AERÒDROMS MILITARS DE LA
GUERRA CIVIL A LA
PROVÍNCIA DE GIRONA
Arqueologia militar

Sandra Prat Gayà

Amb aquest treball descobrireu una part de l’arqueologia molt propera i alhora molt
desconeguda: l’arqueologia militar de la Guerra Civil (1936-1939), en forma dels
aeròdrom militars que es van construir a la província de Girona.
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PRESENTACIÓ

Aquest any 2014 fa 75 anys que va finalitzar “oficialment” la Guerra Civil Espanyola
(1939-1939) i és per això que he cregut oportú fer un treball de recerca sobre aquest
tema.
He triat els aeròdroms militars de la província de Girona per tal de fer “arqueologia”
de la guerra abans de fer-ne “història”. Val a dir que la idea la vaig tenir després de
visualitzar el documental Aeròdrom 311 (El camp d’aviació de Celrà 1936-1939) del
realitzador gironí Quim Paredes.
Durant molts anys s’han escrit des de totes les ideologies centenars de llibres sobre la
darrera guerra però, des del meu punt de vista, s’ha deixat de banda els records físics
que d’ella encara queden repartits per les nostres contrades. També ha estat una manera
de tocar l’espinós tema de la guerra des del punt de vista de les “pedres” i no pas de les
“persones”, així no he hagut de barrejar els meus sentiments personals, el meu besavi va
ser una de les 521 persones fusellades a les tàpies del cementiri de Girona, alhora de fer
el meu treball d’investigació.
Després de fer treball de camp i preguntar a un piló de gent per trobar les restes que
quedaven de cadascun dels camps d’aviació m’he adonat que hi ha molt poca gent que
coneix aquest tema, fins i tot he trobat gent que viu al costat del que havia estat un camp
i no en tenia ni idea.
L’objectiu d’aquest treball és donar a conèixer aquest patrimoni, avui molt oblidat, que
representen els antics camps d’aviació republicans de la Guerra Civil juntament amb els
seus elements constructius que avui encara resten dempeus. No són monuments, la
majoria no estan ni catalogats ni protegits, però no deixen de ser part de la nostra
història més propera, una història que espero, de tot cor, que mai més es torni a repetir.
Vull donar les més sinceres gràcies a tota la
gent que m’ha ajudat a fer la meva investigació,
sobretot durant el treball de camp, i molt
especialment a Quim Paredes i Jordi Pericot que
m’han facilitat molt de material sobre el tema.
I, sobretot, agrair al meu pare, Jaume Prat, el fet
que sempre m’hagi apropat a la història de la
nostra terra d’una manera peculiar. Com ell
sempre diu: menys butaca (teoria) i més
espardenya (treball de camp).
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APROXIMACIÓ HISTÒRICA
El dia 17 de juliol de 1936 les tropes colonials del Marroc es revoltaren contra el
legítim Govern de la República i l’endemà el general Francisco Franco va proclamar per
ràdio des de Tenerife l’Estat de Guerra i el que ell va anomenar Alzamiento Nacional
per tal de defensar y garantizar la unidad de la nación española, la rebel·lió es va
escampar a nombrosos cossos de l’exèrcit de tota la península. Val a dir que, a part de
Franco, entre els militars insurrectes destacaren els generals Mola, Sanjurjo, Cabanellas
i Queipo de Llano. El seu objectiu principal era fer un cop d’estat de tres o quatre dies
però el fet que només triomfessin de manera parcial a la península detonà l’esclat de la
Guerra Civil, i de tot allò que vingué tot seguit fins a la seva fi l’1 d’abril de 1939 data oficial de l’acabament amb el famós últim parte de Franco en el qual deia : «En el
día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales
sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado» - i dels miserables i
vergonyosos ”quaranta” anys següents.
Malgrat tot, de seguida tothom va adonar-se que aquella guerra no seria igual a les que
l’havien precedit, sobretot la I Guerra Mundial (1914-1918) que, amb més de 10 milions
de baixes i casi 60 milions de soldats europeus mobilitzats, encara estava molt viva en
el record. Fins aquell moment, amb alguna petita excepció, les anteriors guerres
s’havien desenvolupat en sagnants camps de batalla i els bombardeigs aeris planificats
s’havien realitzat sobre objectius militars1, però en la Guerra Civil Espanyola s’inaugurà
una nova i terrible modalitat bèl·lica: el bombardeig aeri sistemàtic sobre nuclis de
població de la reraguarda, el que passà a denominar-se com a guerra total, tècnica que
arribaria al seu clímax durant la II Guerra Mundial (1939-1945) quan, per primer cop a
la història, es produïren més víctimes civils que militars.
Així com a conseqüència, durant la Guerra Civil, l’aviació fou una de les armes que
més evolucionaren passant a ser un element clau pel desenvolupament de la mateixa,
tant per la seva repercussió sobre objectius militars i civils (bombardeigs) com també
per convertir-se en una magnífica font d’informació (fotografia aèria).
D’aquesta manera, la “nostra” guerra es convertí en un immillorable banc de proves,
experimentació i evolució per a les potències estrangeres implicades en el conflicte,
sobretot Alemanya i Itàlia (al costat dels feixistes) i l’U.R.S.S.2 (del republicans), així
com en un punt d’inflexió per a l’aviació mundial, tant pel que fa al disseny i
construcció d’aparells com en l’ús dels diferents tipus d’armament, de vegades simples
prototips, que equipaven els avions de combat. En resum podem dir que s’inicià amb
material i tàctiques de la Gran Guerra3 i finalitzà amb els prototips i les tàctiques del que
seria la II Guerra Mundial, només cal recordar que en el conflicte intervingueren d’una
manera o altre uns 3.300 avions de 287 models diferents procedents d’11 països
fabricants, tots ells equipats amb els més diversos motors i armaments.

1

Curiosament, el primer bombardeig planificat d’aviació de la història sobre objectius militars el va
realitzar el Ejército del Aire Español el 5 de novembre de 1913 a la Guerra de Marroc.
2
Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, estat federal conformat per repúbliques socialistes. Basat
ideològicament amb el comunisme existí entre 1922 i 1991, any en que fou dissolt.
3
I Guerra Mundial.
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La importància de l’aviació fou el
motiu principal pel qual, a finals de
l’any 1936, el govern de la república
va dictaminar la construcció i
habilitació
d’un
gran
nombre
d’aeròdroms militars i els van
escampar per tot el territori per tal de
combatre els exercits franquistes. La
construcció d’aquests, sobretot dels
situats en zones apartades del front,
s’accelerà a Catalunya a partir del mes
de març de 1938 degut a la pèrdua Exemple d’aeròdrom militar (Foto extreta de
definitiva de la ciutat de Terol i amb l’article Els aeròdroms republicans i la defensa de
la finalitat de reforçar tota la Catalunya de David Gesalí i David Íñiguez)
reraguarda catalana i, alhora, dividir
les concentracions de les seves forces aèries per tal de dispersar el perill de sofrir atac
aeris en forma de bombardeigs.
Aquest fet ens indica clarament la finalitat defensiva de l’aviació de l’Exèrcit Popular
de la República, molt més reduïda en número d’aparells i mitjans i sempre pendent dels
enviaments provenint de la U.R.S.S. que la molt millor equipada i preparada aviació de
l’Exèrcit Nacional feixista composta, bàsicament, per forces alemanyes de la Legió
Cóndor i italianes de l’Aviazione Legionaria.

