
MEMÒRIA HISTÒRICA
PROGRAMA D'ACTIVITATS

MASIA D'EN CABANYES, JUNY 2013

Activitats a la Masia d'en Cabanyes:

6 al 30 de Juny: EXPOSICIÓ "LA PRIMAVERA REPUBLICANA AL PENEDÈS, 1931-1936"

6 de Juny : INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ. CONFERÈNCIA "LA SEGONA REPÚBLICA AL GARRAF"

13 de Juny: HOMENATGE A JORGE DE CABANYES I MATA

15 de Juny: TERTÚLIA: "IL·LUSTRATS I REPUBLICANS: VENTOSA I VIRELLA"

Rutes i sortides:

9 de Juny : RUTA DELS BOMBARDEIGS AERIS A VILANOVA I LA GELTRÚ

29 de Juny: VISITA GUIADA AL REFUGI ANTIAERI DE L'ESGLÉSIA DE SANT ANTONI ABAD

Altres activitats:

RUTA GUIADA DE DEFENSA DE COSTES

EXPOSICIÓ "IMATGES I MEMÒRIA DE MAUTHAUSEN, 1938-1945"



MEMÒRIA HISTÒRICA
PROGRAMA D'ACTIVITATS. JUNY 2013

Aquest és el programa que ha preparat el Consell Comarcal del Garraf, amb la col·laboració de
l'Institut d'Estudis Penedesencs, el Cep i la Nansa, l'Associació Garraf per la República i el col·lectiu
de l'Amical de Mauthausen, amb la voluntat de contribuir a la memòria democràtica. Estem
convençuts que conèixer el passat, aproximar-nos i reflexionar-hi ens ha de portar a consolidar
un present més just, solidari i compromès.

Si l'any passat varem centrar-nos entorn a la "Catalunya Bombardejada", enguany hem decidit
focalitzar les nostres propostes en la Segona República, pel que proposem diferents activitats que
presentem a continuació: una exposició de la Segona República, un homenatge a Jorge de Cabanyes
i Mata, militar republicà, una tertúlia sobre els llibres de Virella i Ventosa, i Rutes i Sortides pels
diferents elements de Defensa de Costa al Garraf.

Volem posar èmfasi en que aquestes activitats son obertes a la ciutadania i que les oferim de forma
especial als joves, instituts de secundària i en general a totes les persones interessades en conèixer
la nostra hisòria, amb la finalitat que tinguin testimoni del que va succeïr.

Realitzarem les activitats a la Masia d'en Cabanyes, seu del CIRMAC (Centre d'Interpretació del
Romanticisme Manuel de Cabanyes), al Museu del Ferrocarril i tambe en el propi entorn on es van
succeir.
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L’exposició, itinerant, realitzada per l’IEP, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i el Memorial
Democràtic de la Generalitat de Catalunya,  tracta de recuperar la història de la Segona República
i mostrar-la a joves, adults i grans, posant en valor aquell gran esforç col·lectiu que avui en dia
encara té validesa, com són l’esperit de convivència, la voluntat democràtica que va reconèixer
a la dona uns drets que fins aleshores li havien estat negats o la consciencia de la importància que
té una educació laica i pública per a la formació de la ciutadania.
Comissaris: Ramon Arnabat, Salvador Campamà, Ricard Conesa, Núria Jané i Àngels Parés.

Del 6 al 30 de juny
EXPOSICIÓ "LA PRIMAVERA REPUBLICANA AL PENEDÈS, 1931-1936"
Masia d’en Cabanyes, Vilanova i la Geltrú
Horaris: de Dilluns a Divendres de 9 a 14h. Dissabtes i diumenges d’ 11 a 13h.

Gràcies al projecte TOTS ELS NOMS, que coordina l’IEP,
entre els anys 2008 i 2009 es va poder fer una recerca
sobre l’impacte de la Segona República i la Generalitat
Republicana en els 47 municipis de l’Alt i Baix Penedès i
del Garraf. Els resultats de la recerca mostra que, durant
aquests sis anys es desenvoluparen un gran nombre de
projectes que incidiren directament en la millora de la
qualitat de vida dels ciutadans, palpables sobretot en els
camps de l’educació, la cultura, l’urbanisme, les
infraestructures i la salut.

Animem especialment als Instituts de secundària a visitar l'exposició, doncs a més a més hi ha
l'opció de complementar la visita amb una xerrada sobre la República, a càrrec de l'Associació
Garraf per la República. Aquesta activitat es realitza de manera concertada anticipadament avisant
com a mínim una setmana abans de la visita.
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DIJOUS, 6 de Juny

A les 19h. Masia d’en Cabanyes,

INAUGURACIÓ de l’exposició “LA PRIMAVERA REPUBLICANA AL PENEDÈS, 1931-1936”.
A continuació, CONFERÈNCIA “LA SEGONA REPÚBLICA AL GARRAF”. A càrrec de
Ramon Arnabat i Ricard Conesa.

