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• Estem especialitzats en transport escolar, casaments, comiats, 
excursions, etc. 

• Tots els vehicles estan equipats amb cinturons de seguretat en 
tots els seients

Hem incorporat 4 noves unitats d’últim model
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El canvi climàtic fa disparar les plagues d’insectes
i du papallones africanes fins a Catalunya

Dues germanes de Barcelona moren
de fred quan baixaven del Puigmal

� Els tres excursionistes que
les acompanyaven estan
ingressats per hipotèrmia

� La temperatura a la zona va
caure de cop fins als -4ºC, amb
vents superiors als 70 km/h

� Les víctimes, de 43 i 45 anys,
formaven part d’un grup que
es va despistar pel mal temps
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S’eleva a 5 el nombre
de morts en
l’esfondrament del
túnel d’Andorra
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«Luigi», un obrer
al paradís fiscal
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Al Tall porta avui a
Barcelona la nova
cantata sobre Jaume I

CULTURA - ESPECTACLES 28

Un museu
per a
l’aviació de
la República
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● A l’exterior del centre
s’instal·larà un monument a
la memòria dels aviadors
del govern republicà

● L’equipament cultural
inclourà dos espais que
imitaran hangars i el primer
serà realitat l’any 2010

● Posen la primera pedra
del centre d’interpretació
que es construirà a l’antic
aeròdrom de Santa
Margarida i els Monjos

La teatralització posterior a la posada de la primera pedra. Al fons, l’entrada al refugi. / D. BALAGUER

L’Espanyol
cau al camp de
l’Sporting (1-0)
Els de Pochettino no van saber
remuntar un gol matiner dels
asturians en una bona primera
part i es van esborrar en la segona

El resultat trenca una ratxa de
sis partits sense perdre a la lliga

El triomf permet al
de Castellar acabar
tercer al mundial

Pedrosa
tanca la
temporada
amb victòria

Una errada increïble
de Stoner li va obrir
les portes al pòdium
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El futur centre d’interpre-
tació estarà format per dos
espais que imitaran han-
gars i que es construiran en
dues fases. Cadascun tin-
drà 160 m². El centre es fa-
rà al Parc de la Memòria, a
sobre del refugi antiaeri
del Serral. Des de finals
del 1937 fins a finals del
1938 hi va funcionar un
camp d’aviació, base
d’operacions dels avions
de caça republicans. És en
aquest context que Santa
Margarida i els Monjos
(Alt Penedès) esdevindrà
un pol d’atracció per a
l’estudi de l’aviació durant
la Guerra Civil a Catalu-
nya, des d’on s’explicaran
altres espais museïtzats de
l’aviació republicana (la
Sénia, Alfés, l’Aranyó, la
Garriga i Celrà).

El primer mòdul que es
construirà serà, pròpia-
ment, el centre d’interpre-
tació, tot i que inclourà
també el projecte Tots els
Noms (recuperació de la
memòria històrica que li-
dera l’Institut d’Estudis
Penedesencs) i els itinera-
ris del Vesper de la Glorio-
sa (conjunt d’aeròdroms
del Penedès que integren,
juntament amb el de Santa
Margarida i els Monjos,
els de Sabanell-Torrelavit,
Pacs-Vilobí i Santa Oliva-
Albinyana). L’edifici aco-
llirà vuit àmbits expositi-
us, una botiga i una sala
d’audiovisuals, entre al-
tres. A l’exterior, s’hi ins-
tal·larà un monument me-
morial als homes i dones
de l’aviació republicana.
La segona fase (2011-
2012) preveu un altre mò-
dul, en el qual hi haurà una
rèplica de l’avió conegut
com a Xato, el model Poli-
karpov I-15. Aquests
avions es muntaven a
l’edifici de la societat La
Margaridoia, on va existir
una seu del Servicio Aéreo
de Fabricación (també es
prepara una maqueta
d’aquest indret), i van tenir
un paper rellevant, espe-
cialment, en la Batalla de
l’Ebre. El segon hangar
tindrà també un espai poli-
valent que s’utilitzarà com
a sala d’exposicions tem-
porals.

El CIARGA serà l’eix

en què confluiran altres es-
pais de memòria del muni-
cipi, com són la presó del
castell de Penyafort, els ta-
llers de muntatge i refugi
de Cal Rubió i la Margari-
doia, el mateix aeròdrom
dels Monjos i el refugi del
Serral. També s’estan pre-
parant altres itineraris de
la memòria, en la línia de
la costa i sobre el pas del
front pel Montmell i l’Or-
dal.