QUÈ ÉS UN AERÒDROM MILITAR
Aeròdrom: Zona de terreny proveïda o no d’edificis i
d’altres instal·lacions per l’envol i l’aterratge d’aeronaus.
Gran Diccionari de la Llengua Catalana.

Un aeròdrom militar, que no té res a veure amb un modern aeroport, no deixa de ser
un terreny més o menys planer netejat de rases, sèquies i pedres, on, amb l’ajut de
màquines piconadores i roleus estirats per animals o tractors, s’hi anivellaven i
condicionaven el millor possible les zones previstes com a pista d’enlairament i
aterratge d’avions de guerra. S’ha de tenir en compte que els avions militars dels anys
trenta del s. XX estaven, generalment, preparats per a aterrar i enlairar-se en camps poc
preparats, per tant, la qüestió del terreny no era un obstacle.
Un cop triats els terrenys, l’Estat Major de l’aviació republicana, en nom de la
República, va requisar aquests terrenys sense miraments als seus legítim propietaris,
així com també eren requisades masies i altres instal·lacions sempre que tinguessin
algun interès logístic o militar. Cal destacar que l’exèrcit, no gaire preocupat de les
situacions personals, donava generalment deu o dotze hores als masovers o propietaris
perquè recollissin el que podien endur-se amb les seves mans, i encara gràcies.
De manera general, a part de l’aplanament del terreny per l’habilitació de la pista o
pistes d’enlairament i aterratge d’avions, s’aprofitava una masia propera al camp per tal
de convertir-la en el quarter general i caserna per a la dotació de soldats que se’n
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cuidaven de la vigilància del aeròdrom. Normalment, en les proximitats de la masia
triada com a quarter general es solia construir un refugi antiaeri subterrani per a unes
150 persones que pogués resistir l’impacte d’una de les bombes de l’època. També, pels
voltants del camp, es solien construir tot un seguit d’altres refugis subterranis, més
petits, anomenats elementals o ‘antimetralla’ amb capacitat per a 10 o 15 persones que
servien perquè els pilots i els mecànics que estaven a prop dels avions poguessin
arrecerar-se si la pista era bombardejada.
També es solia habilitar un camí d’accés al camp des de la carretera principal més
propera i, en alguns aeròdroms, els més importants, també es procedia a la construcció
d’edificacions de nova planta bàsiques pel seu bon funcionament: garita pel sentinella a
l’entrada principal del recinte, edificis auxiliars amb funcions de caserna-magatzemtaller, una caseta o “barraca” per a centre de control dels vols i ,fins i tot,
“aparcaments” de formigó en forma de “T” pels aparells.

Tipus d’aeròdroms:
Cal destacar els diferents tipus d’aeròdroms que es van construir durant la Guerra Civil,
depenent de la missió que tingués cadascun:
- Permanents: eren els que estaven més ben dotats tant d’infraestructures com
d’avions i personal i en ells hi havia una gran activitat.
- Eventuals: eren els que estaven equipats i preparats pel muntatge i reparació
d’avions.
- Secundaris: tenien poca dotació d’aparells i per tant poca activitat.
- De socors i entrenament: no tenien cap tipus de dotació d’avions,
només un o dos aparells, normalment vells i atrotinats, per a vols de pràctiques.

Mapa dels camps d’aviació
republicans:
Cal destacar, que aquest mapa
dels camps d’aviació republicans
catalans que m’han proporcionat,
fou creat i utilitzat per el bàndol
enemic,
per
l’Aviazione
Legionaria italiana amb base a
l’illa de Mallorca amb el tipus
d’avions ( caces o bombarders)
de cadascun segons la informació
de què disposaven ( Ufficio
Storico dell’Aeronautica Militare
de Roma). Cal destacar la
precisió d’aquest mapa, ja que,
tot i no ser fet per el mateix
bàndol republicà, trobem molta
exactitud sense faltar cap
aeròdrom.
Mentre va durar la Guerra Civil,
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arreu de Catalunya es van arribar a construir o habilitar una cinquantena4 aeròdroms
militars i la província de Girona no fou l’excepció. A les comarques gironines es
construïren deu aeròdroms que, a partir del mes de juny de 1938, quan es codificaren
tots els camps d’aviació republicans, passaren a formar part del 1er sector de la 3ª Regió
Aèria de l’Aviació Republicana: Banyoles (Pla de Martís), Canet de Verges (La Tallada
d’Empordà), Cassà de la Selva, Celrà, Figueres Nord (Cabanes), Les Preses, Alp,
Tortellà (Pla de Tapioles), Vidreres i Vilajuïga; a més d’aquests camps operatius, també
s’habilitaren per entrenament de pilots els ja existents camps d’aviació civils de
Figueres Sud (Aeròdrom Canudas de Sant Pau de la Calçada) i La Joheria (Sant
Gregori).
NOM
L’AERÒDROM
Celrà
Figueres Nord
Vidreres
Vilajuïga
Banyoles
Alp
Cassà
Verges
Figueres Sud
Tortellà
Les Preses

DE

CODI

TIPUS

311
312
313
314
315
316
317
318
319
3110
3111

permanent
permanent
eventual
eventual
permanent
permanent
secundari
secundari
socors
secundari
secundari

Nota: El número de codi de cada aeròdrom ve donat pel número 3 en referència a la Tercera Regió Aèria de
Catalunya i Aragó Oriental (Barcelona, Tarragona, Lleida , Girona, Saragossa i OscaI), l’1 en referència al Primer
Sector de la Regió (formada per cinc sectors) i el següent (de l’1 al 11) el defineix com al número d’ordre d’aquest
camp dins el seu sector. El camp de la Joheria de Sant Gregori mai va ser codificat.