DIJOUS, 13 de Juny

A les 19h. Masia d’en Cabanyes,

HOMENATGE A JORGE DE CABANYES i MATA (1876-1939), Coronel Republicà originari
de Vilanova i la Geltrú.
A càrrec de Bàrbara Scuderi, Floren Dimas, Neus Benavent i Oriol Pi de Cabanyes.
L’ASSOCIACIÓ GARRAF PER LA REPÚBLICA vol retre homenatge a aquest coronel.

“Durant el cop d’estat feixista de 18 de juliol de 1936, a Murcia una complexa trama militar
va estar a punt d’assolir el seu objectiu. El seu fracàs es degué a l’actuació d’improvisades
milícies populars, però sobretot a la valenta determinació del coronel Jorge de Cabanyes
Mata, que, al comandament del Regiment d’Artilleria Lleugera nº6, i auxiliat per un reduït
grup de fidels, va dissoldre el complot, no sense abans haver de superar una trepidant malla
d’espionatge i traïció.
El coronel Cabanyes va ser afusellat pels vencedors en acabar la Guerra Civil, però gracies a
ell, Murcia fou durant la guerra un dels bastions mes actius de la reraguarda republicana.”
[* Floren Dimas, investigador de la República i la Guerra Civil.]
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DISSABTE, 15 de juny

A les 11h30. Masia d’en Cabanyes,

“IL·LUSTRATS I REPUBLICANS: VENTOSA I VIRELLA”.
A càrrec de Francesc Mestres.

Presentació i tertúlia dels llibres “Notes de la nostra vida a Mèxic (1942-1956)” de Joan
Ventosa i Roig, amb pròleg de César Rodríguez  (col·lecció Llibres del Far del Cep i la Nansa).
“Imatges de la pau “honrosa”(1939-1942)” d’Albert Virella i Bloda (col.lecció Llibres del Far
del Cap i la Nansa).

RUTES I SORTIDES
Es proposen diferents Rutes i Sortides per a descobrir i conèixer els búnquers, nius de metralladores
i elements que es van crear per a la Defensa de Costes durant la Guerra Civil, per a fer front a
un possible atac marítim de les tropes franquistes.

9 Juny : RUTA DELS BOMBARDEIGS AERIS A VILANOVA I LA GELTRÚ

29 Juny: VISITA GUIADA AL REFUGI ANTIAERI DE L'ESGLÉSIA DE SANT ANTONI ABAD
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Les activitats de RUTES I SORTIDES seràn a càrrec de Tessel·la. Per a realitzar reserves trucar al
telèfon 619.337.584 o bé per mail: tessel·lascp@gmail.com. També us informarem al Consell
Comarcal del Garraf, Area de Patrimoni i Cultura. E-mail:  masiadencabanyes@ccgarraf.cat. Telèfon:
93 811 57 15.



DURADA:  1h30 aproximadament. Es realitza a peu.
Preu: 3 € per adult. 2 € per a joves de 4 a 15 anys.
Preguem confirmar assistència abans del dia 30 de
novembre. La Ruta s’anul·larà si no hi ha un mínim de
15 participants.

DIUMENGE, 9 de Juny

RUTA DELS BOMBARDEIGS AERIS A VILANOVA I LA GELTRÚ

1. 11h. Trobada a la PLAÇA DE SANT ANTONI (Vilanova i la Geltrú). Ens trobem damunt
del refugi. Explicarem les característiques del Refugi, el major refugi construït a la ciutat.
Seguim caminant.
2. PLAÇA DE LA VILA. Aquí es trobava el segon refugi més gran de la ciutat.
Seguim caminant.
3. PLAÇA DELS CARROS. En aquest indret també es construí un altre refugi.Seguim caminant.

4. NEÀPOLIS. Just al davant es troben els TALLERS DE LA RENFE i l’antiga FÀBRICA
CAL IBRADORA MECÀNICA,  bombardejada  e l  7  i  9  de  setembre  de  1938.
Seguim caminant.
5. ESTACIÓ DE TREN. Fou el lloc de Vilanova més bombardejat. Explicarem algund’aquests
bombardeigs. Seguim caminant.

7. FÀBRICA PIRELLI, dedicada durant la guerra a la fabricació de cable militar. Bombardejada
el 4 i el 7 de febrer de 1938.

DISSABTE, 29 de Juny

VISITA GUIADA AL REFUGI ANTIAERI DE L’ESGLESIA DE SANT ANTONI ABAD
Visites guiades al REFUGI, ubicat a sota l’església Sant Antoni Abad de Vilanova i la Geltrú.
Les visites es realitzaran a les 10h, 11h30 i 13h.  Durada aproximada de la visita: 1h30. Es
fa una explicació prèvia a dalt i posteriorment s’accedeix al seu interior per grups.

Preu:  5 € per persona. Places limitades a 14 persones per visita. Preguem confirmar assistència
15 dies abans de la visita. Les reserves es faran per ordre estricte de sol·licitud. Si no hi ha
nombre mínim de participants la visita no es durà a terme.
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6. SÍNIA DE LES VAQUES. En aquest indret, el 18 de gener de 1939, en un bombardeig aeri
perdrien la vida sis habitants de Vilanova, el bombardeig amb més víctimes realitzat a la
ciutat. Seguim caminant.



