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PRESENTACIÓ
El present document està estructurat en deu
capítols que corresponen a diferents sectors de la
comarca del Pallars Jussà en els que es conserven restes
construïdes del front de la Guerra Civil.
Cada capítol consta d’una breu descripció de la
ubicació geogràfica del sector i del seu accés, així com
de dades històriques que permeten contextualitzar les
restes d’arqueologia bèl·lica que són visibles.
Per tal de facilitar la consulta de l’inventari i de fer
més entenedora la descripció dels elements conservats,
els diferents capítols s’articulen en una sèrie de fitxes
tècniques en les que hi consten les dades objectives de
les diferents estructures. Aquestes dades han estat
facilitades per Manel Gimeno, expert estudiós de la
Guerra Civil en la comarca del Pallars Jussà.
S’inclou també un apartat destinat a valorar les
actuacions que requereix, en cada cas, la recuperació
de les estructures conservades, així com les possibilitats
que ofereixen els diferents elements des del punt de
vista museogràfic. Aquestes dades poden ser de gran
interès alhora de plantejar futures actuacions destinades
a crear parcs temàtics i circuits visitables que permetin

donar a conèixer i conservar aquest singular patrimoni
que posseeix la comarca del Pallars Jussà. L’autora de
les valoracions patrimonials que inclou el present treball
ha estat l’arqueòloga Núria Nolasco.
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Breus apunts sobre la valoració patrimonial de
les estructures conservades
En general, les estructures de la Guerra Civil que es
conserven arreu de la comarca del Pallars Jussà
destaquen per l’entitat física i constructiva amb què han
arribat fins els nostres dies. Ens trobem, doncs, davant
d’un patrimoni històric i arquitectònic de primer ordre
que, tanmateix, no gaudeix encara d’aquesta
consideració. A aquesta valoració, altament positiva,
cal afegir el fet que es tracta d’un patrimoni
excepcional en el conjunt de Catalunya, especialment
pel que fa al bon estat de conservació que presenten
bona part de les estructures.
El factor més determinant alhora de valorar les
possibilitats museogràfiques del patrimoni de la Guerra
Civil és, sens dubte, la facilitat d’accés a les estructures
conservades. No debades, aquest condicionat pot
arribar a incrementar notablement els costos econòmics
de la creació d’un determinat espai museístic, o d’un
circuït temàtic senyalitzat. En segon lloc, cal valorar
també l’entitat física dels elements i la seva significació
històrica.
Des d’aquest punt de vista, si considerem la
comarca del Pallars Jussà com un gran territori-museu,

podríem plantejar tres nivells d’actuació, de major a
menor grau de detall. Un primer nivell es basaria en la
creació de petits parcs temàtics, a partir de la
musealització de les estructures pròpiament dites i de la
recreació i ambientació de escenaris bèl·lics amb fins
didàctic. Es tracta del model que s’està aplicant
exitosament en l’anomenat front de l’Ebre o front
d’Aragó i que en la nostra comarca podria obtenir
resultats excepcionals en sectors com el de Vilanoveta.
Un segon nivell d’actuació s’aplicaria sobre
conjunts fortificats i permetria crear circuits senyalitzats,
mitjançant la instal·lació de plafons i altres dispositius
didàctics; aquest nivell s’adaptaria a bona part dels
sectors pallaresos que conserven restes de la Guerra
Civil, essent un bon exemple el sector de la Costa del
Llarg.
Finalment, un tercer nivell permetria una
interessant lectura del territori, mitjançant l’establiment
de referències visuals en els punts que permeten explicar
el front de guerra a través del paisatge. Aquest seria el
cas de sectors com ara Sant Corneli i Costa Gran, dos
indrets d’especial interès i simbolisme pel que fa al
desenvolupament de la Guerra Civil al Pallars,
interpretables visualment des de diferents punts
geogràfics de la comarca.
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Alhora de valorar les actuacions bàsiques que
requereix la recuperació del patrimoni arqueològic de la
Guerra Civil, cal tenir present que, en la majoria dels
casos, la neteja i l’eliminació de la vegetació esdevé el
primer pas –i sovint, el més significatiu- per a recuperar
les estructures existents i localitzar-ne de noves.
La segona actuació aconsellable acostuma a ser
la millora dels accessos als elements militars; es tracta,
bàsicament, d’obrir corriols i pistes i de millorar els
desnivells
existents.
Finalment,
la
musealització
pròpiament dita requeriria, en alguns casos, la
reconstrucció d’algunes estructures.
En general, els elements militars millor conservats
són els del bàndol franquista, ja que estan construïts en
llocs més avantatjosos –des del punt de vista de les
tàctiques militars- fet que els ha preservat de les
actuacions rurals posteriors; també estan realitzats amb
millors tècniques i materials. Tanmateix, la comarca del
Pallars
Jussà
conserva
estructures
republicanes
excepcionals, ja que la llarga duració del front i el fet
que aquest fos relativament inactiu, va permetre als
milicians perfeccionar els seus sistemes constructius
habituals.
Els dos sectors que, a priori, podem considerar
idonis per a la seva musealització són Vilanoveta

(franquista) i La Posa-Abella de la Conca (republicana)
ja que en ambdós casos les estructures gaudeixen de
fàcil accés i presenten un estat de conservació molt bo.
Seria, doncs, relativament fàcil establir sengles parts
temàtics per a explicar les característiques de cadascun
dels fronts i el desenvolupament de la Guerra Civil en
terres pallareses.
Com a cloenda, únicament palesar que, atesa la
gran
quantitat
de
restes
arqueològiques
i
arquitectòniques relacionades amb la Guerra Civil que
conserva la comarca, cal considerar que aquest
inventari constitueix únicament un punt de partida per a
l’elaboració de catàlegs detallats dels diferents sectors,
que esdevinguin eines de treball útils per a plantejar
futures actuacions amb les que difondre i preservar
aquest excepcional patrimoni del Pallars Jussà.

