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Els refugis antiaeris de la guerra civil a Mollet
Montserrat Eras Trias

urant tota la Cuerra Civil

va practicar un nou sistema t)ctic que
consistia en bombardejarles zones de rereguarda, uns atacs qu e van
comportar la construcci6 de refugis subterranis per tal de res uardar-se'n. A partirde I'any 1938, els bombardejos sobre la poblaci6 civil es van
intensificar a Catalunya. Ja a finals del 36, perd, desprds de l'atac a Roses (el
primer que pateix el territori catal)), comenEa la preocupaci6 de la poblaci6
per protegir-se de l'amenaga aeria. Els comites de milicies antifeixistes i els
ajuntaments comencen a plantejar-se'n la construcci6. AMollet,la comissi6
de govern del 7 de desembre de 1936 plantejava ja la construcci6 de refugis,
perd la manca de recursos econdmics perrealitzar los i, segons hi exposava el
conseller regidor Josep Manau, *la possibilitat r€mora de perill,,, feia que ia
prcposta qued€s postposada. Tot i aixi la Comissi6 de Covern va prendre en
consideraci6 la suggerencia I
encarregar al regrdor Josep Coll que fes "un
estudi de la mateixa"l .
Perd l'amenaga real va arribar en poc m€s d'un any a Mollet del Valiis. El
municipi va serel primerdelValids Oientalque va patir un bombardeig. Va ser
el B de gener de 1938, quan 1'aviaci6 italiana, aliada de Franco, va llenlar una
bomba sobre els Quatre Cantons. fatac va provocar la mort de 15 persones,
uns 25 ferits que van ser traslladats a I'Hospital General de Catalunya de
Barcelona i un incendials carrers de Durruti i lermin Calan (actualment carrer
Berenguer Iil i avinguda Burgos)?. El Consell de Covern, en boca de l,alcalde
josep Fortuny, va fer constar el dol que somplena a tots els cors pel criminal
atemptat que Mollet ha sigur victima iqueha costat la vida a fills seus benvolguts. S'acorda que consti en acta aquest sentiment i atendre a to tes les conseqrilncies que es derivin (amb cirrec al capitol d'imprevistos del pressupost
vigent) de l'esmentat bombardeig satisfent les despeses qu e ocasioni
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l'enterrament de les victimes"3.
Desprds d'aquest trigrc capitol, 6s del tot probable que la por a un nou
episodi de bombes fes que eis molletans comencessin a expe mentar amb
sistemes d'autodefensa. De fet, els refugis van proliferar arreu. La primera
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preocupaci6 s6n els nens I, per aixb. el 2 de gener de 1938. el llavors regidor
d'Obres Pribliques i Cultura, Rossend Rdfols, proposava a l'Ajuntament que
inicies gestions perveure la possibilitat de construir un refugi a les escolesa. El
16 de juliol de 1938, el regidor Jacint Marquina insistia i proposava Ia construccrd de retugrs a les escoles el govern local acordava encarregar un estudi
a Obres Prlblquess.
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ocs dies desords. el 23 de iuhol, a Mollet s acorda constituir la Junta de
D"f.nr. Passrva Localo. Iie fet. ,,rn any abans, la Consellena de Treball
creava laJunta de Defensa Passiva de Catalunya, que mitjaneant un decret, a
l'agost de 1937 donava ordre als municipis perque es constituis aquest ens
i publicava informaci6 per a la poblaci6 amb consells sobre les mesures que