El projecte ha estat pos-
sible gràcies a la implicació
de diverses institucions:
l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos, la

Generalitat, la Universitat
de Barcelona, l’Associació
d’Aviadors de la República
i l’Estació Territorial de
Recerca Penedès-Institut
d’Estudis Penedesencs
(IEP). Aquest últim és un
projecte d’investigació so-
bre la història i el patrimoni
de l’aviació durant la Guer-
ra Civil, centrat en l’avia-
ció republicana i el Vesper
de la Gloriosa. El projecte
el lidera l’historiador Ra-
mon Arnabat, president de
l’IEP i impulsor de nom-
broses investigacions sobre
la memòria democràtica al
territori.

Un museu per a l’aviació republicana
Santa Margarida i els Monjos construirà un centre d’interpretació sobre la Guerra Civil a l’antic aeròdrom

A dalt, l’acte de col·locació de la primera pedra del centre. A baix, les visites als refugis de la Guerra Civil i l’escenificació que es va fer. / DIMAS BALAGUER

● L’antic camp d’aviació de Santa Mar-
garida i els Monjos, base d’operacions de
l’aviació republicana durant la Guerra Ci-
vil, serà l’escenari on es construirà el Cen-

● Els arqueòlegs han recuperat fins ara
un centenar de peces, especialment al
voltant del refugi del Serral, la majoria
de les quals són bales i fragments d’ei-
nes mecàniques. Els treballs els ha co-
ordinat el servei Didpatri de la Univer-
sitat de Barcelona, que ha utilitzat tèc-
niques poc agressives (detectors de
metalls i GPS) per rescatar elements
d’interès, que s’han de separar d’altres
que poden correspondre a usos agríco-
les de diferents èpoques. Actualment
s’està fent encara el buidatge de la in-
formació i l’inventari dels materials re-
cuperats. Algunes d’aquestes peces, un
cop tractades, s’exposaran al centre

RAÜL MAIGÍ / Santa Margarida i els Monjos tre d’Interpretació de l’Aviació Republi-
cana i la Guerra Aèria (CIARGA). Ahir
s’hi va fer l’acte institucional de col·loca-
ció de la primera pedra, en un espai que
vol ser un referent a Catalunya per conèi-

d’interpretació. Prèviament, l’empresa
Sot Prospeccions va pentinar el ter-
reny, especialment el Serral, i també
l’entorn del refugi de Cal Xacó. Per sa-
ber què hi ha al subsòl sense excavar-
lo, els tècnics han utilitzat dos mèto-
des: la prospecció magnètica i el geora-
dar. A banda de detectar objectes me-
tàl·lics, els treballs han permès deter-
minar algunes alteracions del terreny
que es podrien correspondre a altres re-
fugis o, si més no, a rases que es cons-
truïen per refugiar-se en cas de metra-
llament. Amb aquesta tècnica es va
descobrir també fa un mes i mig un al-
tre refugi de la guerra a Santa Oliva.

xer el paper de l’aviació en el conflicte
bèl·lic del 1936, i serà una realitat a finals
del 2010. El CIARGA –complementat
amb un centre de documentació– serà
l’eix d’un conjunt d’espais de la memòria

que integren altres aeròdroms republicans
del Penedès, refugis de la Guerra Civil i
un taller de muntatge d’avions, i tot plegat
vinculat amb la resta d’espais de l’aviació
republicana de Catalunya.

Els arqueòlegs troben cent peces

NOU ESPAI SOBRE LA MEMÒRIA HISTÒRICA AL PENEDÈS
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● Felip Benedicto, un avi
de 81 anys de Santa Mar-
garida i el Monjos abillat
ahir amb una gorra de
l’època i un pin d’aviador
que li va regalar fa anys un
aviador, va passar tot el
matí fent fotografies de
l’acte de reconeixement
als aviadors, de l’home-
natge davant del monu-
ment als veïns morts du-
rant els bombardejos de fa
71 anys i de la col·locació
de la primera pedra del
centre d’interpretació.
L’acte va ser emocionant
per a ell i en diversos mo-
ments se’l va veure treure
el mocador de la butxaca
per eixugar-se els ulls. «El
1938 la meva mare i jo ens
vam salvar pel pèls. Va
caure una bomba a uns
20 metres i les parets de la

casa on vivíem, al carrer
Vinyes, ens van caure a so-
bre. Sort vam tenir d’una
porta que va caure de cos-
tat i ens va protegir.» En
Felip tenia llavors deu
anys i era un dels nens del
poble que jugava amb di-
versos companys a anar a
comptar els avions que
sortien de l’aeròdrom dels
Monjos, on sortien els Xa-
tos que s’havien muntat al
local de la Margaridoia i a
Mas Catarro. «En comptà-
vem una vintena», recor-
da.

Qui s’ho devia mirar des
d’un altre punt de vista era
el madrileny Gregorio Gu-
tiérrez, de 93 anys, l’únic
aviador encara viu del seu
esquadró, que ahir va ser
present en l’acte i que va
explicar, també força emo-
cionat, com es va aliar amb
el bàndol republicà, com

va lluitar contra l’ocupa-
ció de Madrid, «les moltes
ànsies que tenia el bàndol
que donava suport a la le-
galitat per derrotar les for-
ces fascistoides» però
també «el poc material» de
què disposaven.