Recorregut:
1. 9h30. TROBADA A VILANOVA I LA GELTRÚ (Hotel Ceferino)
Veurem la primera senyal de la Ruta de Defensa de Costes. Introducció sobre la defensa de
la costa durant la Guerra Civil. Agafem l’autobús.
2. VISITA AL Niu de metralladora, al XALET DEL NIN. Explicació del búnquer i de la Bateria
de Costa que existia a Sant Gervasi. Agafem l’autobús.
3. ERMITA DE SANT CRISTÒFOL. Anirem a veure i explicarem el niu de metralladora que
es troba a la PUNTA MABRERA, al final de la PLATJA DEL FAR. També parlarem del tren blindat
que protegia els túnels entre Sitges i Vilanova. Agafem l’autobús.
4. SITGES, Platja de BALMINS; veurem un altre niu de metralladores i explicarem la bateria
de costa així com els nius de metralladora existents a la Costa del Garraf. Agafem l’autobús.
5. CUBELLES, desembocadura del RIU FOIX. Veurem el niu de metralladores més gran que
es va realitzar a la comarca, i just al costat, el FORTÍ DE LA MOTA DE SANT PERE, una fortificació
important realitzada per a la defensa de la costa. Agafem l’autobús.
6. PLATJA DE SANT SALVADOR. Niu de metralladora a la platja, també explicarem la Bateria
de Costa de Calafell. Agafem l’autobús.
7. ESTACIÓ DE FERROCARRIL DE SANT VICENÇ DE CALDERS. Veurem les dependències de
l’estació provisional de la guerra i el refugi antiaeri, on explicarem els bombardeigs aeris que
va patir l’estació durant la guerra (aquest fou un dels punts més bombardejats de Catalunya).
Agafem l’autbús.
8. 13H30. VILANOVA I LA GELTRÚ (Hotel Ceferino). Finalització de la ruta.

Amb reserva prèvia:

RUTA GUIADA DE DEFENSA DE COSTES
La ruta, en autocar, s’inicia des de Vilanova i va des de Sitges fins

a Sant Vicenç de Calders.

DURADA: 4 hores aproximadament. (Inici 9h30.- Finalització 13h30).
*Nota: A tots els punts on ens aturarem existeix una senyal de l’Itinerari
de la Ruta de Defensa de Costes amb mapes i il·lustracions, així com
una explicació en diferents idiomes.
Preu: 10 € per adult. 6 € per joves de 4 a 15 anys. La Ruta es realitza
per a grups de mínim 25 persones, amb reserva prèvia, data a concertar
sol· l icitar amb un mínim de 15 dies abans de la sortida.
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Fins al 30 de Juny
Museu del Ferrocarril

E x p o s i c i ó  “ I M AT G E S  I  M E M Ò R I A D E  M A U T H A U S E N ,  1 9 3 8 - 1 9 4 5 "

L’any 2005, amb motiu de la commemoració del 60 aniversari de l’alliberament dels camps de
concentració nazis, es va portar a terme una exposició internacional, en tres llengües, per iniciativa
de l’Amical espanyola de Mauthausen i d’altres camps, així com de l’Amical Mauthausen de França
i del  Mauthausen Memorial KZ-Gedenkstätte d’Àustria (amb els suport del Ministeri de l’Interior
Austríac). La mostra ha estat exposada a diferents ciutats espanyoles i catalanes i ara arriba a
Vilanova i la Geltrú.

Aquesta exposició presenta al gran públic un fons excepcional de fotografies de la història del
sistema de camps de concentració nazis. La majoria d’elles van ser realitzades per les SS i salvades
gràcies a l’acció de deportats republicans espanyols, però també inclou un recull excepcional de
les imatges fetes desprès de l’alliberament. Reuneix diverses col·leccions conservades a Europa i
Estats Units, entre les quals ocupa un lloc preeminent el fons fotogràfic de l’Amical espanyola de
Mauthausen, dipositat al Museu d’Història de Catalunya.
Les imatges ens permeten observar les condicions inhumanes de vida i treball dels internats, així
com la quotidianitat de la tasca dels botxins, que es van acarnissar amb els 7.000 espanyols internats
al camp, dels quals van morir al voltant de 4.800. Amb l’exposició es rendeix homenatge a les
víctimes espanyoles del nazisme, a la vegada que es contribueix a fer que el coneixement de la
seva trajectòria i sacrifici quedin incorporats a la nostra història.

La visita lliure a l’exposició és gratuïta amb l’entrada del museu. En el cas de visites de grups o
col·lectius que vulguin aprofundir en la temàtica, es podrà demanar una visita guiada per responsables
de l’Amical de Mauthausen, fent una petició al Museu o a la pròpia associació http://www.amical-
mauthausen.org.
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CONSELL COMARCAL DEL GARRAF
MASIA D'EN CABANYES

Masia d'en Cabanyes

Camí de la Masia d'en Cabanyes s/n

GPS Latitud N 41 14,437 - Longitud E 1 42.912

08800 Vilanova i la Geltrú

Telèfon +34 93 811 57 15 | masiadencabanyes@ccgarraf.cat | www.ccgarraf.cat


