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Manresa: documents de guerra

COM CONTRARESTAR

EL PERILL. 1-12-1936.

Comunicat sobre la

constitució oficial de la

Junta de Defensa de la

Població Civil, l’1 de

desembre del 1936,

per prevenir els efec-

tes dels bombardeigs

INSTRUCCIONS

18-1-1937. Ordre de

l’alcaldia perquè sigui

sancionat tothom qui

encara no hagi col·locat

franges de paper als vi-

dres, per tal d’evitar fe-

rides en cas de

bombardeigs

REFUGIS PARTICULARS.

31-3-1937. Document de la

Junta de Defensa on es de-

tallen possibles refugis si-

tuats en domicilis

particulars de Manresa. La

majoria van acabar sent

descartats perquè no ofe-

rien prou protecció davant

de les bombes de l’aviació

franquista

LA TASCA DE LA CREU ROJA:

Llibre d’actes de la Creu Roja de
Manresa corresponent al dia 21 de
desembre del 1938. S’hi assenyalen
les persones ferides pel bombardeig
aeri d’aquell dia que van ser ateses
mèdicament al dispensari de l’enti-
tat i les que van ser traslladades als
hospitals de la ciutat, així com els
cadàvers que van ser duts al ce-
mentiri

LES DESTROSSES:

Desembre del 1938.
Informació municipal
sobre les destruccions
patides en carrers i edi-
ficis de Manresa
a causa dels bombar-
deigs del dia 21

SEGELLS:

Segells de la

Junta de Defensa

Passiva de Man-

resa, confeccio-

nats amb la

finalitat d’obtenir

fons per als seus

projectes de de-

fensa contra els

bombardeigs.

(Fons: Col·lecció

Xavier Jovés)

INFORMACIÓ EXTRETA DE LA PÀGINA WEB HTTP://WWW.MEMORIA.CAT/BOMBARDEIGS. DOCUMENTS PROVINENTS DELS ARXIUS  

En aquestes dues pàgines, el

lector pot fer-se una idea de

com van ser, com es van prepa-

rar i com la població de Manre-

sa va intentar defensar-se dels

bombardeigs perpetrats per l’a-

viació franquista a les acaba-

lles de la Guerra Civil Espanyo-

la, el desembre del 1938 i el ge-

ner del 1939, ara fa setanta

anys. Són documents i imatges

de diferents arxius i extrets del

web www.memoria.cat/bom-

bardeigs, ideat per Joaquim

Aloy i dissenyat per Arnau Aloy,

amb les col·laboracions de Pe-

re Gasol i Àngels Fusté. Memo-

ria.cat inclou altres webs sobre

la recuperació de la memòria

històrica a Manresa amb la in-

tenció d’aportar coneixements

amb el rigor dels documents i el

sentiment dels testimonis.
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