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 Exposició fotogràfica  
LA DEFENSA DE COSTES 

AL TERME DE CUNIT 



Imatge de la casama-
ta de formigó de la 
desembocadura del 
torrent de Mas d’en 
Pedro, just on anys 
després es va cons-
truir la bomba de 
captació d’aigua de 
mar per a les basses 
de decantació  de les 
salines.  

Coincidint amb la jornada de recreació històrica, el dissabte 27 de maig, el Grup 
d’estudis Cunitencs, ha cregut adient afegir-se a l’acte amb una exposició fotogrà-
fica retrospectiva sobre la defensa de costes en el terme de Cunit. 
Tota la línia de costa  comptava amb nombrosos sectors extremadament vulnera-
bles davant un hipotètic desembarcament de l’exèrcit “nacional”, per tot això, es 
va iniciar urgentment la construcció de trinxeres, fortins de formigó, i bateries 
d’artilleria  
A Cunit ja existia un quarter de carrabiners de planta baixa i pis sobre la platja i al 
dret de l’estació.  
A la desembocadura del torrent del Mas d’en Pedro, que fa de límit municipal, 
s’hi va construir una casamata de formigó per una metralladora. A la riba esquerra 
del torrent principal l’obra ja va ser mes complexa doncs s’hi va edificar un fortí 
rectangular amb dos blocs semicirculars a cada extrem. 
De tot això avui ja no queda res, Tot va ser enderrocat a finals dels anys 50 

 

Durant tot el matí del dissabte 27 de maig, la productora ci-
nematogràfica MIRASUD  filmarà diverses escenes ambi-
entades en l'exèrcit republicà i en la defensa de costes a  
l'esplanada davant l’Oficina de Turisme. 

Fotografia de principis dels 40 en una processó per la platja. En el fons es pot 
apreciar l`edifici - planta baixa i pis - de la caserna dels carrabiners, ja mig des-
truit . 

Fotos arxiu Pineda,  familia Cabrerizo-Ricart ,familia Martì - Mestre  
 Foto portada Didpatri . Universitat de Barceons 

Escamot de  la Guàrdia Civil destinada a Cunit a principis dels 50. Foto 
presa devant del bunker gran, encara sencer. 
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