Com a curiositat esmentar que durant el mes de maig de 1938 la badia de Roses es
convertí en la base de quatre hidroavions Savoia-Marchetti S-62 provinents de
Barcelona amb destinació a Santander, via territori francès.5

Avió Aero A-101 Felipe a punt d’enlairar-se a l’aeròdrom de Canet de Verges. (Biblioteca
Nacional)

4

Els investigadors David Gesalí i David Íñiguez eleven fins a la vuitantena la xifra d’aeròdroms
construïts i habilitats.
5
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.
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ELS AERÒDROMS MILITARS REPUBLICANS
DESPRÉS DE LA GUERRA CIVIL
La Guerra Civil va finalitzar oficialment el dia 1 d’abril de 1939 i, a partir de llavors,
mica en mica, tots els terrenys que havien estat requisats als seus propietaris ,per tal
d’habilitar-s’hi camps d’aviació, s’anaren retornant lentament als seus propietaris. Així,
en pocs temps, aquest camps tornaren a ser cultivats amb blat, userda, blat de moro, etc.
perdent-se tot rastre del camp d’aviació de torn.
Tot i així, a la dècada dels anys quaranta del s. XX, mentre el món estava immers dins
la terrible II Guerra Mundial (1939-1945) i que, malgrat que sobre el paper, Espanya, es
mantingué com un país neutral, les paranoies del llavors dictador que governava el país,
Francisco Franco, i els seus assessors, davant una possible invasió de la península per la
frontera francesa engegaren ambiciosos plans de defensa. A l’any 1943 portaren a terme
un estudi destinat a la possible reactivació d’alguns dels aeròdroms construïts pels
republicans durant la Guerra Civil més o menys propers a la frontera. Finalment, a
finals de 1944, a la província de Girona es tornar a posar en funcionament el camp
d’aviació del Pla de Martís (Banyoles) per la seva relativa proximitat a la frontera
francesa i perquè reunia totes les característiques (situació i equipaments) necessàries
per convertir-se en una vertadera base aeronàutica per tal de vigilar i controlar les
possibles incursions d’aeronaus enemigues sobre el territori espanyol. Aquest camp
d’aviació realitzà aquesta tasca fins l’any 1948 quan es decidí que ja s’havia acabat el
perill d’una invasió, tot i que restà en funcionament fins l’any 1960.
També a l’any 1946, el Ejército del Aire va fer
un inventari de tots els antic aeròdrom
considerats útils en “cas de necessitat”. Així, de
tots ells se’n feu un plànol de situació i una
acurada fitxa descriptiva, fins i tot, a alguns se’ls
projectà sobre plànol possibles ampliacions de
pistes i serveis. Però res de tot això tirà
endavant.
A partir d’aquell moment, la gran majoria
d’aeròdroms republicans de la Guerra Civil,
passaren al més absolut dels oblits. Avui, de
totes aquelles infraestructures tant sols resten
com a record alguns dels edificis i refugis
antiaeris construïts, tot i que, molts d’ells, s’han
anat enrunant i desapareixent amb el pas del
temps.

Plànol de l’aeròdrom de Canet de Verges
de l’any 1946 amb la projecció d’una
tercera pista. (AHMEA)
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PRINCIPALS AVIONS RELACIONATS AMB ELS AERÒDROMS DE
LA PROVÍNCIA DE GIRONA
AERO A-101 Felipe
- Tipus avió: bombardeig i reconeixement
- Origen/any fabricació: Txecoslovac / 1934
- Tripulació: 2
- Motors/tipus: 1 ERC-Praga (Isotta Fraschini) 990 CV
- Velocitat màxima/creuer : 265 km/h – 212 km/h
- Sostre/ autonomia de vol: 5.500 m. / 845 km.
- Armament: 2 metralladores davanteres fixes de 7,92 mm. i 2
metralladores posteriors mòbils de 7,92 mm. a la torreta mòbil de l’observador. 500 kg de
bombes.
POLIKARPOV I-16 Mosca
- Tipus avió: caça
- Origen/any fabricació: rus/1933-1934
- Tripulació: 1
- Amplada/llargada/alçada: 9,00 m. / 5,99 m. / 2,56 m.
- Motors/tipus: M25A (Wright “Cyclone” 9) 730 CV
- Velocitat màxima/creuer: 455 km/h – 300 km/h
- Sostre/autonomia de vol: 9.000 m. / 820 km.
- Armament: 2 metralladores ShKAS de 7,62 mm. muntades
a les ales
POLIKARPOV I-15 Xato
- Tipus avió: caça
- Origen/any fabricació: rus/1933
- Tripulació: 1
- Amplada/llargada/alçada: 9,13 m. /6,29 m. / 2,92 m.
- Motors/tipus: M-25V (Wright “Cyclone” 9) 775 CV
- Velocitat màxima/creuer: 455 km/h – 296 km/h
- Sostre/autonomia de vol: 10.700 m. / 470 km.
Armament: 4 metralladores PV-1 de 7,62 mm. o 2
metralladores BS de 12,7 mm.
TUPOLEV SB-2 Katiuska
- Tipus avió: bombarder ràpid
- Origen/any fabricació: rus/1933
- Tripulació: 2
- Amplada/llargada/alçada: 20,40 m. /12,30 m. / 4,39 m.
- Motors/tipus: 2 motors radials Wright “Cyclone” de 860
CV
- Velocitat màxima: 450 km.
- Sostre/autonomia de vol: 9.150 m. / 2.300 km.
- Armament: 1 o 2 metralladores ShKas de 7,62 mm. a la part davantera i una altra igual a la part
posterior i fins a 600 kg de bombes.
POLIKARPOV R-Z Natatxa
- Tipus avió: bombarder lleuger
- Origen/any fabricació: rus/1935
- Tripulació: 2
- Amplada/llargada/alçada: 15,50 m. /9,72 m. / 3,60 m.
- Motors/tipus: V12 M-34N 850 CV
- Velocitat màxima: 290 km.
- Sostre/autonomia de vol: 8.700 m. / 1.000 km.
- Armament: 2 o 3 metralladores PV-1 o ShKAS KM 36 de
7,62 mm. i fins a 400 kg de bombes.
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FITXES DELS AERÒDROMS DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA
ALP
LOCALITZACIÓ: En el Pla de Canters, un terreny pla situat entre Sanavastre, Alp i
Estoll, al sud del riu Segre i delimitat per les rieres de Valirota i Alp i la sèquia de
Sanavastre.
HISTÒRIA: Conegut com a camp d’aviació de Puigcerdà, malgrat trobar-se dins el
terme municipal d’Alp, va ser un dels darrers aeròdroms republicans que es projectaren
a la província. La seva història arranca l’estiu de 1937 quan es començaren a aplanar els
terrenys on s’havien d’habilitar dues pistes encreuades, una de 1.220 m. de llargada per
260 m. d’amplada i l’altra de 1.210 m. de llargada per 250m. d’amplada. Per aquesta
finalitat s’utilitzà molta grava del riu Segre per tal d’aplanar els nombrosos marges
existents. Al mateix temps s’inicià la construcció de diversos refugis antiaeris. Setze
d’aquests refugis del tipus elemental, per a unes 10-15 persones, havien d’estar repartits
estratègicament per tot el perímetre del camp i un altre de molt més gran, amb capacitat
per a 100 persones, al costat de la Torre d’Estoll (Urtx), l’edifici triat per a fer funcions
de quarter general i “torre de control” de l’aeròdrom per la seva privilegiada situació
dominant tot el pla.
Curiosament, el ritme de treball de les obres va ser tant lent que quan va acabar la
guerra l’aeròdrom estava encara a mig fer. Les pistes no estaven acabades del tot i de
molts dels refugis només hi havia excavats els forats. Hi van arribar a aterrar molt pocs
avions, però, tot i això, va ser bombardejat dues vegades al mes de gener i al d’abril de
1938. En l’actualitat, gran part dels terrenys on hi van construir aquest aeròdrom militar
són utilitzats pel modern Aeròdrom de la Cerdanya.
Val a dir que, mentre es construïa aquest camp, on si van aterrar alguns avions durant
la guerra va ser en l’aeròdrom esportiu, ja existent en l’època, situat en el pla de la
Corona (Bolvir), sobre un petit turó, aplanat per l’ocasió per tal d’habilitar una pista de
800 m. de llarg, que limita amb la carretera de Puigcerdà a la Seu d’Urgell (actualment
una urbanització de cases).
ARQUEOLOGIA: Encara es conserva el gran refugi de la Torre d’Estoll (Urtx) i alguns
dels petits refugis elementals al voltant de l’actual Aeròdrom de la Cerdanya. Acabada
la guerra van tapar-se la majoria dels forats dels refugis que no s’havien arribat a
construir i, amb els anys, els pagesos dels voltants van aprofitar els que havien quedat a
mig construir per tirar-hi runa i pedres quedant colgats i, fins i tot, desapareguts.