Núria Nolasco
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Sector de Vilanoveta

SECTOR DE VILANOVETA
1-Localització geogràfica del conjunt arqueològic:
Aquest sector compren totes les restes d'arqueologia bèl·lica situades
a l'inici de la vall de Carreu, a prop dels pobles d'Aramunt i Personada.
Es tracta d'una zona agrícola, destinada principalment al conreu de secà.
Topogràficament els elements es localitzen entre les cotes 727 i 900. Les
restes existents constitueixen un dels conjunts militars de la guerra civil
millor conservats d'arreu de Catalunya.

Mapa de situació en el que s'indiquen els elements militars
franquistes (en blau) i republicans (en vermell) conservats
en aquesta zona

2-Accés a la zona:
El conjunt arqueològic té accés des dels pobles de
Pessonada o Aramunt, a través de pistes de terra
que, en alguns trams, travessen propietats
particulars i no són aptes per a turismes.
Vista panoràmica de la zona de Vilanoveta en la que se situen les estructures militars
que apareixen inventariades en aquest capítol
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Sector de Vilanoveta

3-Context històric:
La vall de Carreu és un dels passos naturals entre les riberes
del riu Segre i del Noguera Pallaresa. Aquest fet confereix a
aquesta zona un important valor estratègic, que va determinar
la instal·lació de posicions nacionals just després de l'ocupació
del Pallars per les tropes franquistes, en el mes d'abril de 1938.
En el decurs de l'ofensiva republicana del mes de maig d'aquell
mateix any, en aquest sector es lliuraren violents combats que,
tanmateix, no aconseguiren trencar la línia defensiva franquista.
En els mesos següents, i fins al gener de 1939, aquesta zona
es va mantenir com un front marginal. Finalment, amb la caiguda
de la ciutat de Barcelona, els republicans van iniciar la seva
retirada i les tropes franquistes van poder avançar, per la vall de
Carreu, fins al riu Segre.

Vista general de l'espectacular "camino cubierto"
que es conserva en el Sector de Vilanoveta i que,
juntament, amb els búnquers i trinxeres que
l'envolten conforma un dels conjunts fortificats
de la guerra civil de 1936 millor conservats
de Catalunya
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Sector de Vilanoveta

4-Elements conservats
4.1-Zona franquista
Inicialment la línia de defensa franquista anava des del peu del Roc de
Pessonada,fins al turó que se situa sobre el barranc de Carreu,al fons
de la vall. Un centenar de metres més enllà,en direcció al riu Segre se
situaven les posicions republicanes.En l'actualitat les estructures més
interessants s'ubiquen en tres sectors de la línia franquista i en tan
sols un punt de la zona republicana.

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Pessonada

Cota: 900 m
Bàndol militar
Franquista - Republicà

Tipus d'estructures
2 búnquers i una trinxera

Descripció
(1) Búnquer de planta semicircular amb porta d'accés
i un únic orifici per a vigilar i disparar.
(2) Búnquer de planta rectangular, amb porta d'accés
i diversos orificis per a vigilar i disparar.
(3) Trinxera amb coberta de formigó

(1)

Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació

(3)

(2)

Reconstrucció dels sostres dels búnquers
Recuperació del traçat de la trinxera
Neteja de l'entorn
Valoració museogràfica:
Conjunt idoni per a constituir un circuit senyalitzat, juntament
amb les altres estructures conservades en aquest sector.
Valor didàctic per a explicar el front de guerra de maig de1938.
Gran interès paisatgístic.
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Sector de Vilanoveta

4.1-Zona franquista

(1)
FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Pessonada
Tipus d'estructures
2 búnquers

Cota: 799 m
Bàndol militar
Franquista - Republicà

Descripció
(1) Búnquer de planta poligonal d'angles arrodonits amb
sostre, porta d'accés i dos orificis per a vigilar i disparar.
(2) Búnquer de planta irregular; sense sostre, no conserva
cap dels elements arquitectònics.

(2)

Estat de conservació
Bo (1)
Regular

Dolent (2)

Actuacions de recuperació

Neteja de l'entorn de l'estructures; eliminació de la vegetació.
La reconstrucció del búnquer 2 es considera desestimable.
Valoració museogràfica
Conjunt idoni per a constituir un circuit senyalitzat, juntament
amb les altres estructures conservades en aquest sector.
Valor didàctic per a explicar el front de guerra de maig de1938.
Gran interés paisatgístic.
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Sector de Vilanoveta

4.1-Zona franquista

(1)
FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Vilanoveta
Cota: 727 m
Tipus d'estructures
Bàndol militar
7 búnquers, 1 "camino cubierto"
Franquista - Republicà
i restes de xaboles
Descripció
(1) Búnquers de planta semicircular, sense sostre; conserven la
porta d'accés i els orificis per a vigilar i disparar.
(2) Camino cubierto amb traçat en ziga-zaga; parets de formigó
riostrades
(3) Restes de barraques o "xavoles" construïdes amb
material periple (branques i troncs) pedres i lones;
pràcticament desaparegudes
Estat de conservació
Bo(2)
Regular (1)

(2)

Dolent (3)

Actuacions de recuperació
Neteja de l'entorn
Reconstrucció del sostre dels búnquers
Valoració museogràfica
És probablement un dels llocs que millor conserva l'arquitectura
militar de la guerra civil arreu de Catalunya. Permet la recreació
del front militar, amb recuperació de les estructures visibles
i musealització de l'entorn mitjançant plafons explicatius.
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Sector de Vilanoveta

4.2-Zona republicana

(1)
FITXA TÈCNICA
Cota: 833 m
Situació geogràfica: Pessonada
Tipus d'estructures
Bàndol militar
(1) "Parapeto"
Franquista - Republicà
(2) Pou de tirador

(2)

Descripció
(1) Paret de pedra construïda en sec, sense morter, que
ressegueix la cresta del turó.
(2) Cercle de pedres, disposades sense morter, conformant
un habitable descobert, de planta aproximadament circular.
Estat de conservació
Bo
Regular

Dolent

Actuacions de recuperació

La reconstrucció de les estructures existenst és, en principi,
desestimable.
Valoració museogràfica

Les estructures conservades presenten escassa entitat arquitectònica i un estat de conservació molt deficient degut, en part, a la
poca qualitat tècnica amb la que van ser construïdes. La seva
visita permet, però, copsar la duresa de les condicions de la
lluita republicana. Musealització costosa i difícil.

