
A finals de novembre de 1937 s’estableixen a Celrà uns taller s de muntatge d’avions, i arriben mecànics per
treballar-hi. Ho feien tots els dies de la setmana, excepte l a tarda del diumenge. Aquest dia es feia ball a Bordils,
ja que els locals de Celrà estaven ocupats pels tallers de mun tatge. La majoria d’aquest personal es va instal·lar
en cases particulars de Bordils, com per exemple Can Clavegu era i Can Mallorca. Molts d’ells van arribar amb les
seves famílies.

L’arribada d’aquests nous veïns va suposar un trasbals per a l poble. En aquest sentit podem relacionar la
informació que ens proporciona un document datat el desembr e de 1937, en el qual l’Ajuntament de Bordils
demana permís a la Conselleria d’Agricultura per tallar arb res al Ban que servirien per proporcionar llenya als
veïns, refugiats i als 200 familiars del personal del camp d’aviació que residien en el municipi .
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A la primavera de 1938 a causa de la divisió de la zona republic ana, per l’avenç de les tropes franquistes, els
comandaments militars es veuen obligats a reubicar camps d’ aviació i personal adscrit. És en aquest moment
que es confisquen tres cases més: la Canova, Can Prim i Can Cun í Gros. Tot i que es va requisar, a Can Prim els
propietaris hi van poder continuar vivint; els militars els van deixar una part de la casa. En canvi, la Canova va
ser ocupada completament, i a Can Cuní Gros no s’hi van arriba r a instal·lar.

La Canova. Fotografia de Td’H Celrà.
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Can Prim. 
Fotografia cedida per Jordi Barrera.

La Canova. Fotografia de Td’H Celrà.

Fotografia de l’Archivo Histórico del
Ejército del Aire.
S’hi pot veure la Canova, Can Cuní
Gros i Can Cuní Petit; així com el
límit del camp.
Suposem que va ser feta pels volts
de 1937, ja que a la Canova no
s’observen ni el refugi ni la torre de
vigilància construïda al teulat.