Un dels refugis elementals i el gran refugi de la Torre d’Estoll (Fotografies extretes de la revista
Ceretània núm. 2)
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BANYOLES
LOCALITZACIÓ: En l’esplanada coneguda com el Pla de Martís o Pla d’Usall situada
a la zona nord de l’estany de Banyoles per la carretera que porta de Banyoles a
Esponellà que, en aquest punt, travessa aquest pla amb una recta de més d’un
quilòmetre i deixa els terreny de l’antic aeròdrom a l’esquerra. Actualment tot camp de
conreu.
HISTÒRIA: El camp es començà a construir el mes de febrer de 1938 i es van aplanar
gairebé 100 hectàrees, extensió de tot el conjunt de l’aeròdrom, on s’habilitaren dues
pistes d’aprox. 1.300 m. de llargada cadascuna. El quarter general i les oficines
s’instal·laren a la Casa Nova d’en Traver i, a prop seu, es va construir la caseta de
comandament i un potent i impressionant refugi antiaeri per protegir el personal del
camp (aviadors i personal tècnic). Al proper poble de Centenys (Esponellà) s’hi van
construir uns hangars per al muntatge d’avions i també llarg refugi antiaeri en forma de
U i molt fondo (a més de 7 m.). Prop de la carretera a Esponellà es construïren tres
petits refugis de tipus elemental. A Banyoles mateix, els antics magatzems de Can Xaló
(avui Riera) també s’habilitaren com a taller de construcció de parts d’avions i, per tal
de protegir els seus treballadors, també s’hi construí un potent refugi d’uns 15 m. de
llargada. També s’habilitaren com a tallers d’aviació altres edificis com les naus de Ca
l’Agustí i l’església de Santa Maria dels Turers. Al mes d’octubre de 1938 es començà
en la zona coneguda pel “Trenc del Cimà” les obres del que havia de ser un immens
polvorí. L’acabament de la guerra deixà l’obra només començada.
Fou un dels camps d’aviació més actius de la província durant la guerra juntament amb
el de Celrà. Entre d’altres, albergà esquadrilles d’avions de caça Xatos (Polikarpov I-15)
i Mosques (Polikarpov I-16) i dels grans bombarders Katiuska (Tupolev SB-2). Des de
finals de l’any 1944, en plena II Guerra Mundial, fins el 1960 el camp del Pla de Martís,
per la seva proximitat a la frontera, va tornar a funcionar com a base aeronàutica
(Aeródromo eventual de Bañolas)per a la vigilància de l’espai aeri. Per aquesta finalitat
es muntà una base a Centenys on s’hi construïren diversos barracons per el personal del
camp i la tropa (soldats de lleva).
ARQUEOLOGIA: Entre d’altres elements, es conserva el gran refugi de la Casa Nova
d’en Traver, restes dels hangars i refugi de Centenys (amb grafits EPR, Exèrcit Popular
de la República), el refugi de Can Xaló i el polvorí a mig construir.
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CANET DE VERGES
LOCALITZACIÓ: En l’extensa plana existent a l’esquerra del riu ter coneguda com el
Pla d’Ullà, molt propera al petit poble de Canet de Verges (o Canet de la Tallada) i
situada al sud-est de La Tallada d’Empordà, cap de municipi al qual pertany.
HISTÒRIA: El mes d’abril de 1938 l’Estat Major de l’aviació republicana requisà unes
200 hectàrees de terreny del Pla d’Ullà a més d’una gran masia, el Mas d’en Mach,
situada estratègicament vora l’antic camí carreter que unia les poblacions de Verges i
Torroella de Montgrí, la qual, fou convertida en quarter general i caserna dels oficial i
soldats destinats a l’aeròdrom. Immediatament començaren les obres d’adequació dels
terrenys per tal de convertir-los en dues pistes d’aterratge encreuades, una amb
orientació nord-sud i l’altre est-oest, ambdues d’aproximadament 1.500 m. de llargada i
300 m. d’amplada. També s’habilità una carretera d’accés des de la carretera de Verges
a Torroella de Montgrí i es procedí a la construcció d’edificacions bàsiques per al seu
bon funcionament: una garita del sentinella a l’entrada del recinte, dos edificis auxiliars
amb funcions de caserna-magatzem-taller, una caseta o “barraca” per a centre de control
dels vols, diversos “aparcaments” de formigó en forma de “T” pels aparells, un gran
refugi antiaeri amb capacitat per unes 150 persones davant mateix del mas d’en Mach i
cinc petits refugis subterranis elementals o antimetralla repartits estratègicament (camp
de les Basses, camp d’en Canet, bosc d’en Mach (2) i camp de l’Hereu), amb la finalitat
de que pilots, mecànics i soldats de guàrdia poguessin arrecerar-s’hi en cas de
bombardeig.
Els soldats amb els oficials de guàrdia feien vida de caserna al mas d’en Mach dormint
a les quadres de vaques i cavalls, els oficials que no estaven de guàrdia s’hostatjaven a
la Fonda Mas Pi de Verges i els pilots, juntament amb els seus xofers i algun oficial
d’alta graduació, s’allotjaven a la casa del Marquès o del compte de Robert (actual
Hotel Palau del Mirador) de Torroella de Montgrí.
Des
d’un
primer
moment,
aquest
aeròdrom, destinat a la
tasca de vigilància i
protecció de costes, fou
considerat
com
a
secundari i, oficialment, Aero A-101 Felipe a punt d’enlairar-se amb el mas d’en Mach al
se’l conegué amb el noms fons. (Biblioteca Nacional)
d’Aeròdrom de Verges o
Aeròdrom de Torroella de Montgrí, cosa molt normal tenint en compte que es tracte de
les dues poblacions properes més importants. Disposà d’una petita esquadrilla d’avions
de reconeixement i bombardeig lleuger d’origen txecoslovac Aero A-101, d’uns quants
avions tipus caça Polikarpov I-16 Mosca i alguns atrotinats avions de fabricació
francesa Gourdou-Lesseurre LGL-32 per a vols de pràctiques. No cal dir que el camp va
tenir molt poca activitat.
ARQUEOLOGIA: Aquest és, segurament, un dels aeròdroms en que millor s’han
conservat la quasi totalitat dels elements constructius. Es pot recórrer pràcticament tot i
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veure i accedir a quasi totes les seves construccions, malgrat que algunes d’elles
estiguin pràcticament en ruïnes i alguns dels refugis plens d’aigua.