calia prendre davant d'un atac aeri/. La Junta local estava presidida per
l'alcalde, el secretari era el mateix de l'Ajuntament i, entre els vocals, hi
arqultecte rI rePresentants dels
havia el comandant milita! un met8e, un arquitecte
partits i organitzacions sindicals. A mesura que la Junta anava funcionant
s'adonava de mancances i incorporava membres o adaptava l'estructura. Progressivament, la nova entitat devia veure noves dificultats, en aquest cas tacniques, per a Ia construcci6 dels soteranis i per aixd el 18 d'octubre demanava
a la comissi6 d'Obres Pibliques de l'Aiuntament que nomenCs un membre
com adelegat de la Junta. IJencaregat de coordinar els treballsva ser el regidor
Sebastii Mayol3.
La corporaci6 i la Ceneralitat van fer saber a la poblaci6 diverses ins
truccions sobre quE fer en cas de bombardejos: si el toc d'alerta 6s una
sirena seguida cal anar al refugi, cal resguardar-se en soterranis de dues
sortides, en el pis m€s baix si es tracta d'un edifici baix, en el pis mitii si es
tracta d'un edifici alt, resguardar-se sota les escales, vora les parets m€5tres de la casa o a la cambra m6s llunyana del carrer i la que tingui menys
obertures9.
Probablement,la Junta de Defensa Passiva de Mollet va elaborarun pla de
refugis a diversos rndrets estratdgics del municipi. Com a minim a les immediateses del'esgldsia parroquial, al bell mig del poble, ala llavors anomenada plaEa
del Mercadal, hi ha documentada la intenci6 de construir-hi un refugi, que
finalment no devia reeixirlo.
Les dificultats econdmiques frenaven la construcci6 de refugis. Peraixd, el
28 d'agost la Junta de Defensa Passiva molletana Proposava un impost
prorefugis per recaptar fons. LAiuntament aprovava Per unanlmltar una
quota de2 pessetes per als caps de familia i 1 pesseta per a la resta, que
havien de pagar en el moment de renovar la tarja de racionamentlr- A
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finals de 1938, la Junta es reuneix amb sindicats i partits i ariiben a l'acord que
'totsels individus subjectes a la disciplina de treball es veuran obligats a contribuir amb un dia de sou per una sola vegada, com a impost, a l'efecte de la
construcci6 de refugis". Aixd els eximia de pagar el tribut que es feia efectiu
sobre Ia targeta de racionament12.
Mollet rebra cambi comunicaLs exrerLors que jnsist ien en la necessitaL de
protegir-se de possibles bombardeigs aeris. LAjuntament rebia avisos de la
comand)ncia militar que alertava de "perill, permissatge captat a l'enemic"13
i li recomanava precaucions. falcalde Feliu Tura va informar que havia pres
mesurcs, tot posant-se d'acord ambelsgu)rdies d'assalt i els serenos, i explicava que la sirena tocaria'durant el temps que tingues fluid electric'. El regidor
Josep Angosto proposava que s'intensifiqu6s la construcci6 de refugis i que
-s rnvitr al poble a la construccio de rases per protegir-se en lo possible de la
metralla. Tambd observa que es drgui al ram de la construcci6 que trebalh mds
temps i, si fos necessari, el diumenge i tot'. la manca de recursos s'evidencia
novament. El regidorJacint Marquina recorda que 'la part econdmica 6s molt
flaca'i recomana queles pessetesdels refugis esdestinin a construir rases'que
donarien resultats mds positius perl'enorme diferdncia de temps que es tarda
a construirles"la .
De ben segu4 doncs, que a Mollet es van construir forEa refugis antiaeris i
tr.inels d'escapada, rot r que sdn dificils de localitzar, perqu| no estan censats i
pocs (gaireb6 cap) estan documentats. La memdria oral, perd, d6na pistes de
refugis a indrets, com l'edifici de l'actual bar Marfi i les caves Com), a
I'actual Jbatie Can Comi. Tamb€ hi ha molletans que encara recorden
have! emprat ind!ets com la mina de Can Torras a Callecs com a amagatalls dels atacs dels franquistes. Esteve Maspons, membre del Centre
d'Estudis Molletans, explica que a la casa on va viure de petit, a l'avinguda
Jaume I, hi havia un subterrani amb una galeria, que el seu pare va tapar pel
perill que representava. Segurament, altres refugis de finals dels anys 30 han
seguit la mateixa sort.
Sigui com sigui, els molletans que van patir el terror d'una guerra, tot i
els pocs recursos de qud disposaven, van buscar la manera de Protegir se
davant l'ofensiva adria. Els bombardejos indiscriminats sobre la poblaci6
civil van ser un dels moments de m6s dramatisme de Ia guerra. Lamenta
blement, l'avang de l'exdrcit franquista no es va aturar i, novament, el 25
de gener de 1939, a les quatre de la tarda, Mollet va tornar a patir un
bombardeig. Els avions, que tamb6van portar la pora Cardedeu (dues hores
abans), Parets,les Franqueses,la Garriga i Sant Celoni, van sobrevolar el carrer
Berenguer lll i Ia fuera Seca i van descarregar bombes t metralla. Aquest cop,
hivan morir vuit persones. Dos dies m6s tard,les tropes franquistes entraven
a
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n grup de joves aficionats a l'espeleologia i a 1a histdria van localitzar i
enregistra! per primera vegada (a la primavera de 2004), un relugian

tiaeri de la Cuerra Civil a Mollet, a I'avtnguda Jaume L Lestiu anterior,
l'enderrocamenr de la casa del nrimero 151 d'aquesta via va deixar al descobert dues entrades a trinels d'escapada, que els antics propielaris devien haver
fet servir per fugir de possibles bombardeigs.
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Jordi Tarrag6, David Castafleda, Mario Albarca, Josep Molero i Mari Carmen Valle van connectar amb I'Ajuntameot per poder investigar l'estructura.
Van aconseguir pararles obres un parell de setmanes i. amb )'ajut del Departa
ment de Territorr, els Bombers de 1a Ceneralltat i Protecci6 Civrl. van descobrir les caracteristiques del refugi.
Les construccions subterrinies que es van trobar tenien poca llargada,
perqub els edificis del costat, de nova consrruccr6, havien tallat el traEat. A
altres indrets del territori catala, s'han trobat tLinels d'escapada d'uns 350
metres d'allargada. Els tLinels enregisrrats, amb un recorregut en forma d'1.
i d'una amplada de 67 centimetres, estaven construits amb pic i pala. Als
murs von detecrar algu ns ent ro nIs qLe. segurarent. servren per enr'r-agarTemar aliments, a mes de petits solcs on es col locaven les llAnties d'oli per