6

Història per Descobrir
Av. Verdaguer, 35
25500-La Pobla de Segur
NIF: G-25483561. Tel. 973 651 927

SECTOR DE SANT CORNELI
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Sector de Sant Corneli

SECTOR DE SANT CORNELI
1-Localització geogràfica del conjunt arqueològic:
La muntanya de Sant Corneli és, sens dubte, un dels escenaris més
emblemàtics de la Guerra Civil en la comarca del Pallars Jussà. Amb
una alçada de 1350 metres, aquest puig se situa entre la Conca Dellà i
l'anomenada Conca de Dalt i inclou també la zona coneguda com a
Costa Gran que se li uneix pel coll dit Pas del Llop. La seva orografia
és molt escarpada i presenta extenses zones repoblades amb pins,
que actualment dificulten notablement la circulació. En el cim es
localitza l'ermita de Sant Corneli i la creu commemorativa de la victòria
franquista, actualment trencada. El domini visual de l'indret abasta
pràcticament tota la comarca.

Mapa de situació en el que s'indiquen les restes d'arqueologia
militar pertanyents al bàndol franquista (en blau) i les republicanes
(en vermell) conservades en el sector de Sant Corneli

2-Accés a la zona:

Vista panoràmica de la muntanya de Sant Corneli en la que s'indica la ubicació
de les posicions franquistes (en blau) i les republicanes situades a Costa Gran (en vermell)

Es pot realitzar una aproximació en vehicle a través de
la pista que comunica Abella de la Conca amb Costa Gran.
Allà s'inicia el recorregut a peu fins a l'ermita de Sant
Corneli.
Per la banda d'Aramunt pot agafar-se un camí que s'inicia
en la Font de la O i que està degudament indicat.
7
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Sector de Sant Corneli

3-Context històric:
Donada la importància estratègica de Sant Corneli i de Costa Gran, les tropes franquistes van ocupar aquesta muntanya poc
després de la seva arribada al Pallars Jussà. Durant els combats del mes de maig de 1938, les forces republicanes van aconseguir
conquerir Costa Gran, deixant als nacionals aïllats en el puig de Sant Corneli. L'intent d'ocupar tota la muntanya per part dels
republicans va tenir un elevat cost en vides humanes, especialment entre les files de la coneguda "lleva del biberó". Malgrat
aquest fracàs, van aconseguir fer-se forts a Costa Gran i fortificar aquest sector, com a plataforma per a l'atac definitiu a Sant
Corneli. Tanmateix, després dels combats del mes de maig l'ofensiva va perdre intensitat i es va crear un front que va mantenir
estable fins al final de la guerra.

4-Elements conservats
Les defenses militars de Sant Corneli construïdes pel bàndol franquista
estan conformades per un bon conjunt de búnquers de formigó,
trinxeres, pous de tiradors, "parapetos" i "caminos cubiertos".
La major part d'aquests elements -excepte els búnquers- són visibles
en el recorregut del camí d'ascens al cim des del poble d'Aramunt i se
situen entre les cotes 1.150 i 1.354.

Vista de la muntanya de Sant Corneli durant la guerra civil.
En primer pla una de les moltes filferrades que s'instal·laren
arreu de la comarca
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Sector de Sant Corneli

4.1-Zona franquista
En aquest punt són visibles diverses trinxeres traçades en ziga-zaga
que uneixen diferents nius de metralladores; la llargada d'aquestes
estructures supera abastament els 100 de longitud. Malgrat la vegetació
que les cobreix i envaeix, poden seguir-se còmodament.

FITXA TÈCNICA
Cota: 1.150 m
Situació geogràfica: Sant Corneli
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
Trinxera
Descripció
Trinxera amb un traçat en forma de ziga-zaga i conformada
per pedres irregulars, de mides grans, disposades en sec,
sense ciment ni altre material de cohesió. El gruix del mur
és d'aproximadament 80 cm.
Estat de conservació
Bo
Regular
Dolent
Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior de la trinxera i de l'exterior dels murs.
Valoració museogràfica
La trinxera s'integra dins d'un conjunt d'elements militars que,
si bé podrien ser aptes per a una restitució museogràfica
donat que presenten un bon estat de conservació, són excessivament inaccessibles per a constituir un recorregut visitable.
Es considera, però, apropiada la col·locació d'un plafó explicatiu
en els extrems del recorregut.
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Sector de Sant Corneli

4.1-Zona franquista
La cota 1.333 conserva restes de trinxeres i de cabanes o "xaboles".
Es tracta, probablement, dels elements militars amb menys entitat
arquitectònica de tot aquest sector, donada l'escassa qualitat constructiva
amb que van ser realitzats i el seu actual estat de degradació.

FITXA TÈCNICA
Cota: 1.333 m
Situació geogràfica: Sant Corneli
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
Trinxeres i restes de xaboles
Descripció
Restes de trinxeres de les que tan sols és possible identificar
el traçat, gràcies a les acumulacions de pedres que indiquen
la presència dels murs. En alguns punts s'identifiquen les traces,
molt deteriorades, d'algunes xaboles.
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
La recuperació d'aquests elements militars pot considerar-se
desestimable donada l'estat de degradació que presenten i
la seva situació, de difícil accés.
Valoració museogràfica
Considerem oportú reflectir la presència d'aquests elements
militars en futures actuacions, com ara la col·locació de plafons
explicatius o imatges panoràmiques que puguin situar-se
en altres indrets del sector.
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Sector de Sant Corneli

4.1-Zona franquista
En aquesta cota es conserva un important conjunt de búnquers realitzats
amb ciment, que mostren diferents estats de conservació. S'identifiquen
també línies de trinxeres que es perllonguen fins a la cota 1.250.

