Ruta guiada
Última Defensa
de Barcelona
3r diumenge de mes
La ruta inclou: guia, visita al CIUDEB,
un recorregut per diverses trinxeres, i una
copa de vi o cava de Subirats.
Lloc de trobada i venda d’entrades
Punt d’Informació Turística de St. Pau d’Ordal

Plaça Subirats, s/n
08739 Sant Pau d’Ordal
GPS: Latitud 41.383784 / Longitud 1.796269
Inici de la ruta a les 9 h (durada 4 h).

C e n t r e d ’ I n t e r p r e t a c i ó
d e l ’ Ú l t i m a D e f e n s a d e
B a r c e l o n a

CIUDEB
Direcció—Localització
Camí de la Creu s/n
El Pago, Subirats
GPS: Latitud: 41.385046 / Longitud: 1.812527

Centre d’Interpretació
de l’Última Defensa de
Barcelona

CIUDEB

Com arribar –hi
Per l’AP 7, sortida 27 Subirats
Per N-340, km. 10 El Pago
En tren: R4 Rodalies RENFE Estació Lavern – Subirats
Informació i reserves
Patronat de Turisme de Subirats
Estació Vitivinícola de Lavern, s/n
08739 Subirats
Tel. 93 899 34 99
info@turismesubirats.cat / www.turismesubirats.cat

Regidoria de Cultura

P a g o ,

Col·laboració

E l

El Centre d’Interpretació romandrà obert cada 3r diumenge de
mes, en horari de 10:30h a 13h.
La visita inclou una degustació
de vi o cava de Subirats.
Per a visites fora d’aquest horari,
visites escolars o grups, cal
reserva prèvia.

S u b i r a t s

Organització i direcció

C I U D E B
E l P a g o ,

S u b i r a t s

El CIUDEB és un equipament museogràfic singular i de
referència relacionat amb la Guerra Civil que s’emplaça a
Subirats, al poble de El Pago. El projecte del Centre ha estat
elaborat pel Centre d’Estudis de Subirats (CESUB) i la seva
realització ha estat possible gràcies a la participació de l’Ajuntament de Subirats.

El CIUDEB a El Pago, Subirats

La Ruta de l’Última Defensa de Barcelona es va crear
arrel de la descoberta de diverses fortificacions:
trinxeres, nius de metralladora, refugis, cràters de
bomba, punts d’observació, es va veure la necessitat
de mostrar aquest patrimoni oblidat i desconegut durant els darrers setanta anys. La ruta guiada segueix el
camí de les tropes franquistes el dia 22 de gener de
1939 a Subirats.
L’itinerari comença al poble de Sant Pau d’Ordal, passant “entre vinyes” fins arribar a la masia de Can Mata del Racó que segueix fins El Pago, on es fa la visita
al Centre d’Interpretació. Tot seguit ens endinsem al
bosc per visitar les trinxeres i els nius de metralladora
més propers.

L’Última Defensa de Barcelona es refereix als fets ocorreguts
a Subirats el 22 i 23 de gener de 1939. Seguint les línies defensives dissenyades pel general Vicente Rojo, els soldats
republicans van construir fortificacions a banda i banda de la
carretera N 340 des de El Pago fins el Coll d’Ordal. Però
l’exèrcit franquista va efectuar una maniobra d’encerclament
de les tropes fidels a la República. El debilitat exèrcit republicà va resistir un parell de dies, fet que va facilitar a molts
republicans la sortida de Barcelona cap a l’exili.

El CIUDEB és una eina de divulgació per donar a
conèixer una part amagada de la nostra història. A
l’espai es mostra material, complementat amb testimonis locals i un relat històric dels fets. A més de
fortificacions, en aquesta zona s’ha trobat restes de
material bèl•lic, com ara bales, metralla, sivelles,
cartutxeres, estris de menjar, així com premsa escrita
de l’època conservada per particulars.

El CIUDEB es complementa al municipi de Subirats
amb els itineraris pels espais patrimonials de la Guerra Civil de El Pago i Lavern (Can Maristany), i el
Penedès amb la Ruta de les defenses de costa i els
CIARGA de Santa Margarida i els Monjos.

Castellano
El Centro de Interpretación de la Última Defensa de
Barcelona (CIUDEB) es un equipamiento museográfico
relacionado con la Guerra Civil que se ubica en el
núcleo de El Pago, Subirats. El CIUDEB hace referencia a la memoria histórica de los hechos ocurridos el 22
y 23 de Enero de 1939 en Subirats, cuando los soldados
republicanos construyeron fortificaciones a ambos lados
de la carretera N340, desde El Pago hasta Ordal, con el
objetivo de ralentizar el máximo posible el avance de las
tropas franquistas a Barcelona. El debilitado ejercito
republicano resistió unos días, hecho que facilitó a muchos republicanos la salida de Barcelona hacia el exilio.
English
The Interpretation Centre of the Last Defence of Barcelona (CIUDEB) is a museum dedicated to the Spanish
Civil War, which is located in the hamlet of El Pago,
Subirats. The CIUDEB explains the historical events
which occurred in Subirats on 22nd and 23rd January
1939, when Republican soldiers built fortifications on
both sides of the N340 road, from El Pago to Ordal,
with the goal of slowing as much as possible the advance of Franco's troops into Barcelona. The weakened
Republican army resisted for a few days, sufficient time
to allow many Republicans to escape Barcelona for a
life of exile outside of Catalonia.
Française
Le Centre d'Interprétation de la Dernière Défense de
Barcelone (CIUDEB) est un musée sur la Guerre Civile
Espagnole qui est situé dans le hameau d’El Pago,
Subirats. Le CIUDEB relate les événements du 22 et 23
Janvier 1939 à Subirats, quand les soldats républicains
construisirent des fortifications des deux côtés de la
route N340, d’El Pago jusqu’à Ordal, avec le but de
freiner le plus possible l’avancée des troupes franquistes
sur Barcelone. L’armée républicaine affaiblie résista
quelques jours, ce qui permit le départ en exil de nombreux républicains.

