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     ���� Convocatòria de premsa � 

 
Diumenge, 24 de juliol, a Santa Margarida i els Monjos 
 

El Memorial Democràtic i l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos inauguren el Centre 
d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la 
Guerra Aèria  
 

El secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat, Antoni Castellà, el director 
general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Joan Auladell, i l’alcaldessa 
de Santa Margarida i els Monjos, Imma Ferret, inauguren aquest diumenge, 24 de 
juliol, a les 12.00 hores, el Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra 
Aèria (CIARGA). Impulsat pel Memorial Democràtic i l’Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos, aquest equipament museogràfic singular sobre l’aviació i la 
guerra civil està situat al Parc de la Memòria, on hi havia hagut l’aeròdrom republicà 
dels Monjos i al costat d’un dels refugis més ben conservats de la guerra civil. 

A banda d’Antoni Castellà, Joan Auladell i Imma Ferret, a l’acte d’inauguració hi 
assistiran diferents alcaldes del Penedès, el responsable de Seguiment de Relacions 
amb el Territori del Departament de la Presidència, Joan Raventós, i el president de 
l’Associació d’Aviadors de la República, Antoni Vilella. Precisament Vilella 
encapçalarà una àmplia representació d’antics mecànics republicans, estudiosos i 
responsables del sector aeronàutic. Durant la jornada es podran veure també 
personatges ambientats en l’època de la guerra civil i es podrà visitar lliurement el 
refugi antiaeri del Serral. 

Ubicat en una reproducció d’un hangar, el CIARGA forma part de la Xarxa d’Espais 
de Memòria Democràtica de Catalunya que gestiona el Memorial Democràtic i és un 
centre singular i únic per les seves característiques a Espanya. Es tracta d’un 
equipament cultural dedicat a explicar la història i el desenvolupament de l’aviació 
republicana a la guerra civil espanyola (1936-1939), la important intervenció 
estrangera en els dos bàndols, la guerra aèria al front i a la reraguarda i tots aquells 
esdeveniments significatius propis del context històric bèl·lic i de l’aviació a 
Catalunya. Fa especial incidència en els aspectes constructius, humans, 
organitzatius i de funcionament dels aeròdroms militars. 

Amb una museografia didàctica que combina escenografies i peces originals amb 
recursos multimèdia, el CIARGA mostra continguts locals del camp d’aviació i 
informació de la construcció d’un aeròdrom republicà, de l’impacte social i territorial 
que tenia, de quins avions s’hi emplaçaven, dels tallers de muntatge i reparació, i del 
seu personal, entre altres. 
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A banda del nou centre d’interpretació, Santa Margarida i els Monjos disposa d’un 
conjunt d’elements patrimonials de la guerra civil espanyola relacionats amb l’aviació 
republicana, que el 1938 va establir alguna de les seves bases al Penedès. 
Actualment es conserven diversos refugis antiaeris, alguns d’ells visitables (Serral, 
Margaridoia i Cal Rubió). També es conserva la caserna del Serral i el cos de 
guàrdia de Masgranell, alguns espais relacionats amb el muntatge d’avions, com ara 
la Societat La Margaridoia i la Societat del Cal Rubió, i la presó del castell de 
Penyafort, destinada a acollir els pilots i tripulacions franquistes capturats pels 
republicans. 

El camp d’aviació dels Monjos va ser durant la guerra un dels aeròdroms més 
importants de Catalunya, base dels avions de caça republicans: Polikarpov I-15 Xato 
i Polikarpov I-16 Mosca, des de la primavera de 1938 fins el gener de 1939. 
L’aeròdrom dels Monjos on s’ubica el CIARGA va formar part, juntament amb els de 
Santa Oliva, Sabanell i Pacs-Vilobí, del conjunt de camps d’aviació conegut avui com 
El Vesper de la Gloriosa. 

 

  

TEMA: INAUGURACIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’AVIACIÓ REPUBLICANA I 
LA GUERRA AÈRIA DELS MONJOS 
DIA:     DIUMENGE, 24 DE JULIOL 
HORA: 12.00 H.  
LLOC: PARC DE LA MEMÒRIA (al costat del refugi del Serral - CAMÍ DEL FONDO S/N) . 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 

 

 

Més informació: 

 

Memorial Democràtic 

Gabinet de Comunicació 

Tel. 93 551 92 00 / 638 682 401 

E-mail: mcandreu@gencat.cat 

 

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

Imma Pulido 

Tel. 93 898 02 11 / 696 60 38 07 

E-mail: comunicacio@santamargaridaielsmonjos.org 

 

 

 