il luminar-se
A Mollet hi ha documentat un refugi proper, al nrimero 101 de Jaume I, on
francesc fradera va construir uns 16,8 metres lineals subterranis. Per refugiar
se, larnb6 s'empraven les minesd'aigua, com les que comunicaven ambl'antiga
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lnterior d'un der refugis de a Guerra Civl(fotografa:
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Tarrago,2004).
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LA REcrrpEMCId DEI PATRIMoNI HIsrOpJc

ertament, les excavacions de refugis, tin€ls i rases Per protegir-se de
l'impactedeles bombes noconstitueixen un patrimoni que calSui piotegir pel seu valor artistic, perd si que innegablement tenen un valor com a
testimoni de la histdria del pais. ln els dalrers anys, aquestes construccions
sota terra han despertat f interes d'estudiosos i priblicdivers. Alguns municipis
han optat Pe! conservar-ne algun, com 6s el cas de Barcelona, on es va
constituir la Piataforma nRecuperem la rnemdria histdrica,: recuperem el
refugi de la plaEa del Diamant. Aquesta construcci6 soterrada actualment es
pot vrslta

r.

Fins i tot, el Parlament de Catalunya instava e1 govern a iniciar gestions
tald'
d 'elaborar un estudi sobre l'estat
amb els aiuntaments que ho sol licitin per tal
en qud es troben els refugis de la Guerra Civills
A Mollet, molts handesaparcgut sota noves construccions i d'altreslesten
oblidats i amagats sota les faldilles dels edificis. El patrimoni histdric de la
ciutat no 6s extens i potser valdria la pena que, com a minim, un d'aquests
refugis, que vanarrecerarels molletans quevan patirla guerral es mantinguds
com a testimoni material del pertode bel'lic. Si m6s no, a escala local, seria un

llegat histdric molt rellevant.
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Notes
1.

Liibr€ d'actes de l'Ajuntament de Mollet. Comissi6 d€ tov€rn del 7 dedesembre de
1936.

2.
3.
4.
5.
6.

M. Argels Suarez a L Seco"a Repnblica i la Guetra Civil a M1llet detalla el nom de les
victimes, seSons el Registr€ Civil de Moller i l'AJxiu de l'Hospital de Sant Pau de
Barcelona,
Uibre d'act€s
Llibre d'actes
Llibre d'act€s
Llibre d'actes

de l'Ajuntament. Cons€Il de 8overn de l'11 de gener de 1938.
d€ l'Ajunramenr. Ple del 2 de Sener de 1938.
de I'Ajuntament. Consell de Sovern del 16 de juliol de 1938.
de l'Aiunramenr. Junta de govern del 23 de juliol de 1938. "Es egeit
conu cat de la Caftselluia de Treball luhta de Defensa Pasiva de Catalunya, ruotdant lo
disfosat et el Deo.t pubicat e" el Dia Ofrcial coresponen al did 17 d'deast dd Passat
ahy, rcferc t a la ueacb de la Ju"ta le Defexsa Pasiw. Es da en Fet enteta$ i 4uc
ittlnediaraneflt es ?assi a crcat la Ju ta de Dtfeksa Pasi'/a en aquesta foblaci' selons les
dkfoskioks vige s. Es llegeix eonuniat del Pa Saeialish Unilieat Rali Ma et, de aia t
fassi a la canstrueei' de tefu,is eft a4uesta poblaei' segons 1o dispasat Pet decrct de 47
d'agost propassa(.
Decret publicat el 17 d'agast de 1938 al Diari Oficial de ]a Ceneralital de Catalunya.
Llibre d'actes de l'Ajuntament. El 18 d'oclubre de 1938Ia Junta de Defensa Passiva
demana a la Comissi6 d'Obres Pnbliques que nomeni un membre com a deleSat a la
lunta per coordinar-n€ els treballs.
Comissariar de Propaganda de la Ceneralitat de Catalunya.
Llibre d'actes de l'Ajuntam€nt. f1 d'oclubre de 1938 el ple de l'Ajunlamen! debat
sobr€ la paralitzaci6 de les obres de la placa Mercadal. El r€gidor DoninSuez explica
que "s6n obr€s que la Junla de Defensa tenia en el s€u proiect€ de consrrucci6 d€
refugis, com es demoslra en els plans de dita lunra'. !l 24 de novembre, la Junta
encara hi realirzava obres d'on "extreuen gran quanlitat de terra considerable'.
Lhbre d acres de IA unramenl Consell de govern del 28dagosLde 1938.
la Malkr (ptg 215).
M. Angels 5urrez. La Seeaaa Reriblna i la C"e a
Llibre d'acres de l'Ajunramenr. Comissi6 de Sovern del 3 de desembre de 1938.
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11.
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13.
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t4. Idem.
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Resoluci6 681/VI d€l ?arlament d€ Catalunya.
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