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La Guerra Civil espanyola: l’impacte sobre la població civil 
 
 
Presentació 

La Guerra Civil espanyola va ser el primer gran conflicte del segle XX on la 
població civil de reraguarda va esdevenir objectiu de guerra. Les innovacions en 
el camp de l’armamentística amb conseqüències tràgiques sobre la ciutadania 
van ser els bombardeigs i el perill dels agents químics aplicats a les tècniques 
de guerra.  

A Catalunya la Generalitat Republicana va organitzar un seguit de Juntes de 
Defensa Passiva per orientar i instruir a la població sobre com actuar en cas de 
bombardeigs. Una circumstància desconeguda fins al moment. Cal tenir present 
que la Guerra Civil espanyola va ser un camp d’experimentació i de proves 
d’una Europa que preparava la Segona Guerra Mundial. A la revista mèdica La 
medicina catalana van aparèixer en les seccions de noticiari d’activitats tot un 
seguit d’estudis i articles vinculats al Consell de Sanitat de Guerra, documents 
que van servir per elaborar materials de divulgació per a donar instruccions a la 
població. 

Les activitats proposades se centren en analitzar les mesures preventives de 
caire domèstic en cas d’atac aeri (ACTIVITAT 1), mesures i normes de 
comportament en els espais públics disposats per les institucions (ACTIVITAT 
2), característiques bàsiques i mesures perquè un refugi antiaeri fos segur. 
També es donen orientacions de com actuar en cas d’atac amb gasos 
(ACTIVITAT 3).  

 
Activitat 1. Pautes de treball. 
 
La necessitat d’ informar a la població sobre com actuar en cas de bombardeig  
va portar a elaborar unes instruccions molt gràfiques. A la pàgina web, en 
l’apartat La Guerra. Defensa Civil hi ha un seguit d’il·lustracions que es poden 
analitzar i veure la temporalització d’un bombardeig des de l’avís fins a l’extinció 
del perill. Es proposa ordenar els peus d’imatge següents d’acord amb 
cadascuna de les il·lustracions: 
 

1. Acabat el bombardeig, hi ha el període de desimpregnació a càrrec de 
les brigades municipals. Ningú no sortirà del seu refugi. 

2. Als quatre minuts tothom s’ha protegit al seu refugi. 
3. Al pis de dalt, una família que no sap què ha de fer. Al pis de baix una 

família que coneix els ressorts de la D.P.O. 
4. Toc final de les sirenes. Compareu les dues cambres. La de dalt, mal 

seleccionada, plena de finestres. La de baix, un interior. 
5. Efecte d’una bomba incendiària, ineficaç per haver caigut al carrer. 
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6. Marxa general d’un bombardeig. A les 5,28 de la tarda s’acusa la 

presència d’avions enemics. 
7. Als cinc minuts cadascú ha d’assegurar el seu refugi. 
8. Als dos minuts, es tramesa la notícia a tot el territori lleial. 
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Activitat 2. Pautes de treball. 
 
La necessitat de protegir a la població civil dels bombardeigs va fer que la 
construcció i/o l’habilitació d’espais com a refugi tingués necessitat d’una 
mínima normativa i d’un seguit de mesures. El Consell de Sanitat de Guerra va 
donar un seguit d’orientacions per la construcció i organització sanitària dels 
refugis. i la Conselleria de Propaganda va editar cartells amb normatives de 
conducta en cas d’atac aeri.  
 
  
Normes i precaucions del Consell de Sanitat de Guerra al voltant dels 
refugis. 
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Si s’analitza el document es poden respondre les següents qüestions: 
 
Quines característiques havien de tenir els refugis?  
De quines tipologies de bombes parla el text? 
Quines mesures de tipus sanitari es proposa en cas de penetració de gas en el 
refugi? 
Quin proveïment precisaven? Com s’havien de mantenir? 
Quina alternativa es donava al W.C.? Quin material sanitari i servei mèdic es 
creu indispensable? 
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Normes de conducta en un refugi, segons la Conselleria de 
Propaganda. 
 
 

 
 

 
Un cop analitzat el document permet respondre les següents qüestions: 
 
Quin comportament es creu idoni per facilitar una correcta utilització del refugi? 
Quines actituds es veuen com a negatives? 
Segons la Conselleria, quin paper té la imprudència en el mal ús del refugi? 
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Activitat 3. Pautes de treball. 
 
 
El Consell de Sanitat de Guerra l’any 1937 va editar un cartell donant 
instruccions de mesures preventives contra un atac amb gasos. Aquest cartell 
mostrava a la població com actuar en cas d’atac amb gasos. La informació es 
basa en un document del mateix Consell publicat a la revista La Medicina 
Catalana del 1936, del qual es presenten dos extractes. 
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Cartell d’instruccions preventives contra els gasos, dictades pel 
Consell de Sanitat de Guerra. 
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L’anàlisi del document i del cartell permet respondre a les següents qüestions: 
 
A qui van dirigides les instruccions de la revista? Per què es donen? I les del 
cartell? Quin dels dos formats és més fàcil d’entendre? 
Quin és el criteri de classificació dels gasos? 
Quantes categories de gasos tòxics hi ha? En quantes branques es 
subdivideixen? Com apareixen en el cartell? 
 
Analitzant cadascun d’ells 

  
Quins són els agents tòxics?.  
Com actuen sobre l’organisme? 
Com es manifesten? 
Com s’ha d’actuar en cas d’inhalació? 
Què no s’ha de fer? 
  

 
El perill dels gasos va fer que aparegués una indústria lligada a la producció de 
màscares antigàs. 
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Quina empresa s’anuncia com a fabricant de màscares antigàs? On es localitza? 
Quin personal sanitari apareix a la fotografia? 
A la segona fotografia, per què s’utilitza una imatge de guerra com a discurs 
per la preservació civil? 
 
 
 


	A Catalunya la Generalitat Republicana va organitzar un seguit de Juntes de Defensa Passiva per orientar i instruir a la població sobre com actuar en cas de bombardeigs. Una circumstància desconeguda fins al moment. Cal tenir present que la Guerra Civil espanyola va ser un camp d’experimentació i de proves d’una Europa que preparava la Segona Guerra Mundial. A la revista mèdica La medicina catalana van aparèixer en les seccions de noticiari d’activitats tot un seguit d’estudis i articles vinculats al Consell de Sanitat de Guerra, documents que van servir per elaborar materials de divulgació per a donar instruccions a la població.
	Les activitats proposades se centren en analitzar les mesures preventives de caire domèstic en cas d’atac aeri (ACTIVITAT 1), mesures i normes de comportament en els espais públics disposats per les institucions (ACTIVITAT 2), característiques bàsiques i mesures perquè un refugi antiaeri fos segur. També es donen orientacions de com actuar en cas d’atac amb gasos (ACTIVITAT 3). 