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Sant Corneli

(1)

Tipus d'estructures
Búnquers

Cota: 1.351 m
Bàndol militar
Franquista - Republicà

Descripció
(1) Búnquer de planta arrodonida, construït amb pedres irregulars
de tamany mitjà, cohesionades amb ciment. Manca el sostre,
l'accés i les probables obertures emprades per a atacar i vigilar.
(2) Restes d'un búnquer de planta arrodonida, parcialment
destruït; conserva part del sostre, l'accés i una de les obertures.
Estat de conservació
Bo
Regular
Dolent

(2)

(1)

Actuacions de recuperació
Neteja i senyalització. L'estat de les estructures militars
conservades permet també plantejar la seva reconstrucció,
emprant les tècniques i els materials originals.
Valoració museogràfica

Les estructures conservades en la cota 1.351 del sector de Sant
Corneli ofereixen possibilitats museogràfiques molt variades.
No obstant, donada la dificultat d'accés considerem prioritari la
neteja i senyalització, sense assolir la reconstrucció.
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Sector de Sant Corneli

4.1-Zona franquista

Aquesta zona és especialment interessant per la varietat d'estructures militars
conservades i per les dades de què disposem sobre el seu ús. S'identifica un búnquer,
quatre nius de metralladores i diverses trinxeres; algunes d'elles baixen fins a la cota
1.000 i altres continuen per la mateixa cota, en direcció a la reraguarda fins a una
plataforma on l'exèrcit franquista guardava i carregava el menjar i la munició per
transportar-ho a la primera línia del front. En aquesta plataforma també s'inicia el
camí que condueix fins a les trinxeres de la cota 1.150.

(1)

FITXA TÈCNICA
Cota: 1.250 m
Situació geogràfica: Sant Corneli
Tipus d'estructures
Bàndol militar
Búnquers, nius d'ametralladores i
Franquista - Republicà
trinxeres
Descripció
(1) Búnquer semicircular de pedra irregular i ciment; no conserva
el sostre; disposa d'accés i d'obertura rectangular frontal.
(2) Niu de metralladora de planta poligonal; murs de 60-80 cm
d'amplada i accés a través d'una trinxera
(3) Búnquer de pedra irregular i ciment; amb sostre i obertura
frontal de secció trapezoïdal.
Estat de conservació
Bo

(3)

(2)

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior de les estructures i del seu entorn. La
reconstrucció dels elements podria ser versemblant donat
el bon estat de conservació.
Valoració museogràfica
Donada la dificultat d'accés a les estructures per al públic
general, considerem prioritària la seva neteja i senyalització,
sense assolir la reconstrucció pròpiament dita.
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Sector de Sant Corneli

4.2-Zona republicana
Les defenses militar que van construir les tropes republicanes en la carena de Costa Gran, conformen un conjunt de trinxeres, pous de tiradors, "xaboles",
"parapetos" i "caminos cubiertos". A diferència de les estructures franquistes, cal destacar l'absència de búnquers construïts amb ciment. Entre aquestes
cotes destaca la presència d'una trinxera que, en alguns trams, presenta un notable estat de conservació i que unia la reraguarda amb la primera línia
del front, tot comunicant els diferents "parapetos" i pous de tiradors.

FITXA TÈCNICA

Situació geogràfica: Sant Corneli
Tipus d'estructures
Trinxera, "parapetos" i
pous de tiradors

(1)

Cota: 1.203-1.164 m

Bàndol militar
Franquista - Republicà

Descripció

(1) Trinxera construïda amb pedres irregulars i lloses del país
disposades en sec, sense ciment; el traçat s'adapta al terreny
(2) "Parapeto" o paret de pedres atarterades en sec, amb la
funció de protegir el cos de un o diversos tiradors del foc enemic
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Neteja de l'entorn de les estructures i del seu interior.

(2)

Valoració museogràfica
Donada la importància dels combats que van protagonitzar
aquestes estructures es consideraria apropiada la col·locació
d'un plafó explicatiu dels esdeveniments, amb indicació de les
posicions franquistes i republicanes. La reconstrucció es pot
considerar, a priori, desestimable.
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Sector de Sant Corneli

4.2-Zona republicana
En aquest sector del front les estructures republicanes conservades consisteixen en un "camino cubierto" ben conservat
que te accés a través d'una trinxera -que presenta en gran part la profunditat original- i que comunica els "parapetos" i
pous de tiradors, situats en primera línia. La vegetació existent, especialment els pins resultats de les repoblacions de
l'indret, dificulten l'accés a les trinxeres.

FITXA TÈCNICA
Cota: 1.187 m
Situació geogràfica: Sant Corneli
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
"Camino cubierto"
Descripció
Estructura construïda en pedra seca, sense emprar cap material
de cohesió. Consta de dos murs d'amplada regular paral·lels,
que mantenen una separació constant d'aproximadament
un metre.
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Neteja de l'entorn del'estructura i del seu interior.
Valoració museogràfica
Donada la importància dels combats que van protagonitzar
aquestes estructures es consideraria apropiada la col·locació
d'un plafó explicatiu dels esdeveniments, amb indicació de les
posicions franquistes i republicanes. La reconstrucció es pot
considerar, a priori, desestimable.
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SECTOR DEL ROC DE PESSONADA
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Sector del Roc de Pessonada

SECTOR DEL ROC DE PESSONADA
1-Localització geogràfica del conjunt arqueològic

Aquest sector se situa íntegrament en el cap del conegut Roc de Pessonada
que s'inicia just a sobre del poble del mateix nom i s'estén fins a la reserva
natural de Boumort, assolint una alçada que puntualment supera els 1.500
metres d'altitud. La banda que afronta a la vall de Carreu mostra una orografia
abrupta i escarpada, mentre que el costat més proper al poble d'Hortoneda,
presenta un relleu més suau, actualment replantant amb pinar. La major part
de la zona es dedica a la pastura i les terres de conreu són pràcticament
inexistents.
Des del Roc de Pessonada es domina visual i estratègicament tota la vall de
Carreu, la muntanya de Sant Corneli i bona part de la Conca de Dalt.

