
 

80 Anys dels bombardejos aeris de Vic 

Durant la Guerra Civil espanyola, entre el desembre 21 de desembre de 1938 i l’1 de febrer de 1939, la ciutat 

de Vic va patir quatre bombardejos aeris. En commemoració d’aquells bombardejos, el Patronat d’Estudis 

Osonencs, amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya, organitza una ruta històrica, la projecció d’un 

documental i la publicació d’un monogràfic de la revista AUSA sobre la Guerra Civil a Osona, de propera 

publicació. 

RUTA HISTÒRICA 

Coincidint amb el vuitantè aniversari del segon bombardeig sobre Vic, realitzat el 20 de gener de 1939, el que 

va provocar més víctimes mortals, el Patronat d'Estudis Osonencs,  ha organitzat una RUTA HISTÒRICA, 

conduïda per l’ historiador Josep Casanovas Prat, pels llocs on hi havia refugis antiaeris i  algun dels punts 

més afectats pels bombardejos aeris sobre Vic.  

              Data: Diumenge, 20 de gener de 2019 

              Hora de la visita: A les 11 del matí. 

              Durada: 1,50 hores  

El punt de trobada i inici de la ruta: Des de l’aparcament on hi ha una Sínia que hi ha prop del pont del 

Blanqueig (Avinguda dels Països Catalans). 

Per inscripcions: Enviar correu amb el vostre nom a secretaria@patronatestudisosonencs.cat 

Les places són limitades –30 persones– adjudicades per ordre d'inscripció, un màxim de 2 per soci. 

DOCUMENTAL HISTÒRIC 

Al finalitzar la ruta, al TEMPLE ROMÀ, Projecció del documental Catalunya Màrtir, produït per Laya 

Films a l’any 1938 (VOSC de 24 minuts). Es tracta d’un film propagandístic, destinat a sensibilitzar la 

població internacional pels efectes dels bombardejos sobre Catalunya. Un retrat excepcional entorn la crueltat 

dels bombardejos sobre població civil, amb imatges de Barcelona, Granollers i Lleida. 

Data: Diumenge, 20 de gener de 2019 

              Hora: A 2/4 d’1del matí. 

Lloc: Al Temple Romà. 

Benvinguda i intervenció prèvia del president del Patronat d’Estudis Osonencs Sr. Francesc Codina i 

Valls. La presentació del documental també la farà l’ historiador Josep Casanovas i Prat. 

Entrada lliure oberta a tothom limitada a l’aforament del Temple Romà. 

MONOGRÀFIC DE LA  REVISTA AUSA 

Sobre la Guerra Civil a Osona, amb tres articles relacionats amb els bombardejos, el de Josep Casanovas 

(Universitat de Vic), sobre els bombardejos aeris a Vic, de Jordi Oliva (Centre d’Història Contemporània de 

Catalunya) entorn les víctimes i el d’Oriol Dueñas (Universitat de Barcelona) sobre la destrucció del 

patrimoni. 

Recordem que, quan es publiqui aquest monogràfic, tots els socis del Patronat d’Estudis Osonencs rebreu 

gratuïtament la revista. 
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