
DO�IER EXPOSICIÓ 
« , ALCALDE DE BARCELONA HILARI SALVADÓ

QUAN PLOVIEN BOMBES»

Hilari Salvadó i Castell (La Barceloneta,1899-Barcelona,1966), fill d'una humil família de 
pescadors de la Barceloneta i comptable de professió, inicià la seva militància en un catalanisme 
cívic i cultural, que el va dur al compromís polític, primer en entitats d'àmbit local i finalment a 
Esquerra Republicana de Catalunya. Regidor de l'Ajuntament de Barcelona des de 1934 i 
empresonat pels Fets d'Octubre, amb l'esclat de la Guerra Civil esdevindrà alcalde d'una ciutat 
assetjada per l'aviació feixista, que alhora acollia milers de refugiats. Després de vint anys d'exili 
francès, on continuà sent un dels principals dirigents d'ERC, va poder tornar a la seva estimada 
ciutat, abans de morir arran d'un accident de trànsit. 

«A treballar, doncs. Per Barcelona, per Catalunya, per la llibertat i un millorament social, 
endavant sempre. Aquest ha estat tot-hora el nostre lema i no deixarà ara d'esser-ho»

Imatge i discurs d'Hilari Salvadó en ser proclamat alcalde Barcelona, el 16 de juliol de 1937. Carlos 
Pérez de Rozas/AFB



Característiques exposició:

11 roll-ups. Cada roll-ups és un capítol de la vida d'Hilari Salvadó. 

Mides roll-ups: 85 X 200 cm.

Format didàctic amb text i imatges.

Produïda per Llop Roig.

Text de Pau Vinyes i Roig, autor del llibre «Hilari Salvadó, alcalde de Barcelona quan 
plovien bombes».

Disseny, maquetació i fabricació: Trama Tècnic.

Condicions, preu lloguer exposició i honoraris conferència:

Bona conservació per part de l'entitat/centre que lloga l'exposició.  No podrà ser 
exposada a l'exterior. En cas de dany o desperfecte anirà a càrrec de l'entitat /centre 
sol·licitant.

Muntatge i desmuntatge a càrrec de Llop Roig.  

En el moment del muntatge hi haurà d'haver una persona de l'entitat/centre sol·licitant. 

La difusió i la inauguració anirà a càrrec de l'entitat/centre sol·licitant. 

Lloguer exposició -màxim un mes- : 250 € (inclou muntatge, desmuntatge i transport dins 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Fora de l'Àrea caldrà afegir un suplement de despeses 
en benzina).

Conferència a càrrec de Pau Vinyes i Roig, historiador i autor del llibre «Hilari Salvadó, 
alcalde de Barcelona quan plovien bombes»: 150 €� (inclou despeses desplaçament i 
dietes).

Lloguer exposició + conferència: 350 €  (oferta dues propostes juntes)

Els preus no inclouen l'IVA. 

L'organització i l'entitat acollidora de l'exposició signaran un contracte de compromís, 
redactat a partir de les presents bases. 
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Article febrer de 2016 Sàpiens, 



CV AUTOR 

Pau Vinyes i Roig (Barcelona, 1964)

Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, on també va realitzar un 
màster d'Estudis Històrics. Membre fundador de Centre d'Estudis Ignasi Iglésias i 
de Tot Història Associació Cultural. Forma part del Grup d'Estudis d'Història de la 
Cultura i dels Intel·lectuals, vinculat a la Universitat de Barcelona. Ha treballat en 
els camps de l'educació en el lleure i la dinamització cultural.

Col·labora en diverses revistes i mitjans electrònics locals i ha realitzat com a 
autor i coautor diversos llibres sobre Sant Andreu de Palomar i la Segona 
República a Catalunya, entre els quals destaquen Visca la República! Joaquim 
Ventalló, periodista, polític i traductor-2010-; La ciutat republicana s'enlaira. 
L'Avantprojecte de l'Aeroport de Barcelona (1931-1934) -2011-; La Segona República 
al Prat de Llobregat. Política i Societat (1931-1939) -Premi de Recerca Jaume 
Codina, de l'Ajuntament del Prat de Llobregat (2011) -2015-; L'Abans de Sant 
Andreu de Palomar. Recull gràfic (1880-1976) -2013-2014-; Sant Andreu de Palomar 
desaparegut -2016-; Hilari Salvadó, alcalde de Barcelona sota les bombes -2017- i 
República i Guerra a Sant Andreu de Palomar 1931-1939 (en preparació). 

Contacte: 

Llibres i Cultura

editorial@lloproig.cat / 609422089 / lloproig.cat 
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