
Itinerari de la Guerra de 1936 a 1939 

La insurrecció militar iniciada el 18 de juliol de 1936 fracassa a 

Catalunya, al mateix temps que s'iniciava un procés de revolució social 

portada a terme sobretot per la CNT-FAI. El triomf deis revoltats en 

altres zones de l'Estat, pero, porta a un conflicte armat duríssim que es 

perllongaria fins a l'abril de 1939. 

Catalunya queda com a zona de rereguarda, lluny deis fronts de guerra, 

durant bona part del conflicte. Aquest fet ocasiona que la zona catalana, 

ja des de novembre de 1936 amb l'evacuació forc;:osa de Madrid, fos consi

derada zona d'acollida deis nombrosos refugiats que fugien de la violen

cia deis combats o de la cruel repressió que els franquistes exercien 

damunt deis territoris que anaven controlant. Arenys de Munt, al mateix 

temps, a causa de la seva relativa llunyania de la capital catalana i al seu 

resguard deis atacs navals, fou considerada una zona de relativa seguretat 

per als barcelonins i gent deis pobles deis seus entorns que fugien deis 

continuats bombardeigs que patiren a partir de mitjan 1937. Al marge de 

la forta problematica que es vivia a causa de la guerra (lleves forc;:oses, 

manca de queviures i medicines, inseguretat...), aquesta arribada massiva 

de refugiats (madrilenys, bascas, asturians, gent de l'area barcelonina ... ) va 

ser probablement el tret més important que va viure la població d'Arenys 

de Munt al llarg deis anys de guerra (números 1, 2, 3 i 7). 

D'altra banda, la relativa seguretat que donava la seva situació geografica 

i el seu extens terme municipal van fer d'Arenys de Munt una zona consi

derada adequada per a la instal-lació de campaments militars per a la 

instrucció deis soldats que s'havien d'anar incorporant al front (ubicació 

de la 134a Brigada Mixta al Sindicat Agrícola el juny de 1937 i instal-lació 

del CRIM 16, Campament número 2 a Sobirans el mes de maig de 1938). 

També es decidí que la fabrica "Manufacturas Colomer SA" fos ocupada 

per la 1 a companyia del 47e Batalló de Carrabiners (números 8 i 1 O). 

Els darrers mesas de 1938, amb les cruentes operacions a l'Ebre, foren 

habilitades les dependencies del nou Grup Escolar, així com les de la 

fabrica "Manufacturas Colomer SA': com a hospital de sang i residencia 

deis ferits (números 5 i 1 O). 

Amb aquest itinerari, que ressegueix sobre el terreny els escenaris que es 

visqueren a Arenys de Munt durant la Guerra de 1936 a 1939, hem volgut 

recuperar i donar a coneixer una part cabdal de la nostra historia recent, 

una historia que barreja el drama de la guerra amb la solidaritat cap als 

refugiats. L'ajuda als nouvinguts en una epoca tan crítica constitueix tot 

un referent per encarar un futur amb esperanc;:a. 
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