Mapa de situació en el que s'indiquen les estructures militars
conservades en el Sector del Roc de Pessonada; en color blau
s'indiquen els elements franquistes i en vermell els republicans

2-Accés a la zona

Vista general del Roc de Pessonada amb indicació de les posicions
franquistes (en blau) i de les republicanes (en vermell)

En l'actualitat l'accés amb vehicle està restringit, ja que
les pistes existents condueixen a la Reserva Natural de
Boumort. Per accedir a peu cal agafar una pista que s'inicia
abans d'arribar al poble d'Hortoneda. El trajecte és llarg i
les irregularitats del terreny dificulten la possibilitat de
traçar una drecera.
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Sector del Roc de Pessonada

3-Context històric
El Roc de Pessonada va esdevenir, per la seva altitud, un observatori militar ideal per a les tropes franquistes. El domini
visual que proporciona aquesta formació muntanyosa sobre el conjunt de la Conca de Dalt, va permetre al bàndol nacional
observar el progrés dels combats en aquesta zona i establir les pautes d'actuació de les seves bateries de canons, així com
de la pròpia aviació.
Els republicans, per la seva part, van prendre posicions en el mateix sector, en unes cotes sensiblement més elevades que,
tanmateix, no oferien un control visual i estratègic tan privilegiat.
Aquesta línia de front es va mantenir estable fins al mes de gener de 1939, data en què les tropes republicanes es van
retirar, abandonant les seves posicions a l'exèrcit franquista.

4-Elements conservats
Soldats de la 63 Divisió vigilant darrera d'un "parapeto"
en un indret indeterminat de la comarca del Pallars Jussà

Les defenses militars d'ambdós bàndols que han arribat fins als nostres
dies se situen al llarg del Roc de Pessonada. Estan conformades bàsicament
per trinxeres, -la major part d'elles excavades a terra o a la roca- i nius de
fusells metralladors.
Aquests darrers consisteixen en forats excavats al terra i protegits per un
mur, o "parapeto", de pedra i formigó, en el que s'obria una espitllera per
tal de col·locar la metralladora lleugera, generalment suportada per un bípede.
Cal destacar també el "camino cubierto" que va seguint la cresta de la
muntanya a la cota 1.200 i l'observatori existent en una espluga situada
en la vessant més escarpada.
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Sector del Roc de Pessonada

4.1-Zona franquista
En aquest punt són visibles diverses trinxeres excavades a la roca
tot seguint un traçat en ziga-zaga, que uneixen diferents nius
de metralladores. Aquests, malgrat trobar-se molt deteriorats
proporcionen una idea força exacta de la fesomia original del conjunt
fortificat. S'identifica també el "camino cubierto" que comunicava
amb les trinxeres de primera línia, situades a la cota 1.489m.

(1)

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Roc de Pessonada Cota: 1.351-1.410 m
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
"Camino cubierto" i trixera
Descripció
(1) "Camino cubierto" conformat per un mur d'aproximadament
60 cm d'amplada, construït amb pedres irregulars disposades en
sec, sense ciment ni altre element de cohesió.
(2) Trinxera excavada en la roca, amb un traçat en forma de
ziga-zaga, que s'adapta al terreny natural.
Estat de conservació
Bo

(2)

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior de la trinxera, de l'exterior dels murs i del
perímetre del "camino cubierto"; aquest darrer podria ser
parcialment reconstruït. Senyalització del control visual.
Valoració museogràfica
Aquests elements integren un conjunt militar que podria ser
reconstruït museogràficament, tot proporcionant una excel·lent
visió didàctica del front de la Conca de Dalt. La visita d'aquestes
instal·lacions seria apta per a grups reduïts, conduits per guies
especialitzats, degudament coordinats amb els òrgans gestors
de la Reserva Natural de Boumort.
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Sector del Roc de Pessonada

4.1-Zona franquista

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Roc de Pessonada Cota: 1.351-1.410 m
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
Observatori
Descripció
Espai conformat per una espluga natural a la que s'ha afegit
un mur frontal realitzat amb pedres regulars i formigó; aquest
tancament, d'uns 0,50 m d'amplada, defineix una mena de
mirador apte per a instal·lar un equip òptic de precisió.
L'estructura resta oberta pel seus extrems i conserva en l'interior
una placa de ciment en la que figura gravat el nom de la unitat
militar que ocupava aquesta posició.
Estat de conservació
Bo
Regular
Dolent
Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior de l'observatori.
Valoració museogràfica
L'observatori ofereix bones possibilitats museogràfiques ja que
es tracta d'un espai cobert i en bon estat de conservació. La seva
originalitat i el fet que constitueix un exemple clar del domini
estratègic i visual de les posicions franquistes, aconsellen la
seva musealització, instal·lant plafons explicatius i recreant el
seu ús militar. Tanmateix, cal valorar l'adequació de l'accés,
molt dificultós.
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Sector del Roc de Pessonada

4.1-Zona franquista
En aquesta cota són visibles un conjunt d'estructures que inclouen
trinxeres i nius de metralladores a les que s'accedeix mitjançant el
"camino cubierto" anteriorment descrit. Aquests elements conformen
la primera línia d'atac franquista.

Cota: 1.440 m
Situació geogràfica: Roc de Pessonada
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Trixeres i nius d'ametralladores
Franquista - Republicà

(1)

(2)
(3)

FITXA TÈCNICA

Descripció
(1) Trinxera excavada a la roca d'aproximadament 1 m d'amplada,
fons semicircular i traçat rectinili. Conserva uns 80 cm de fondària.
(2) Trinxera construïda sobre la roca amb pedra seca quasi en el
límit del Roc de Pessonada; presenta un traçat força rectilini i
només conserva el sòcol de pedres grans.
(3) Niu de metralladora conformat per una paret semicircular
de pedra i formigó. Conserva 80-100 cm d'alçada i 60 cm
de gruix.
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Eliminació de la vegetació i del rebliment de pedres de l'interior.
Valoració museogràfica
La reconstrucció es considera desestimable donada l'escassa
qualitat arquitectòncia de les estructures. S'aconsella col·locar
un mapa de visualitzacions, especialment interessant pel domini
estratègic d'aquestes posicions. Visita en grups reduïts, conduits
per guies especialitzats en coordinació amb els òrgans gestors
de la Reserva Natural de Boumort.
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Sector del Roc de Pessonada

4.2-Zona republicana
Aquest sector conserva un extens conjunt de trinxeres excavades a terra,
alguns pous de tiradors i "parapetos" construïts sobre la roca. Algunes
trinxeres conserven pràcticament la profunditat original;malauradament,
moltes d'elles es troben ocultes entre les repoblacions de pins, fet que
dificulta el seu seguiment i identificació. Convé recordar que les posicions
republicanes, malgrat estar situades a una alçada superior que les
franquistes, no gaudeixen d'un domini visual tan privilegiat.

