
BREU GUIA DE L’ITINERARI

El turó de la Rovira

El turó de la Rovira és un dels millors miradors de la plana de Barcelona1. En aquest indret s’hi localitza un 

espai  patrimonial  on  es  conserven  les  restes  d’una  bateria  antiaèria  construïda  durant  la  Guerra  Civil  

espanyola  per  intentar  defensar  Barcelona  dels  atacs  de  l’aviació  feixista.  Després  de  la  guerra,  les 

estructures de la bateria van ser aprofitades per bastir-hi el conegut barri dels  Canons que, ubicat dins de 

l’àrea de barraques del Carmel, va perdurar fins l’any 1990. S’hi trobaven canons Vickers de 105 mil·límetres 

i podien disparar fins a una distància de 13.400 metres. Però en queden tants vestigis i tan valuosos que es 

treballa per convertir aquest espai en un museu a l'aire lliure.

Hotel Ritz:  2  

c/ Roger de Llúria, 28

El mes d’agost de 1936 va ser col·lectivitzat i convertit en menjador popular i hospital.  Probablement el que 

més recorden les persones que varen viure la guerra civil a Barcelona són els bombardeigs  i la fam., que va  

ser més intensa a les ciutats que als pobles, on  els qui tenien terres podien conrear. És per això que  molt  

aviat van organitzar-se menjadors populars.

Cinema Coliseum:

Avda. Corts Catalanes 595-599  

El 17 de març de 1938  Barcelona va patir el bombardeig més potent de la guerra per part dels italians que 

ajudaven els franquistes. Un dels efectes més mortífers el produïren les bombes que van caure just a l'edifici 

del costat de la seu d'Estat Català, quan una bomba va fer saltar pels aires un camió carregat de trilita a la 

cantonada de Balmes amb Gran Via, molt a prop del cinema Coliseum. Els  atacs del 16, 17 i 18 de març 

causaren la mort d’unes 670 persones.  

Plaça Nova

La plaça va ser  una plaça tancada, típicament medieval,  fins a  la  dècada del 1940,  quan aprofitant  la  

remodelació arran de les destrosses causades pels bombardeigs de la guerra civil es va obrir l'avinguda de la  

Catedral, fent realitat un dels trams (juntament amb la consegüent avinguda de Francesc Cambó) de la Gran 

Via que traçava el Pla de Reforma Interior d'Àngel Baixeras del 1899 i que ja era prevista al Pla Cerdà del 

1860.

Plaça St Felip Neri

1 Autobusos: 24,28,92,86,119 i metro: El Coll-La Teixonera L5;  Guinardó L4
2 “El sindicato de hostelería daba de comer a mediodía y por la noche a todos los pobres. Para 
ser admitido, hacía falta, en principio, una autorización de un comité o de una organización, 
pero ¡no somos unos burócratas! se daba de comer incluso, a los que no presentaban ningún 
papel. Estas comidas se distribuían en muchos hoteles, incluso en el Ritz.”
SEMPRÚN, Carlos. Revolución y contrarevolución en Cataluña” pp28: 
http://www.kclibertaria.comyr.com/lpdf/l100.pdf

http://www.fotolog.com/antiquari/42884824/
http://www.kclibertaria.comyr.com/lpdf/l100.pdf
http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/ca/muhba_turo_rovira.html


El 30 de gener de 1938, l'Aviació de la Legió Italiana atacà la ciutat de Barcelona des de les 9 del matí fins a  

les 11 i 20 minuts ininterrompudament, bombardejant els civils que intentaven protegir-se en els refugis 

antiaeris. La plaça de Sant Felip Neri també va ser bombardejada i es va buscar un refugi per a allotjar als 

nens/es de la llar d´infants en un soterrani, però el soterrani s'enfonsà com a conseqüència del bombardeig  

morint  42  persones  de  les  quals  pràcticament  la  meitat  eren  infants,  només  va  aguantar  la  façana  de  

l'església. Actualment en la plaça de St Felip Neri encara hi podem veure la petjada del tràgic succés en la 

façana de l’església .

Refugi 307

c/ Nou de la Rambla, 169

El Refugi 307 del Poble-sec és un dels més de mil que es van construir a Barcelona durant la Guerra Civil. 

Consisteix en 200 metres de túnels amb una alçada de 2'10 metres i una amplada que oscil•la entre els 1'5 i 

els 2 metres. Compta amb tres entrades d'accés, i va ser excavat gràcies a l'esforç de molts veïns que es van 

implicar en la seva construcció. Concebut per protegir la població dels atacs aeris, el Refugi 307 s'ha 

recuperat i obert al públic per tal de mostrar la crueltat de les guerres i les seves conseqüències.

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/28/62211994_4fcbc58552.jpg&imgrefurl=http://www.flickriver.com/photos/tags/pla%25C3%25A7adesantfelipneri/interesting/&h=333&w=500&sz=114&tbnid=t-w0tI_DUfpcYM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&docid=9