Tallers i refugi del camp de les Basses.

Refugi del camp d’en Canet i caserna al costat del Mas d’en Mach

Refugi antiaeri principal i un dels dos refugis idèntics de darrera el
Mas d’en Mach.

Restes de la “torre de control” i interior del refugi
del camp de l’Hereu.
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CASSÀ DE LA SELVA
LOCALITZACIÓ: Estava situat a les afores de Cassà, al costat mateix de la carretera a
Llagostera, en l’extensió de terreny situat entre la masia de Can Torre Mansa i la Pineda
Fosca, una popular zona de pícnic. Actualment tot el terreny és un camp de conreu.
HISTÒRIA: La construcció d’aquest aeròdrom s’inicià a la primavera de 1938 i la seva
missió havia de ser fer la defensa de costes, especialment dels ports de Sant Feliu de
Guíxols i Palamós. Alguna gent gran diu que l’emplaçament d’aquest camp es va fer
després que un avió republicà hi fes un aterratge d’emergència i els comandaments
veiessin el potencial del lloc.
Van habilitar-s’hi dues pistes d’aterratge: una situada de nord a sud, de 950 m. de
llargada per 200 m. d’amplada, i l’altra situada de sud-oest a nord-est, de 1.200 m. de
llargada i 250 m. d’amplada. Com a quarter general i caserna es va requisar la propera
masia de Can Torre Mansa, al costat de la qual s’hi construí un potent refugi antiaeri per
a unes 100 persones. A la zona de la Pineda Fosca, lloc escollit per aparcar i camuflar
els avions, s’hi construí una petita caseta de comandament amb funcions de “torre de
control” on també s’hi havia d’allotjar als aviadors que estiguessin de guàrdia. Al costat
d’aquest caseta s’hi construí un petit refugi antiaeri del tipus elemental. Sembla ser que,
pels voltant del camp, també s’hi construïren cinc petits refugis més idèntics al construït
al costat de la caseta de comandament però que van ser enderrocats acabada la guerra.
Aquest camp va restar pràcticament inactiu fins a les acaballes de la guerra quan una
petita esquadrilla d’avions Grumman G-23 i alguns aparells “Chatos” i “Superchatos” hi
feren una breu escala camí cap a Figueres, amb la mala sort que, un d’els Grumman G23 s’estavellà al enlairar-se al no poder agafar la velocitat correcta degut a la gran
quantitat de fang acumulat a la pista, morint el pilot i el seu metrallador.
Malgrat la seva nul·la activitat el camp fou bombardejat el dia 26 de maig de 1938,
morint dos persones, i el dia 28 de gener de 1939 quan una esquadrilla d’avions que
anava a bombardejar la ciutat de Girona deixà anar 3 o 4 bombes sobre el camp.
ARQUEOLOGIA: Només resta dempeus, i
en molt bones condicions pel fet de servir
d’habitatge, la caseta de comandament,
coneguda popularment com “La Pajarera”,
situada a la zona de la Pineda Fosca. A uns 50
m. d’aquesta hi ha un petit refugi antiaeri
colgat de runa i cobert de bardisses. També,
malgrat que els seus propietaris ho neguen, hi
ha moltes probabilitats de que el refugi que es
construí davant mateix del mas Can Torre
Mansa encara resti enter al subsól i que només
s’haguessin enderrocat les seves dues
entrades.

Caseta de comandament a la Pineda Fosca
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CELRÀ
LOCALITZACIÓ: En la zona de regadiu coneguda com el Pla de Celrà, situada entre
el marge dret el riu Ter i la sèquia Vinyals, que agafa una part del terme municipal de
Bordils.
HISTÒRIA: Va ser el primer a construir-se en la província de Girona. Les seves obres
començaren a finals de novembre de 1936. S’hi habilitaren tres pistes encreuades de
1.400, 1.250 i 1.200 m. de llargada i també es construïren diverses infraestructures: una
carretera d’accés des de la carretera de Girona a Palamós, una garita del sentinella, un
pont sobre la sèquia Vinyals, set refugis antiaeris elementals al voltant del camp i dos de
molt més grans al costat de les masies La Canova (terme de Bordils) i de Can Bisbe,
barracons per la tropa, un polvorí, diverses barraques i un gran dipòsit de combustible.
Es requisaren varies masies dels voltants i dels pobles veïns per a usos diversos,
destacant La Canova que es convertí en quarter general i caserna i Can Bisbe on es
muntaren les oficines i un petit hospital. A partir de 1937 diversos locals de dins el
poble de Celrà foren adequats com a taller de muntatge (SAF-23, fàbrica núm. 23 de la
Subsecretaria de l’Aire) d’avions Polikarpov I-16 Mosca, el més important era l’Ateneu
Celranenc; també es construïren dues naus al per aquesta finalitat al fer-se petit
l’Ateneu. Val a dir que els pilots, molts d’ells d’origen rus, s’estaven allotjats als hotels
Peninsular, Centre i Italians de Girona.
Pel seu alt valor estratègic, amb esquadrilles d’avions tipus caça i, sobretot, de
bombarders Katiuska (Tupolev SB-2), el camp va ser bombardejat fins a deu vegades.
ARQUEOLOGIA: Al igual que l’aeròdrom de Canet de la Tallada, aquest de Celrà
també es pot recórrer pràcticament en la seva totalitat i accedir a quasi totes les
construccions que queden dempeus (garita del sentinella, cinc refugis elementals,
polvorí, barraques i, malgrat estiguin el propietat particular, els grans refugis de La
Canova i Can Bisbe). Al Centre Cultural La Fàbrica de Celrà es pot visitar el Centre
d’Interpretació del camp d’aviació de Celrà 136-39 on hi ha una exposició permanent,
molta informació i un audiovisual (podeu visualitzar el documental a:
http://www.24ixs.net/portfolio-items/el-camp-daviacio-de-celra/?portfolioID=8)