Els dos avis van ser ahir
els protagonistes anònims
que més van celebrar que
el secretari de Relacions
Institucionals i Participa-
ció, Josep Vendrell, i l’al-
calde de Santa Margarida i
els Monjos, Josep Girona,
possessin la primera pedra
del futur museu de l’avia-
ció republicana, que ha de
permetre «que la memòria
sigui perdurable», segons
explicava l’alcalde del
municipi.

A Girona no li faltava
refrescar la memòria. El
seu pare havia estat pagès i
va conrear molts anys part

dels terrenys on d’aquí a
unes setmanes es comen-
çaran a aixecar les parets
de l’hangar. Girona va ser
fa uns cinc anys el princi-
pal defensor que l’espai es
restaurés i que es desco-
brís el refugi de maons que
hi ha sota, on Benedicto
jugava fa anys i que des de
fa un any prop d’un miler
de penedesencs han visitat
per veure com es vivia sota
les bombes. A més
d’aquest, el municipi té el
refugi de la Margaridoia i
el de Cal Rubió, que s’han
convertit en centres d’in-
terès turístic.

Vendrell destacava du-
rant els parlaments el dret
de la gent a conèixer el seu
passat i el deure que tenen
les institucions de fer-ho, i
sentenciava que «cap país
es pot desenvolupar si no
sap d’on ve».

Records, emocions i heroismes
Felip Benedicto, un avi de 81 anys que va esquivar una bomba als Monjos ara fa 71 anys, i

Gregorio Gutiérrez, un aviador madrileny que es va aliar amb el bàndol republicà,
protagonistes anònims ahir d’una jornada de retrobaments i records amb regust agredolç

ALBERT MERCADER / Santa
Margarida i els Monjos

A dalt, uns familiars busquen cares conegudes. A l’esquerra, Benedicto i, a la dreta, Gutiérrez parla amb un exmecànic. / D.B.

● Demà quedarà total-
ment restablert el servei de
metro de la línia 5 (L5) i
els combois tornaran a cir-
cular entre les estacions de
Can Boixeres i Collblanc.
Aquest tram estava en
obres des de l’agost pas-
sat, amb motiu de la cons-
trucció d’una nova esta-
ció, la d’Ernest Lluch, i de
la rehabilitació del vestí-
bul de la parada de Can Vi-
dalet. Els treballs conti-
nuaran, però no afectaran
la circulació de trens. La
finalització del tall com-
portarà la retirada dels au-
tobusos substitutoris que
connectaven amb altres lí-
nies de metro, el tramvia i
rodalies. Aquesta no és
l’única obra que s’ha
executat a l’L5 aprofitant
el descens del nombre
d’usuaris a l’estiu, ja que
s’ha treballat, de forma pa-
ral·lela en el tram comprès
entre Horta i Vilapicina,
per connectar la cua de
maniobres d’Horta amb el
perllongament de la línia
fins a la Vall d’Hebron.

El tall en el servei ha
permès donar forma a l’es-
tació d’Ernest Lluch, si-
tuada a la carretera de
Collblanc, entre les esta-

cions de Pubilla Cases i
Collblanc. S’ha eliminat la
volta del túnel, un cop
construïts els murs panta-
lla que l’envolten. S’ha re-
novat la plataforma de
vies, substituint el balast
per formigó, i s’han anive-
llat les vies perquè discor-
rin en paral·lel i sense in-
clinació. Les obres conti-
nuaran per dotar l’equipa-
ment de dos vestíbuls
adaptats, un dels quals la
connectarà amb el Tram-
baix. El projecte té un cost
de 40 milions d’euros.

Quant a l’estació de Can
Vidalet, també s’ha elimi-
nat la volta del túnel a
l’àmbit del futur vestíbul i
s’ha enllestit l’estructura
dels nous accessos i els di-
ferents nivells de l’estació.
S’ha renovat l’arquitectu-
ra interior del nivell d’an-
danes, s’hi ha posat pavi-
ment nou i s’hi ha reformat
l’enllumenat. Per facilitar
l’accés a les persones invi-
dents s’ha creat un enca-
minament especial, i s’han
elevat les andanes fins a
l’altura dels combois. Es
disposarà d’ascensors i
d’un vestíbul amb sortida
al carrer de la Maladeta. El
conjunt de la reforma cos-
tarà 8 milions d’euros.

Demà es restablirà el servei
de la línia 5 del metro entre

Can Boixeres i Collblanc
EL PUNT / Barcelona

Una imatge d’un autobús substitutori del metro. ACN