(1)

(2)

(3)

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Roc de Pessonada Cota: 1.500 a 1.541 m
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
Trixeres i nius d'ametralladores
Descripció
(1) Restes d'un "parapeto" del que tan sols es conserven les
pedres que conformaven el sòcol inferior. Probaablement
l'estructura estava construïda en pedra seca, sense morter.
(2) Restes d'un probable niu de metralladora, probablement
de planta circular. Tan sols es conserven les pedres de la base
disposades sense formigó.
(3) Restes d'una trinxera de la qual es visible el traçat. Està
reomplerta amb pedres, terra i vegetació, però pot conservar
bona part de la seva fondària original.
Estat de conservació
Bo
Regular
Dolent
Actuacions de recuperació
Eliminació de la vegetació i neteja de l'interior de la trinxera.
Valoració museogràfica
La reconstrucció es considera desestimable donada l'escassa
qualitat arquitectònica de les estructures. S'aconsella col·locar
un mapa de visualitzacions, especialment interessant pel domini
estratègic d'aquestes posicions. Visita en grups reduïts, conduits
per guies especialitzats en coordinació amb els òrgans gestors
de la Reserva Natural de Boumort.
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SECTOR DE LA SERRETA DE FIGUEROLA
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Sector de la Serreta de Figuerola

SECTOR DE LA SERRETA DE FIGUEROLA
1-Localització geogràfica del conjunt arqueològic:
Aquest sector es localitza dalt del turó anomenat la Serreta de Figuerola,
just a un kilòmetre del poble del mateix nom, en una zona de relleu molt
suau, actualment destinada a conreu.
Desde la Serreta de Figuerola es controla visualment la carretera que
comunica Artesa de Segre i Tremp, essent aquest el principal valor
estrategic de l'indret.

Mapa de situació en el que s'indiquen les infraestructures militars
conservades en el sector de la Serreta de Figuerola; en color blau s'indiquen
els elements franquistes

2-Accés a la zona:

Vista general de la Serreta de Figuerola amb indicació
de les posicions franquistes (en blau)

Actualment es pot accedir a les restes arqueològiques amb vehicle per
la carretera C-1412 fins el desviament que porta al poble de Figuerola
d'Orcau. En aquest punt s'inicia una pista de terra no apta per a vehicles,
que permet arribar a peu fins a les estrutures.
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Sector de la Serreta de Figuerola

3-Context històric:
Les estructures militars que es conserven en el turó de la Serreta de Figuerola pertanyien a la segona línia del front
franquista del Pallars i estaven pensades per a actuar com a elements de suport de la primera línia d'atac, especialment
en el cas que les tropes republicanes aconseguissin avançar. Es tracta d'un conjunt de búnquers situat en un turó que
domina la carretera que anava de Artesa de Segre a Tremp, un lloc privilegiat per controlar visual i estratègicament
aquesta important via de comunicació.

4-Elements conservats
Les defenses militars del bàndol franquista que conformen aquesta
segona línia de front són bàsicament búnquers comunicats per diferents
trinxeres. El fet que aquesta línia de front no entrés mai en acció ha
permès que aquests elements estructurals hagin arribat als nostres dies
en un estat de conservació excel·lent. Tanmateix les trinxeres
pràcticament han desaparegut a causa dels treballs de conreu.
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Sector de la Serreta de Figuerola

4.1-Zona franquista

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: La Serreta de Figuerola Cota: 550-574 m
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
Búnquer
Descripció

Búnquer construït amb ciment, format per dos cossos rectangulars,
disposats en forma de "L", amb una porta i tres obertures per a
vigilar i disparar. Té capacitat per albergar un major número de
soldats que els búnquers de primera línia.

Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior del búnquer i de l'exterior. Reconstrucció del
sostre. Senyalització del control visual.
Valoració museogràfica

Aquest búnquer s'integra en un conjunt militar, molt ben conservat,
que podria ser reconstruït museogràficament, tot creant un circuit
que permetés arribar a cadascun dels punts defensius. Es podria
recrear també l'interior de les estructures amb objectes i materials
d'època. Cal tenir present que la facilitat d'accés pels visitants
constitueix un dels principals avantatges de la musealització
d'aquest sector.
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Sector de la Serreta de Figuerola

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: La Serreta de Figuerola Cota: 550-574 m
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
Búnquer
Descripció
Búnquer construït amb ciment, de forma rectangular i amb
dos obertures per vigilar i disparar.
Estat de conservació
Bo
Regular
Dolent
Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior del búnquer i de l'exterior.
Senyalització del control visual.
Valoració museogràfica
Aquest búnquer s'integra en un conjunt militar, molt ben
conservat, que podria ser reconstruït museogràficament, tot
creant un circuit que permetés arribar a cadascun dels punts
defensius. Es podria recrear també l'interior de les estructures
amb objectes i materials d'època. Cal tenir present que la
facilitat d'accés pels visitants constitueix un dels principals
avantatges de la musealització d'aquest sector.
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Sector de la Serreta de Figuerola

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: La Serreta de Figuerola Cota: 550-574 m
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
Búnquer
Descripció
Búnquer construït amb ciment, de forma rectangular, amb dues
obertures per vigilar i disparar i una porta d'accés en la seva
part posterior.

Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior del búnquer i de l'exterior.
Senyalització del control visual.
Possibilitats museogràfiques
Aquest búnquer s'integra en un conjunt militar, molt ben
conservat, que podria ser reconstruït museogràficament, tot
creant un circuit que permetés arribar a cadascun dels punts
defensius. Es podria recrear també l'interior de les estructures
amb objectes i materials d'època. Cal tenir present que la
facilitat d'accés pels visitants constitueix un dels principals
avantatges de la musealització d'aquest sector.
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Sector de la Serreta de Figuerola

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: La Serreta de Figuerola Cota: 550-574 m
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
Búnquer
Descripció
Búnquer construït amb ciment i pedres, de forma rectangular, amb
obertures per vigilar i disparar i un accés posterior.
Estat de conservació
Bo
Regular
Dolent
Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior del búnquer i de l'exterior.
Senyalització del control visual.
Valoració museogràfica
Aquest búnquer s'integra en un conjunt militar, molt ben
conservat, que podria ser reconstruït museogràficament, tot
creant un circuit que permetés arribar a cadascun dels punts
defensius. Es podria recrear també l'interior de les estructures
amb objectes i materials d'època. Cal tenir present que la
facilitat d'accés pels visitants constitueix un dels principals
avantatges de la musealització d'aquest sector.
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Sector de La Serreta de Figuerola

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: La Serreta de Figuerola Cota: 550-574 m
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
Búnquer
Descripció
Búnquer construït amb ciment i pedres, de forma rectangular, amb
tres obertures frontals útils per a disparar i vigilar els objectius
militars; l'accés se situa en la part posterior de l'estructura.
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior del búnquer i de la seva àrea circumdant.
Senyalització del seu control visual.
Valoració museogràfica
Aquest búnquer s'integra en un conjunt militar, molt ben
conservat, que podria ser reconstruït museogràficament, tot
creant un circuit que permetés arribar a cadascun dels punts
defensius. Es podria recrear també l'interior de les estructures
amb objectes i materials d'època. Cal tenir present que la
facilitat d'accés pels visitants constitueix un dels principals
avantatges de la musealització d'aquest sector.
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Sector del Mont de Conques

SECTOR DEL MONT DE CONQUES
1-Localització geogràfica del conjunt arqueològic
Aquest sector se situa entre els pobles de Conques, Basturs, Figuerola i Sant
Romà d'Abella. Les estructures bèl·liques que es conserven es troben localitzades
en diferents cotes, essent el punt més elevat el que se situa en la cota 704 m.
Actualment és una zona de conreu, creada a partir de successives explanacions
del terreny que, malauradament, han eliminat bona part dels elements arqueològics militars existents.

Mapa de situació en el que s'indiquen les infraestructures militars
conservades en el Sector del Mont de Conques; en color blau
s'assenyalen els elements franquistes i en vermell els republicans

2-Accés a la zona
Vista general de l'ermita de les Esplugues amb indicació de les posicions republicanes (en vermell)

L'accès a aquest sector es pot realitzar des dels pobles
de Conques, Sant Romà d'Abella i Figuerola, a través de
les pistes i camins que es dirigeixen als estanys
de Basturs.
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Sector del Mont de Conques

3-Context històric
El fet de que el Mont de Conques sigui un observatori perfecte des del que es controla la carretera de Tremp va ser el
principal motiu de què les tropes franquistes l'ocupessin. Durant l'ofensiva republicana del mes de maig del 1938, en
aquest sector es produïren violents combats. Com a conseqüència, part del Mont de Conques va quedar en mans
republicanes. A partir d'aquest moment s'inicià un període de relativa calma, fins al mes de gener de 1939. Un cop
iniciada l'ofensiva final sobre Catalunya les tropes nacionals van acabar d'ocupar tota la muntanya i es van dirigir cap
a Isona i cap a la vall del Segre.

4-Elements conservats
De les línies militars que ocupaven gran part del Mont de Conques, actualment
-i degut a les successives ampliacions dels terreny de conreu-, només resten
elements aïllats, sense connexió entre ells. En la línia de front nacional es
conserva un búnquer amb sostre, tres búnquers sense sostre, dues plataformes
de defensa, tres pous de tiradors i una línia de trinxera.
En quant a la línia republicana només es conserva, com a element testimonial,
l'ermita de les Esplugues i, especialment, la seva façana principal amb multitud
de marques dels combats.
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Sector del Mont de Conques

4.1-Zona franquista
En aquest punt es conserven dos búnquers que dominen visualment la zona i el poble d'Isona. Tambè es poden seguir les restes de la
trinxera d'accés a aquestes estructures.

(1)

FITXA TÈCNICA

(2)

Situació geogràfica: Mont de Conques
Cota: 661 m
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
Bunquers
Descripció
(1) Búnquer de forma arrodonida, construït amb formigó,
probablement armat. Li manca el sostre i consta d'espitlleres
rectangulars. El seu interior està farcit de terra i runa.
(2) Búnquer rectangular que ha perdut el sostre i la part superior
de les parets; construït amb pedra i formigó, té nombroses
obertures rectangulars i una porta d'accés.
Estat de conservació
Bo
(1) Regular
(2) Dolent
Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior i de l'exterior dels búnquers. La reconstrucció
es considera factible, ja que es disposa de les dades suficients.
Tanmateix aquesta seria econòmicament costosa, donat l'estat de
degradació de les estructures. Senyalització del control visual.
Valoració museogràfica
Es recomana la neteja i la consolidació de les restes conservades
i la seva integració dins d'un circuit senyalitzat. Es considera
desestimable la reconstrucció de les estructures de cara a la seva
adequació museística, donat el seu deficient estat de conservació.
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Sector del Mont de Conques

4.1-Zona franquista

Aquestes estructures se situen a la banda dels estanys de Basturs, estaven connectades visualment amb les defenses de la cota 661m.
El conjunt constructiu està conformat per diversos elements, entre els que destaquen:
- Dos búnquers
- Una plataforma de defensa
- Trinxeres d'accés situades sobre l'espadat que domina els conreus entre
Sant Romà i el Mont de Conques
- Pous de tiradors, en estat regular i situats al costat de les plataformes
- Xarxa de trinxeres que comunicaven tots aquest punts defensius.

(1)

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Mont de Conques
Cota: 664 m
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
Búnquers
Descripció
(1) Búnquer sencer, de forma arrodonida amb sostre pla. Està
construït amb formigó i conserva les marques de l'encofrat de
fusta. Entrada semisoterrada directament comunicada amb
una trinxera de terra.
(2) Búnquer en molt mal estat de conservació, de planta irregular
lleugerament arrodonida; ha perdut el sostre i la part superior
de les parets.
Estat de conservació
(1) Bo

(2)

Regular

(2) Dolent

Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior dels búnquers i de la seva àrea circumdant.
Senyalització del seu control visual.
Valoració museogràfica
Es recomana la neteja i la consolidació de les restes conservades
i la seva integració dins d'un circuit senyalitzat. Es considera
desestimable la reconstrucció de les estructures de cara a la seva
adequació museística, donat el seu deficient estat de conservació.
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Sector del Mont de Conques

4.1-Zona republicana

De la línia defensiva republicana, només resta, com a testimoni, la façana de l'ermita de les Esplugues, amb els impactes que va rebre
durant els combats. A nivell simbòlic l'indret gaudeix d'una gran significació, per a molts dels soldats que hi van lluitar; alguns exvots
conservats en l'interior de l'ermita recorden les experiències dels soldats que hi van lluitar.

