
VALENCIÀ

Durant la Guerra Civil la ciutat indus-
trial d’Alcoi va ser bombardejada set 
vegades. Sobre Alcoi es van llançar 
centenars de bombes que van causar 
greus danys i més de mig centenar de 
víctimes.

La visita al refugi de Cervantes ens 
permet conéixer les amargures que 
van viure els ciutadans en eixos 
moments de la nostra història, així com 
les construccions subterrànies que, 
distribuïdes per diferents zones de la 
ciutat, es van haver de realitzar per a 
defensar-se de l'aviació.

Des d’aleshores, centenars de ciutats 
han suportat guerres i bombardejos i 
milions d’éssers humans han patit les 
conseqüències de les guerres.

Per això, conéixer el nostre passat pot 
servir de lliçó i d’exemple per construir 
i valorar una societat que visca en pau 
i en convivència.Compromesos amb 

la qualitat i 
l'excel·lència per a 
la satisfacció dels 
nostres turistes.
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Quan va començar la guerra, les empreses alcoianes, 
tèxtils i metal·lúrgiques, es van dedicar a produir material 
bèl·lic i teixits per a l’exèrcit.

A més, la ciutat tenia al seu interior una central hidroelèc-
trica que proveïa de força motriu les factories de la comar-
ca, una caserna d'infanteria i dues estacions ferroviàries 
per on arribaven matèries primeres i n’eixia el material 
bèl·lic que fabricaven les indústries, així com mercaderies 
i combois militars.

Per això, era normal que, abans o després, l'aviació consi-
derara Alcoi un objectiu militar que s’havia de bombarde-
jar. Per a defensar-se dels atacs aeris, la Junta Local de 
Defensa Passiva va construir en els carrers principals de 
la ciutat una sèrie de refugis antiaeris. Alguns dels refugis 
podien albergar més de mil persones al seu interior.

Alcoi durant la guerra sempre va estar allunyat dels fronts de batalla. La 
ciutat només va notar els horrors de la guerra quan va ser atacada per 
bombarders Savoia SM-79 de l’aviació italiana, amb base a Mallorca. 
Amb una envergadura de 21,10 m, el Savoia SM-79 era un dels bombar-
ders més avançats de l’època. El seu tren d'aterratge era retràctil. Estava 
equipat amb tres motors Alfa Romeo. Tenia una velocitat de creuer de 
360 km/h, una autonomia de vol, carregat amb 1.000 quilos d’explosius, 
de 5.445 quilòmetres, i podia volar a més de 6.000 metres d’altura.

Entre els dies 20 de setembre de 1938 i l’11 
de febrer de 1939, Alcoi va ser bombardejat 
set vegades.

Les tres primeres incursions, efectuades entre 
els dies 20 i 23 de setembre de 1938, van 
agafar la població desprevinguda.

En total, els bombarders van llançar sobre la 
ciutat uns 50.000 quilos d’explosius, que van 
causar morts i destruccions de consideració 
en edificis i fàbriques.

Al terrat de l’Ajuntament es va instal·lar una potent 
sirena que, en cas d’atac aeri, avisava la població amb 
un so estrident.

Durant les alarmes calia anar-se’n immediatament al 
refugi. La gent no havia de parar-se a les portes ni 
obstaculitzar-hi l’accés.

Si l’atac aeri venia de sorpresa, la gent havia de 
quedar-se a casa i amagar-se als soterranis o prop de 
les parets mestres. Com que hi havia por, moltes 
famílies es van quedar a viure a l’interior dels refugis 
equipades amb mobles, aliments i matalassos, cosa 
que provocava greus problemes sanitaris.

En cas d’atac nocturn, per a dificultar la visió dels 
avions, es van canviar les bombetes d’il·luminació dels 
carrers per unes altres menys potents i blavoses. 
També s’havien de posar tiretes de paper engomat en 
els vidres, a fi que no rebentaren per les explosions.