Garita del sentinella, un dels refugis elementals
repartits pel perímetre del camp i el mas La
Canova de Bordils, que fou quarter general i
caserna, amb l’entrada del seu gran refugi
antiaeri.
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FIGUERES NORD
LOCALITZACIÓ: En l’extensió de terreny anomenat Pla de la Calçada, terme
municipal de Cabanes, que està situat al costat esquerra de la carretera comarcal que va
de Figueres a Cabanes pel veïnat de l’Aigüeta.
HISTÒRIA: La construcció d’aquest camp d’aviació començà el mes de juliol de 1937
i les obres consistiren, bàsicament, en talar arbres, aplanar terrenys, enderrocar
barraques d’eines i el mas Ferriol per tal d’habilitar una pista principal de 1.500 m. de
llargada per uns 350 d’amplada i dues de secundàries que encreuaven la principal de
800 i 890 m. de llarg. També es construïren diferents instal·lacions, destacant dos llargs
barracons destinats a tropa i personal del camp al costat de l’antiga fàbrica de dinamita i
d’una caseta amb funcions de “torre de control” en l’extrem nord-oest del camp, i de,
com a mínim, dos refugis antiaeris prop d’aquestes dues construccions. El quarter
general i caserna s’instal·là en una masia que hi ha al costat de l’antiga església de Sant
Feliu de Cadins. També hi hagueren soldats en una casa (avui enderrocada) del carrer
Colom de Cabanes, a l’actual local social del poble, batejat coma Taller Rubí, s’hi
fabricaren reflectors per a camps d’aviació i a la Sala Municipal s’hi habilità un taller de
reparació de peces d’avió. Però el tret diferencial d’aquest aeròdrom és la construcció,
al costat mateix de la carretera de Figueres a Cabanes, prop d’aquesta darrera població,
d’uns grans hangars per muntar els avions que arribaven desmuntats a l’estació de tren
de Figueres des de la frontera francesa. Allà s’hi muntaven avions de fabricació
soviètica del tipus Mosca, Xato i Katiuska que, un cop probats, eren enviats a la resta de
camps d’aviació republicans.
Mentre restà en funcionament, aquest aeròdrom va tenir una gran activitat amb
esquadrilles d’avions de tipus caça i bombarder. El camp també va ser bombardejat
varies vegades. Val a dir que, durant els darrers dos mesos de guerra, entre aquest camp
i el de Vilajuïga es concentrà tot el que quedava de l’aviació republicana, els testimonis
diuen que hi havia dies en que el ritme era frenètic i que els pilots només es paraven a
posar carburant.
ARQUEOLOGIA: A la zona de l’antiga fàbrica de dinamita hi ha dos construccions,
avui habilitades com a vivenda i magatzem, que corresponen als dos barracons
construïts per a la tropa i personal del camp. Al costat del que fa funcions de magatzem
hi ha un “turonet” de terra que correspon a un gran refugi antiaeri amb capacitat per
unes 150 persones avui convertit en cisterna d’aigua.

A dalt: a l’esquerra, restes dels hangars pel
muntatge d’avions i, a la dreta, una de les
entrades al gran refugi antiaeri (avui
cisterna). A baix, un dels dos barracons que
resten dempeus al costat de l’antiga fàbrica
de dinamita.
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FIGUERES SUD
LOCALITZACIÓ: En un lloc conegut com Camp de Manol, a la zona de Sant Pau de la
Calçada tocant el terme municipal del Far d’Empordà. L’extensió de terreny, situat a
uns dos quilòmetres de Figueres (direcció Girona) i paral·lel a la carretera N-IIa, queda
delimitat pel riu La Manol i per la via del tren.
HISTÒRIA: La història d’aquest camp d’aviació va començar l’any 1920 quan
l’aviador barceloní Josep Canudas hi aterrà amb el seu avió. A principis de l’any 1931
el mateix aviador hi condicionà amb diners de la seva butxaca un petit camp d’aviació
conegut amb el nom d’Aeròdrom Canudas de Figueres on s’hi realitzaven regularment
vols d’exibició i alguns, molt pocs, vols privats. Sembla ser que, de manera regular,
només era utilitzat per tres pilots: en Barberan, en Collar i el mateix Canudas.
Durant la Guerra Civil, el petit aeròdrom, amb una pista d’aproximadament 900 m. de
llargada per 450 m. d’amplada, quedà relegat com auxiliar del proper, i més important,
camp d’aviació de Cabanes. Malgrat tot s’hi feren alguns enlairaments i aterratges de
petits i destartalats avions que eren utilitzats per a vols d’entrenament.
El fet de que fos un simple aeròdrom auxiliar no era motiu perquè no fos de sobres
conegut per l’aviació de l’exèrcit nacional, els espies de la qual el tenien
convenientment fitxat.
ARQUEOLOGIA: No queda cap rastre del que va ser l’aeròdrom. Tampoc hi ha cap
evidència de que s’hi fes cap tipus de construcció durant la guerra.

