
A PEU PEL PATRIMONI

FITXA TÈCNICA

Punt de sortida/arribada: 
Cal Bolavà

Dificultat: Baixa
Distància total: 8,3 km

Durada aprox.: 125 minuts
Altitud màxima: 68m

Es recomana fer la ruta amb calçat 
adequat, protecció solar i aigua.

la guerra civil a calafell

bateries de costa barracons guerra civil

DESCRIPCIÓ

Aquest itinerari passa pels indrets més 
significatius del principal conflicte bèl·lic 
que va tenir lloc al país durant el segle XX. 
La ruta comença a la masia de Cal Bolavà. 
A l’exterior d’aquest mas, durant la Guerra 
Civil es va construir un refugi on s’hi va ama-
gar algun veí per por de ser represaliat. Ens 
dirigim des d’aquí cap a la plaça de les Eres i 
continuem cap avall en seguint el carrer del 
Pou, girem a l’esquerra i travessem la carre-
tera C-31 pel pas soterrani. Un cop passat 
aquest, girem cap a la dreta i avancem uns 
350m. Agafem a mà esquerra el camí dels 
cirerers i el seguim uns 200 metres. A mà 
dret ens queda un mas. Seguim el camí per 
l’esquerra, i anem vorejant el turó. Estem 
seguint un camí que va ser adequat durant 
la guerra per fer arribar provisions i mate-
rial bèl·lic a un destacament que es trobava 
en aquesta muntanya, avui coneguda com 
les Trinxeres. Una mica abans d’arribar a la 
urbanització Bellamar, deixem a mà esque-
rra les restes (molt malmeses ja) d’uns ba-
rracons de la Guerra Civil, entre la malesa. 
Sota els primers xalets que trobem de la 
urbanització hi havia unes bateries de costa, 

avui desaparegudes. Baixem de la muntan-
ya de les Trinxeres seguint els carrers de la 
urbanització fins a l’entrada de l’actual urba-
nització, indret on es va produir un dels fets 
més luctuosos del conflicte: l’assassinat dels 
germans del Sanatori Marítim de Sant Joan 
de Déu per part d’un grup de milicians el 23 
de juliol de 1936.

Continuem pel carrer d’Altafulla fins arri-
bar al pas peatonal sobre la carretera C-31. 
Creuem i seguim el camí que voreja la urba-
nització Alorda Park fins arribar l’estació de 
ferrocarril. Aquesta també es veié afectada 
per la guerra ja que va ser tirotejada vàries 
vegades en el decurs del conflicte, encara 
que no tantes com ho va ser l’estació de Sant 
Vicenç de Calders, que inclús va ser bom-
bardejada en més d’una ocasió. 

Travessem en direcció a la platja i arribem 
al passeig marítim de Sant Joan de Déu. 
Continuem a la dreta pel passeig. Davant de 
la costa calafellenca va ser enfonsat el 12 de 
juliol de 1938 per un avió Heinkel-59 el vai-
xell “Betis”, que havia encallat. Arribem a la 
Casa Barral, que va ser durant la guerra la seu 
d’una institució recreativa. Seguim avançant 

pel passeig i travessem la carrerada d’en Ralet. 
En aquest punt entrem al terme municipal del 
Vendrell. Continuem fins a l’antic sanatori de 
Sant Joan de Déu, reconvertit ara en un ho-
tel de luxe. Aquest establiment va ser utilitzat 
durant la guerra com a hospital de reraguar-
da del front de l’Ebre. En ell hi exercí el Dr. 
Josep Trueta. Si seguim avançant pel passeig 
arribarem a les Madrigueres on hi ha l’únic 
búnquer que es conserva al Baix Penedès 
pertanyent a aquest període. De tornada cap 
al nucli del poble, ens aturarem a la Rambla 
Mossèn Jaume Tobella a l’alçada del carrer de 
les Eres, davant de l’antic celler agrícola que 
durant la guerra civil va servir de mòdul de re-
transmissions de l’exèrcit popular. Per finalit-
zar, només ens resta tornar al punt de partida.

NO ET POTS PERDRE
Les investigacions fetes per l’historiador 
Adrián Cabezas i recollides al documental 
“Fortificacions Oblidades” (Mirasud Pro, 
2019) del cineasta Laureano Clavero.
Clica aquí per a llegir un article al 
respecte del Diari de Tarragona.

https://www.diaridetarragona.com/costa/Calafell-La-defensa-que-quedo-bajo-la-calle-20190210-0025.html


MÉS INFORMACIÓ I RESERVES: 
Tel. 977 69 46 83 -  607 278 932 

calafellhistoric@calafell.org
www.calafellhistoric.org   #PATRIMONICALAFELL

Clica aquí, o sequeix aquest 
QR per a veure el capítol 
del programa “Píndoles 
d’Història” de Calafell.TV 
sobre “La Guerra Civil a 
Calafell”.

“Un mòdul de l’Exèrcit
Popular a Calafell”
Clica aquí, o sequeix aquest 
QR per a llegir l’article a
“Didàctica del patrimoni”.
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1.- Cal Bolavà
2.- Les Trinxeres
3.- L’Estació
4.- Casa Barral
5.- Sanatori de

Sant Joan de Déu
6.- Búnquer de les madrigueres
7.- Mòdul de Retransmissions
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Búnquer de les madrigueres mòdul de retransmissions
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https://didcticadelpatrimonicultural.blogspot.com/2019/04/un-modul-de-transmissions-de-lexercit.html
https://www.youtube.com/watch?v=-PuHDZ4tEGA

