
LLOCS EMBLEMÀTICS SEGONA REPÚBLICA I GUERRA CIVIL SITGES: 

Ajuntament de Sitges (plaça de l’Ajuntament): 

Tot i que les principals celebracions per la proclamació de la Segona República van ser 

al Cap de la Vila, la Casa de la Vila és un escenari imprescindible per explicar la història 

del període republicà. Allà, com avui en dia, es van celebrar uns acalorats plens 

municipals i es va proclamar oficialment la República al Municipi, amb el traspàs de 

poder de les candidatures monàrquiques als regidors del Bloc d’Esquerres 

Antidinàstiques.  

Sitges va ser un dels municipis on, arran de la minoria de les forces republicanes i les 

acusacions de tupinades a les eleccions del 12 d’abril, es van repetir les eleccions el 31 

de maig de 1931. En aquells comicis la victòria va ser pel ja esmentat Bloc d’Esquerres 

Antidinàstiques.  

Actualment, per acord del Ple Municipal, cada 14 d’abril es penja la bandera tricolor en 

commemoració de la Proclamació de la Segona República. 

 

Fotografia 1: L’edifici de l’Ajuntament de Sitges el 1931. Fons Josep Matas (Arxiu Digital de 

Sitges) 

La Casa del Poble (Carrer Nou, 9):  

La Casa del Poble, a Sitges, va ser lloc de trobada de treballadors per debatre sobre les 

seves necessitats. S’hi reunien industrials, sabaters, pagesos i mariners i també s’hi 

celebraven activitats d’entreteniments com teatre.  

La Casa del Poble, impulsada per Joan Duran i Ferret (fundador del PSOE a Sitges i 

regidor de l’Ajuntament en diversos períodes entre 1912 i 1936), es va inaugurar un 1 

de maig de 1912 davant la presència de Pablo Iglesias, líder del moviment obrer 

espanyol, cofundador del PSOE el 1879 i de la Unió General de Treballadors.  

Després de la Guerra Civil Espanyola, la Casa del Poble va desaparèixer i amb l’entrada 

del govern totalitari del general Franco, se la va quedar la Càmera Agrària, en una 

iniciativa que no va funcionar i que va tornar a deixar buit l’edifici. 

Avui, és l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), i una placa inaugurada el 2014 recorda la 

història d’aquest edifici. 

 

  



Carrer de l’Aigua: 

La nit del 20 de gener de 1939, pocs mesos abans de finalitzar la Guerra Civil i en 

l’ofensiva franquista sobre Sitges, una bomba enfonsava una de les façanes d’aquest 

carrer.  

En el lloc dels fets trobem una rajola que resa el següent: “Que el seu record ens serveixi 

per enaltir els valors suprems de la Pau”. 

 

 

Cap de la Vila:  

Fou al Cap de la Vila on les sitgetanes i sitgetans van celebrar la proclamació de la 

Segona República el 14 d’abril de 1931. Tot i la victòria (catalogada com a tupinada 

arran d’uns incidents contra els obrers de Vallcarca) de les candidatures monàrquiques, 

aquestes van renunciar en sentir els esdeveniments de la resta del país. Els i les veïnes 

de Sitges van fer un recorregut entre l’Ajuntament i el Cap de la Vila, lloc on van hissar 

la bandera tricolor al ritme de cançons i himnes com “L’Himne de Riego”, “La Marsellesa” 

i “Els Segadors”.  

 

Fotografia: Plaça del Cap de la Vila 1933-1935. Fons Josep Matas (Arxiu Digital de Sitges) 

  



Búnquers de la Cala Balmins:  

El búnquer de la Platja Balmis recull el que és possiblement el principal element vinculat 

a la Guerra Civil al municipi: un niu de metralladores construït amb formigó i camuflats 

entre les roques del costat de la platja. Va ser una defensa construïda per respondre 

una possible agressió franquista, i formava part d’una sèrie defensiva on podíem trobar 

estructures idèntiques, d’igual manera que a gran part de la costa catalana. 

Una de les seves principals funcions era protegir les peces d’artilleria que es van 

instal·lar a la vila. El 1937 en destacaven dues peces construïdes entre el cementiri i la 

platja d’Aiguadolç, i posteriorment, l’any 1938, van ser substituïdes per canons de 

bronze. 

A pocs metres de l’element es troba un panel explicatiu del Memorial Democràtic. 

 