Fitxa de situación de l’aeròdrom Figueres Sud (Archivo Històrico Militar del
Ejército del Aire)
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LES PRESES
LOCALITZACIÓ: Estava situat en l’extensió plana del terreny paral·lel a la carretera
d’Olot a Anglès tot resseguint el poble de Les Preses, una part del qual s’hi ha construït
modernament. Pel que fa a l’amplada, el límit arribava fins al riu Fluvià.
HISTÒRIA: Al igual que l’aeròdrom de Tortellà, aquest es va construir per tal de donar
un teòric suport al camp més important, el de Celrà. La seva història s’inicia a la
primavera de l’any 1937 amb la deguda expropiació dels terrenys i la seva posada en
funcionament es produí, aproximadament, un any després. S’hi habilità una sola pista
d’aterratge d’uns 1.400 m. de llargada i 360 m. d’amplada màxima. També, paral·lels a
la carretera, i separats per la mateixa distància, s’hi van construir quatre petits refugis
antiaeris amb dues entrades oposades per al personal del camp. Per tal de prevenir
possibles inundacions van construir un rec de protecció (que va ser tapat tant bon punt
acabà la guerra) que tallava les aigües que venien de la muntanya per la banda del poble
de Les Preses. Aquest rec tenia una amplada d’entre 1,5 i 2 m. i estava construït amb
pedres.
El quarter general del camp va instal·lar-se en el mas Verntallat, que també havia de
fer la funció de “torre de control” i en el propera masia del Pas de la Torre va instal·lars’hi una centraleta de telèfon. També s’habilità un espai sota els pollancres (avui
desapareguts) propers al mas Verntallat per tal d’estacionar-hi els avions que rebés
l’aeròdrom de manera que quedessin el més camuflats possible. Dins el poble de Les
Preses, en un casalot anomenat La Mata situat al costat mateix de l’església, s’hi muntà
l’Estat Major del camp. Allà residien els militars, mecànics, aviadors, etc.
Es pot dir que aquest camp d’aviació va tenir una activitat casi nul·la. La gent més
gran del poble recorda que només hi aterraren dos avions en tota la guerra i que, un dels
quals, degut a les abundants pluges i el mal drenatge de la pista, quedà completament
enfonsat a l’abundant fang sense que el poguessin moure en molts mesos.
ARQUEOLOGIA: Encara resten dempeus dos dels quatre petits refugis antiaeris
construïts prop de la carretera. Un d’ells, situat molt a prop de l’Escola Verntallat, té el
seu interior ple d’aigua i li falta una de les entrades. L’altre, idèntic a l’anterior, està
situat al bell mig d’un camp de blat de moro a la sortida del poble direcció Anglès,
malgrat trobar-se en un bon estat de conservació, el seu interior també està
completament inundat d’aigua. També hi ha possibilitats de que un dels altres dos
refugis, avui desapareguts, resti intacte al subsòl d’un magatzem de materials de
construcció del carrer Pare Antoni Soler ja que, segons la propietària de Can Ti, una
casa propera, només van enderrocar-se i cegar les dues entrades.

Exterior dels dos refugis antiaeris que encara queden.
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ROSES (base hidroavions)
Malgrat no tractar-se d’un aeròdrom militar
com els anteriors, crec que val la pena esmentar
que durant el mes de maig de 1938 la badia de
Roses es convertí en la base de quatre
hidroavions Savoia-Marchetti S-62 provinents
de Barcelona amb destinació a Santander, via
territori francès.
Aquesta estada va quedar registrada en el
Llibre diari d’operacions de la 30ª Bateria de El port de Roses en la dècada dels anys
trenta del segle XX. (Fotografia de V.
Costes de l’Agrupació Nord, defensa de costes Fargnoli. Reg2798, CRDI Girona)
del Port de la Selva, existent a l’Arxiu Comarcal
de L’Alt Empordà (Figueres), que pertanyia a un dels observatoris que les forces
republicanes tenien repartits per tot el territori, sobretot per la costa, per tal d’avisar de
possibles atacs de l’aviació feixista provinent de l’illa de Mallorca. A continuació
reproduiré alguns dels parts més significatius que hi ha escrits en aquest llibre de
registres relatius a la Badia de Roses com a base d’hidroavions, els parts anaven signats
per “El delegado Político” i per “El Capitán” (val ha dir que he respectat l’escriptura
original):
Data

Hora

Observació anotada

02-05-1938 17:18 “C. de R. sale el hidro Vikers en vuelo de reconocimiento”
03-05-1938 15:50 “C. Rosas, sale un hidro rumbo N”
05-05-1938 12:37 “S.14 que sale el hidro de Rosas”
08-05-1938 18:21 “C. Rosas sale el hidro Vikkers de su bahía (Vikkers 109) reconocimiento”
10-05-1938 09:50 “C. de Rosas, ha salido con rumbo N el hidro de su base”
11:17 “C. 714 sale el hidro de Rosas
15-05-1938 07:34 “V.14 la salida del hidro de Rosas”
18:14 “Salida de un hidro”
18:30 “El hidro ha amerizado”
24-05-1938 18:20 “Ha salido en este momento el hidro de Rosas”
31-05-1938 13:52 “Salida de Rosas de un hidro”

Hidroavió Savoia-Marchetti S-62 (Fotografia
extreta de www.AviationCorner.net)
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SANT GREGORI

LOCALITZACIÓ: En el Pla de la Joheria, situat sobre l’alt marge que hi ha al costat
dret de la carretera que va de Girona a Sant Gregori un cop travessat el pont de
l’autopista, davant per davant d’una fàbrica de pinso i just al costat oest del gran casal
fortificat conegut com La Joheria.
HISTÒRIA: Val a dir que aquesta elevada, vasta i plana extensió de terreny propera a
la ciutat de Girona ja havies estat utilitzada durant els anys vint i trenta del s. XX com
aeròdrom, Camp d’Aviació de Sant Gregori, sobretot per a fer exhibicions aèries durant
les Fires de Girona.
Segons Narcís Capell, veí del lloc, als pocs dies d’haver esclatat la guerra el camp ja
fou utilitzat per efectuar pràctiques de tir pels components de les milícies antifeixistes.
Malgrat no ser, específicament, un aeròdrom republicà, la seva existència era prou
coneguda pels pilots com una clara alternativa al proper aeròdrom de Celrà.
La memòria popular recorda que durant la guerra el camp fou utilitzat per instruir nous
pilots d’aviació. El mateix Narcís Capell, recorda a un instructor de vol manc, amb el
rang de tinent, que ensenyava com podia al seus alumnes amb un avió molt precari.
Sembla ser que l’instructor era força temerari ja que va patir més d’un ensurt amb aquell
munt de ferralla voladora, fins i tot en una ocasió, a causa del fort vent, va perdre el
control de l’aparell i s’estavellà al mig dels arbres que hi ha a la part sud-oest del camp.
Tot i que ell en sortí il·lès l’aparell quedà esmicolat.
Malgrat que aquest camp d’aviació era de sobres conegut per ambdós exercits, aquest
no fou mai bombardejat ni tampoc es té cap notícia de que hi aterrés cap avió durant la
guerra, a part del ja esmentat avió d’instrucció.
ARQUEOLOGIA: Acabada la guerra els terrenys es convertiren en una gran extensió
de conreu i mai més s’utilitzaren com a camp d’aviació. Tampoc hi ha cap indici de que
s’hi construïssin refugis antiaeris, barracons o trinxeres.

