
CONEIXEMENT DE L’ENTORN PATRIMONI HISTÒRIC 
 Refugi de Ca l’Arnau 

 

 
 
 
FORMAT 
Visita al refugi antiaeri de ca l’Arnau per explicar la seva història i la Guerra 
Civil a Montornès del Vallès. 
 
PROGRAMA 
Difusió del Patrimoni Cultural de Montornès del Vallès. 
 
DESTINATARIS 
Alumnes de 6è de primària . Altres nivells cal consulta prèvia. 
 
CALENDARI 
Dies i hores a convenir 
 
DURADA PREVISTA 
1 hora aproximadament. 
 
OBJECTIUS: 
- Conèixer la història del refugi antiaeri de Ca l’Arnau durant el transcurs de la 
Guerra Civil - Conèixer la influència estratègica de la localitat de Montornès del 
Vallès en el conflicte bèl·lic - Descobrir la finalitat per la qual es va construir el 
refugi i situar els fets a l’època històrica. 
 
DESCRIPCIÓ 
Visita a les instal·lacions del refugi antiaeri de Ca l’Arnau, construït a mitjan de 
1938. És una galeria subterrània de més de 100 metres de longitud i 15 metres 
de profunditat al seu tram final. És un refugi antiaeri amb capacitat per a 200 
persones que havia de servir, en cas d’atac, als militars que residien al casalot 
que feia de caserna del destacament d’aviació destinat a l’Aeròdrom 329. En un 
moment determinat de la postguerra, l’accés al refugi va quedar tapiat. El febrer 
de 2006, en el marc de les accions de restabliment de la memòria històrica i 
coincidint amb el 75è aniversari de l’inici de la Guerra Civil Espanyola, es va 
obrir de nou la galeria. 
 
 
 



METODOLOGIA 
Explicació inicial a les portes del refugi antiaeri de Ca l’Arnau als visitants per 
situar històricament el paper que va jugar el refugi i el poble de Montornès del 
Vallès durant la Guerra Civil. Recorregut pel refugi antiaeri de ca l’Arnau per 
donar detalls de la construcció interior i de la utilitat del refugi durant la seva 
utilització en el període de la Guerra Civil. Els alumnes poden intervenir amb 
comentaris i preguntar qualsevol dubte, ja que és una metodologia participativa 
amb la qual es pretén que coneguin la història recent del municipi. 
 
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Refugi antiaeri ca l’Arnau de Montornès del Vallès. 
 
RECURSOS 
Humans: guia local  
Econòmics: subvencionats per l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
 
OBSERVACIONS 

a- Aquesta activitat forma part d’un itinerari de visites a diferents elements 
del patrimoni municipal al llarg dels diferents nivells educatius. 

b- Imprescindible una preparació prèvia amb el/la tutor/a sobre com enfocar 
la visita i quin aspectes poden ser de més interès per adaptar l’activitat a 
l’edat de l’alumnat i al currículum escolar. Tanmateix s’hauria 
d’emmarcar la visita en el seu context històric, per facilitar la comprensió 
per part de l’alumnat de la importància que té refugi antiaeri. 

 
 
INFORMACIÓ: 
Servei de Patrimoni Municipal. gestiopatrimoni@montornes.cat  
Telèfons: 93 114 9007 /// 93 5721170 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 
 
 


