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La vida operativa de
l’aerodrom de Santa Oliva
El camp d’aviació de Santa Oliva començà a funcionar mes d’abril de 1938. 
La seva gran extensió va permetre que, gairebé sempre, hi hagués dues 
esquadrilles de monoplans Polikarpov I-16 Mosques: la 3a  i 4a; i la 6a i la 
1a i, en els darrers dies, al gener de 1939, s’hi emplaçà la 7ena. A més, 
l‘aeròdrom va ser la seu de les unitats del Grup 21 (Mosques) 
encapçalades pels pilots i capitans Manuel Zarauza i José María Bravo. Per 
tot plegat, sovint el nombre d’aparells emplaçats s‘apropà als 30. 

El camp d’aviació comptava amb diverses instal·lacions, algunes d‘elles 
conservades: un refugi gran amb capacitat per a 180 persones davant el 
comandament del camp a Cal Sereno; una caseta de comandament per a 
l‘oficial d‘estat major encarregat de donar les ordres al cap d’esquadrilla; un 
edifici per als soldats del cos de guàrdia en l‘accés principal del camp; a 
més de nombrosos refugis elementals escampats en el perímetre de 
l’aeròdrom. 
També altres indrets dels voltants van ser ocupats, com Can Pau 
(comandament) i Cal Pau (residència de soldats); el palau de Sabartés 
(residència d‘oficials d’aviació), Cal Moliner i la població de Calafell (com a 
residència de pilots); cal Mata de Saifores com a taller de reparacions; a 
més d‘antics edificis religiosos, com l‘església de la mare de Déu del 
Remei (taller), la Rectoria de Santa Oliva (oficines) o l‘església de Sant 
Jaume dels Domenys (per a la reparació i manteniment del material aeri).

El camp de Santa Oliva va viure al llarg de la seva vida operativa una gran 
activitat: enlairaments i aterratges, accidents en tornar del front; un 
bombardeig enemic el 5 de novembre de 1938 i un metrallament el 12 de 
gener de 1939. Com a resultat d’aquesta intensa vida operativa a 
l’aeròdrom, al cementiri del Vendrell s’hi troben les restes de cinc joves 
pilots de Mosques morts en combat: José Lavoya, Rubén Gómez, Salvador 
Sevillano, Juan Huertas i Antonio Carpi.  
Des de mitjans de gener i fins a finals del mes de març de 1939 hi van fer 
estada uns nous hostes, el Grup de caça la Cucaracha amb prop de 30 
aparells Fiat Cr-32 amb pilots italians integrats a les esquadrilles 24a, 25a i 
26a de l’aviació feixista italiana.

La vida operativa del aeródromo de Santa Oliva

El campo de Santa Oliva fue operativo a partir del mes de abril de 1938, y 
funcionó casi siempre con dos escuadrillas de Polikarpov I-16 Moscas. 
Además, éste aeródromo fue la sede de las unidades del Grup 21 de caza, 
comandadas por los pilotos Manuel Zarauza y José María Bravo. 

El campo de aviación contaba con diversas instalaciones, algunas de ellas 
conservadas: un refugio grande con capacidad para 180 personas delante 
de Cal Sereno; una caseta de mando; una caseta del cuerpo de guardia; 
además de numerosos refugios elementales en el perímetro del 
aeródromo. También fueron ocupadas otras casas y masías de los 
municipios de los alrededores para alojamiento de los pilotos y de los 
mecánicos y para instalar oficinas, talleres y almacenes. 

El campo de Santa Oliva vivió una enorme actividad durante su vida 
operativa y sufrió un bombardeo el 5 de noviembre de 1938 y un 
ametrallamiento el 12 de enero de 1939. Como resultado de esta intensa 
vida operativa, en el cementerio del Vendrell se encuentran los restos de 5 
jóvenes pilotos de Moscas, muertos en combate.  
Desde mediados de enero y hasta finales de marzo de 1939 se instaló en 
este aeródromo el Grupo de caza de la Cucaracha con unos treinta Fiat 
Cr-32 de la aviación fascista italiana.
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The operative life of Santa Oliva aerodrome

From 30th July 1938, five days after the Ebro Battle had started, Santa Oliva 
aerodrome worked almost always with two formations of Polikarpov I-16 
Moscas. Furthermore, this aerodrome was the headquarters of the fight 
planes Grup 21 unity, commanded by the pilots Manuel Zarauza and José 
María Bravo. 

The air force field had several facilities, some of which still stand: a large 
shelter with a 180 people capacity in front of Cal Sereno; a sentry box; a 
command booth, and many basic shelters in the aerodrome perimeter. 
Other houses and country houses were occupied in the surrounding 
municipalities to host pilots and mechanics and to install offices, workshops 
and storehouses.

Santa Oliva field had a significant activity during its operative life and it was 
bombed on 5th November 1928 and suffered a machine-gun attack on 12th 
January 1939. As a result of this intense operative life, in Vendrell graveyard 
there are the remains of 5 young pilots of Moscas, killed in combat. 
From the middle of January to the end of March 1939 the Group of fight 
planes of la Cucaracha was stationed in this aerodrome, with around thirty 
Fiat Cr-32 of the Italian fascist air force.