Pla de la Joheria.
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TORTELLÀ
LOCALITZACIÓ: Està situat en el lloc conegut com a pla de Tapioles, entre les
poblacions de Tortellà, Argelaguer i Montagut.
HISTÒRIA: Hi ha poca molt poca informació sobre aquest aeròdrom però tot sembla
apuntar que va ser uns dels darrers a posar-se en funcionament. És molt probable que,
juntament amb el de Les Preses, s’habilités per tal de donar suport al més important, el
camp de Celrà ja que la memòria oral recorda que es parlava d’habilitar la fàbrica tèxtil
Brutau de Sant Jaume de Llierca com a taller de reparació d’avions.
La pista original estava orientada de nord a sud i en la seva construcció hi participaren
nombrosos veïns de la zona, especialment del poble de Tortellà. Per la seva part, el
quarter general del camp es va instal·lar al requisat Mas Pla, on també hi feien vida els
oficials i els aviadors, i les oficines i el lloc de comandament, el que avui anomenem
“torre de control”, es muntaren en una casa coneguda com La Cabanya, propera al
quarter general. Al costat mateix del Mas Pla es va construir un potent refugi antiaeri de
grans dimensions, de tipus galeria de mina i en forma de zig-zag, amb dues entrades
força allunyades entre si i amb tres respiradors (xemeneies) que ajuden a resseguir-lo
des de la superfície. Sembla ser que, en cas de perill de bombardeig, alguns veïns de les
masies del voltant també s’hi refugiaven.
En el proper poble de Tortellà, l’església fou utilitzada com a magatzem del camp
d’aviació, en ella s’hi dipositaren peces i material divers d’avions i, fins i tot, segons
testimonis s’hi arribà a muntar algun avió. Els veïns recorden que quan els franquistes
entraren al poble a l’església hi trobaren un munt de motors dels avions coneguts com a
Mosques, Polikarpov I-16 de fabricació soviètica.
L’activitat d’aquest camp va ser quasi nul·la, els veïns del voltant parlen que en tota la
guerra només hi van aterrar dos avions, un dels quals, al tornar-se enlairar s’estavellà en
una masia propera. Malgrat tot restà operatiu fins a principis del mes de febrer de 1939.
ARQUEOLOGIA: Encara avui queda dempeus i en molt bones condicions el gran
refugi antiaeri construït al costat mateix del Mas Pla. Val a dir que, actualment, una part
de l’antic aeròdrom de la Guerra Civil encara serveix com a camp d’aviació d’aparells
ultralleugers i, per aquesta finalitat, hi ha un petit hangar en el costat oest del camp.

VID
RER
Les dues entrades del refugi antiaeri i una de les tres xemeneies-respiradors.
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VIDRERES
LOCALITZACIÓ: En la gran explanada que hi ha entre el Bosc de Can Puig i la masia
de Can Batllosera, al costat dret de la carretera que va de Vidreres a Sant Feliu de
Guíxols. Avui tot camp de conreu.
HISTÒRIA: Es va començar a construir l’any 1937, tot i que no funcionà fins el mes de
març de 1938, i la seva funció havia de ser la de dispersar els avions que operaven en
l’aeròdrom de Celrà i per a vigilància i protecció de costes. S’hi habilitaren dues pistes
d’aterratge en forma de “L”, una d’oest a est de 1.275 x 300 m. i l’altre de sud-oest a
nord-est de 1.000 x 200 m., per a tal fi es va haver d’enrunar una casa de pagès
anomenada Can Puig. També es construïren vuit refugis elementals repartits pel
perímetre del camp i un de gran capacitat al costat mateix de la masia de Can Batllosera
que fou utilitzada com a quarter general, caserna i “torre de control”. En el lloc
anomenat Camp d’en Canyet s’hi construïren una precaris barracons per allotjar la tropa
i el personal del camp i un magatzem prop de la carretera vella de Llagostera. Dins el
Bosc de Can Puig s’hi excavaren quatre trinxeres més o menys quadrangulars que
protegien els espais on s’hi emmagatzemaven bidons de combustible i bombes. També
dins el poble de Vidreres s’habilità el gran casalot de Can Xiberta per allotjar oficials i
sotsoficials.
El camp albergà esquadrilles d’avions bombarders Tupolev SB-2 Katiuska i
Polikarpov R-Z Natatxa però el fet de ser poc important des del punt de vista estratègic,
de ser relativament vulnerable (es trobava a només 15 km. de la costa) i de que sigués
bombardejat quatre vegades en molt poc temps de diferència va fer que, a partir del mes
d’abril del mateix 1938, només s’utilitzés de manera esporàdica.
ARQUEOLOGIA: Dels vuit petits refugis elementals no en queda cap, van ser
enderrocats per conrear els terrenys. Si que resta en molt bon estat de conservació el
gran refugi antiaeri de Can Batllosera; així com també, malgrat estar força colgades de
terra, escara es poden resseguir perfectament les quatre trinxeres excavades al Bosch de
Can Puig.

Les dues entrades del gran refugi antiaeri de Can Batllosera.

Dues de les curioses trinxeres excavades al Bosc de Can Puig.
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VILAJUÏGA
LOCALITZACIÓ: Malgrat el seu nom, ocupava una extensió d’uns 70 Km² entre
Garriguella i Pedret i Marzà, a tocar l’actual carretera de Llançà.
HISTORIA: Va ser construït l’any 1937 com una extensió de l’aeròdrom Figueres Nord
(Cabanes) amb missió de defensar la costa de possibles atacs enemics. S’hi habilità una
pista d’aproximadament 1.000 m. de llargada per 500 d’amplada i, al seu voltant s’hi
construïren set refugis antiaeris elementals pel personal de camp, barracons per la tropa,
casetes de guàrdia, un polvorí i dues grans plaques de formigó al costat del Mas Vidal
per a la reparació d’avions. El quarter general i “torre de control” s’establiren en el Mas
Agustí, al costat del qual es construí un gran refugi antiaeri per a unes 100 persones, i
també fou utilitzat el proper Mas Ferrer. L’accés a l’aeròdrom es feia per la carretera
que passa pel costat del cementiri de Garriguella. A Vilajuïga, prop de la via del tren,
van situar-se dos dipòsits de material, a l’actual Cooperativa Agrícola i en les antigues
Bodegues Riotón, i a l’Hotel Central (avui Hostal Xavi) s’hi estaven els pilots.
Aquest camp d’aviació, que va tenir força activitat durant la guerra i que fou
bombardejat diverses vegades (sobretot els darrers dies), va ser l’última base de
l’aviació republicana en la seva retirada cap a França, l’últim a ser desmantellat, el dia 6
de febrer de 1939, i també la seu del darrer combat aeri en terres catalanes.
ARQUEOLOGIA: Encara queden dempeus diversos refugis de l’antic camp barrejats
entre un gran nombre de nius de metralladora, casamates, bunkers anticarro, casetes de
comandament, trinxeres, etc., un vertader laberint d’elements defensius que pertanyen a
la “Línea P”, el conjunt defensiu construït per Franco entre 1944 i 1959 al llarg de tot el
Pirineus per tal de preservar Espanya d’una hipotètica invasió. Una obra faraònica que
mai va acabar-se del tot i mai fou utilitzada.

Caseta i refugi antiaeri de l’antic aeròdrom.

Exterior i interior d’un bunker anticarro de la Línea P
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