades als refugis de Sant Antoni Abat

DIVenDreS 9 i 23 de 19 h a 20.30 h _ DISSAbteS 10, 17 i 24 de 10 h a 13 h

Exposició sobre els refugis antiaeris a Vilanova 

a l’orfeó Vilanoví podreu trobar una sèrie de plafons informatius i fotografies per 

complementar les conferències i les vistes guiades als refugis 

Activitats _ juliol _ 2010

Adrià Cabezas Sánchez, Arxiu Comarcal del Garraf, Estació Territorial de Recerca 

Penedès de l’Institut d’Estudis Penedesencs, Francesc X. Puig Rovira, Parròquia de 

Sant Antoni Abat.
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La Guerra Civil espanyola (1936-1939) esdevingué un camp d’assaig de noves 

tècniques bèl·liques. Una d’aquestes fou el bombardeig aeri. L’absència de 

referents històrics d’aquesta nova estratègia militar suposà que ningú preveiés 

els seus efectes devastadors ni de les repercussions sobre la població civil. 

Vilanova i la Geltrú fou una de les 140 poblacions de tot Catalunya que foren 

bombardejades entre 1936 i 1939. A Catalunya els bombardeigs causaren 

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 patí 12 bombardeigs que van 

provocar 27 morts.

A Vilanova i la Geltrú l’Ajuntament promogué la construcció de refugis 

antiaeris on la població civil pogués aixoplugar-se de les bombes. Els primers 

refugis antiaeris començaren a construir-se el juny de 1937. La ciutat fou 

bombardejada per primera vegada el 18 de gener de 1938. 

Fem memòria! Quan a Vilanova sonaven les sirenes. 1938-1939 

pretén donar a conèixer els bombardeigs sobre la nostra ciutat i mostrar un 

dels seus patrimonis: el refugi antiaeri sota església de Sant Antoni Abat, 

projectat el novembre de 1937.

Els refugis antiaeris 

més importants 

a la nostra vila 

foren els de sota 

la plaça de la Vila 

i el de l’església de 

Sant Antoni Abat. 

Quan es va iniciar 

la construcció del 

refugi de Sant 

Antoni, l’església 

era parcialment 

enderrocada.
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