La vie opérative de l’aérodrome de Santa Oliva

Depuis le 30 juillet 1938, cinq jours après avoir commencé la bataille de 
l’Ebro, l’aérodrome de Santa Oliva fonctionna presque toujours avec deux 
escadrilles de Polikarpov I-16 Moscas. De plus, cet aérodrome fut la 
centrale des unités du Grup 21 de chasse, commandées par les pilotes: 
Manuel Zarauza et José María Bravo.

Le champ d’aviation était composé par diverses installations, et certaines 
d’entre elles sont conservées, dont un refuge devant Cal Sereno; ce refuge 
est d’une très grande capacité puisqu’il peut contenir 180 personnes; il 
comprend aussi une maisonnette de commandement ainsi que d’une 
maisonnette pour le corps de garde; de plus de nombreux refuges 
primordiaux sont sur le périmètre de l’aérodrome. Aussi, furent occupées 
d’autres maisons et granges des municipalités des alentours pour loger les 
pilotes et les mécaniciens et pour installer des bureaux, des ateliers et des 
réserves.

Le campement de Santa Oliva vécut une énorme activité pendant la durée 
opérative et souffrit d’un bombardement le 05 novembre de 1938 et d’un 
mitraillage le 12 janvier 1939. Le résultat de cette intense vie opérative, 
figure dans le cimetière du Vendrell: des restes de 5 jeunes pilotes de 
Moscas, qui sont morts pendant le combat. Entre la mi janvier et la fin mars 
1939, le groupe de chasse de la Cucaracha s’installa sur cet aérodrome 
avec une trentaine de Fiat Cr-32 de l’aviation fasciste Italienne.

Bombardeig sobre l’aeròdrom de Santa Oliva el 5 de 
novembre de 1938 realitzat per aparells de la 2a Brigada 
Hispana
Font: AHEA i CRDARGC

El refugi gran de Cal Sereno es trobava a
7 metres sota terra i tenia un passadis central 

de 20 metres de llarg.
S’hi accedia des d’un tram de rampa

i un altra d’escala.
Tot el refugi està protegit amb ciment

i amb totxo.
Font: Alfons Vidiella, El Vendrell, 1936-1939.

Dibuix d’Antoni Forcada Fornés

Fotografia dels pilots de Polikarpov I-16 Mosca coneguts 
com «los tres chamelajos»: José Mª Aparici de la 6ena i 
7ena esquadrilla; José R. Fernández González de la 3a i 
6ena esquadrilla ; i Joan Ramoneda de la 1a esquadrilla. 
Tots tres van passar per l’aeròdrom de Santa Oliva
Font : Arxiu ADAR

Ramon Biura Roig, fill d’una família 
pagesa de Juneda (Lleida), fou pilot de 
la 1a esquadrilla de Polikarpov I-16 
Mosques pilotant els aparells CM-13 i 
CM-37 i passà per l’aeròdrom de
Santa Oliva
Font: Arxiu ADAR. Fons Ramon Biura

Fulls de revista dels 
integrants del tren rodat
el juny 1938
(3ª esquadrilla
de Mosques).

Amb una esquadrilla
de caça hi anaven,
a més dels pilots,
els mecànics i els seus 
ajudants, el cap
de mecànics, 
l’administratiu, l’armer,
el metge i el practicant,
els transportites,
els cconductors,
els paracaigudistes, …

En aquests fulls de 
revista de l’aeròdrom
de Santa Oliva del mes 
de juny de 1938
es contabilitzen
87 persones (10 tinents,
12 sergents,
35 caporals, 24 soldats 
i 6 persones civils),
a més dels pilots i
dels soldats de guàrdia 
del camp 
Font: Arxiu Municipal del 
Vendrell – Arxiu Comarcal 
del Baix Penedès ACBP.

José Mª Bravo cap de la 3a esquadrilla de Mosques i segon cap del Grup 21 de caça a 
l’aeròdrom de Santa Oliva amb el Montagut al fons 
Font: Arxiu ADAR. Fons José Mª Bravo

Diari de vol de Joan Ramoneda pilot de la 1a 
esquadrilla del Grup 21 Mosques, on poden 
veure’s els serveis realitzats des de 
l’aeròdrom de Santa Oliva entre el 3 i el 5 de 
desembre de 1938 
Font: Arxiu ADAR. Fons Joan Ramoneda

El refugi gran de Cal Sereno es trobava a 7 metres sota terra i tenia un passadis central de 20 metres de 
llarg. S’hi accedia des d’un tram de rampa i un altra d’escala. Tot el refugi està protegit amb ciment i amb 
totxo
Font: Alfons Vidiella, El Vendrell, 1936-1939. Dibuix d’antoni Forcada Fornés.

Francisco Meroño Pellicer (a l’esquerra) 
participà a la batalla de l’Ebre pilotant un 
Polikarpov I-16 Mosca com a cap de la 6ena 
esquadrilla del Grup 21. Estigué a l’aeròdrom 
de Santa Oliva en diverses ocasions. A la 
dreta Antonio García Cano. La fotografia 
correspon a l’època de la seva participació 
com a pilots de la URSS en la Segona 
Guerra Mundial 
Font: Arxiu ADAR. Fons F. Meroño