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Mont de Conques
Cota: 650m
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
Descripció
L'ermita de les Esplugues conserva la façana principal tal com
va quedar després dels combats que van tenir lloc en aquesta
línia del front durant la guerra civil.
Estat de conservació
Bo
Regular
Dolent
Actuacions de recuperació
El fet que es tracti d'un indret simbòlic pels combatents
republicans de la guerra civil, aconsellaria conservar les
marques dels impactes visibles en la façana de l'ermita,
sempre i quan això sigui compatible amb la conservació
de l'edifici.
Valoració museogràfica
Instal·lació d'un dispositiu museogràfic que expliqui els violents
combats del mes de maig de 1938, en què els republicans
recuperaren una part del Mont de Conques. Senyalització del
control visual existent des de l'ermita de les posicions nacionals.
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Sector de La Posa-Abella de la Conca

SECTOR DE LA POSA-ABELLA DE LA CONCA
1-Localització geogràfica del conjunt arqueològic
Aquest sector esta situat entre l'ermita de La Posa, la carretera de Bòixols,
i la zona de La Coma de Juan, el barranc de Fungueró i el Cap de Vicent.

Mapa de situació en el que s'indiquen les infraestructures militars
conservades en el Sector de La Posa- Abella de la Conca;
els elements republicans apareixen assenyalats en color vermell

2-Accés a la zona
Cadascun dels elements militars d'aquest sector disposa
d'un accés específic i únicament el camí que condueix
a l'ermita de La Posa disposa de senyalització.
Vista general de les posicions republicanes, marcades en color vermell
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Sector de La Posa-Abella de la Conca

3-Context històric
El sector denominat La Posa-Abella de la Conca va ser ocupat per la segona línia defensiva de les tropes republicanes. Per
aquesta raó es construïren una sèrie d'estructures militars destinades a impedir el pas de les tropes franquistes cap a la
vall del Segre. Tal i com va succeir en altres sectors propers, en el mes de gener de 1939, i davant de l'avenç de les tropes
nacionals que ja havien iniciat l'ofensiva final sobre Catalunya, el front republicà va ser abandonat, sense que es produïssin
combats importants.

4-Elements conservats
Les defenses militars localitzades en aquest sector, han arribat als nostres dies en un estat de conservació excepcional, degut al seu
abandonament per part de les tropes republicanes en el moment d'iniciar la seva retirada cap al nord.
D'aquestes estructures s'han identificat búnquers amb les trinxeres que els unien, en alguns trams construïdes amb ciment. Es conserva
també una cova excavada a la roca, que segurament va funcionar com a dipòsit de munició.
34

Inventari i valoració patrimonial de l'arqueologia bèl·lica de la comarca del Pallars Jussà.Història per Descobrir. Av. Verdaguer, 35. 25500-Pobla de Segur. N.I.F. G-25483561

Sector de La Posa-Abella de la Conca

4.1-Zona Republicana
La línia de defensa d'aquest indret, junt amb la formada pel front de
Bon Repòs, ofereix una tipologia de búnquers diferenciada de la resta.
Aquests no permeten l'accés directe a les espitlleres i presenten unes
dimensions superiors. Actualment les estructures visibles corresponen
a una petita part dels elements que es conserven, ja que la
vegetació dificulta la identificació de tot el conjunt; s'han localitzat
únicament tres búnquers i una trinxera.

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: La Posa- Abella de la Conca
Cota: 810 m
Bàndol militar
Franquista - Republicà

Tipus d'estructures
Búnquer

Descripció
Búnquer format per dos cossos, un de forma rectangular que
dona accés a l'interior de l'estructura, i un altre d'arrodonit, amb
dues obertures Esta fet amb ciment en el que són visibles les
marques dels sacs terrers, com es característic en les construccions militars republicanes.
Estat de conservació

Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior del búnquer i del seu perímetre.
Senyalització del control visual.
Valoració museogràfica
Aquest conjunt militar presenta un molt bon estat de conservació;
aquest fet juntament amb el fàcil accés a l'estructura, aconsella
la seva adaptació museogràfica, mitjançant l'ambientació històrica
de l'element. D'altra banda, el domini visual de l'indret proporciona
una visió didàctica de les posicions dels dos exèrcits que
convindria reforçar amb la instal·lació d'un panell explicatiu.
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Sector de La Posa-Abella de la Conca

4.1-Zona Republicana

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: La Posa-Abella de la Conca
Cota: 800 m
Bàndol militar
Franquista - Republicà

Tipus d'estructures
Búnquer

Descripció
Búnquer de forma arrodonida, construït amb ciment, encara
són visibles les marques dels sacs terrers.
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior del búnquer i del perímetre.
Senyalització del control visual.
Valoració museogràfica
Aquest conjunt militar presenta un molt bon estat de conservació;
aquest fet juntament amb el fàcil accés a l'estructura, aconsella
la seva adaptació museogràfica, mitjançant l'ambientació històrica
de l'element. D'altra banda, el domini visual de l'indret proporciona
una visió didàctica de les posicions dels dos exèrcits que
convindria reforçar amb la instal·lació d'un panell explicatiu.
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Sector de la Posa-Abella de la Conca

4.1-Zona Republicana

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: La Posa-Abella de la Conca
Cota: 820 m
Bàndol militar
Franquista - Republicà

Tipus d'estructures
Búnquer i trinxera
Descripció

(1)

(2)

(1) Trinxera excavada a la roca, d'un metre d'amplada aproximadament. Presenta un traçat força rectilini.
(2) Búnquer de forma arrodonida, fet amb ciment, té dues
obertures per vigilar i disparar.
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior de la trinxera i del voltants de les estructures.
Valoració museogràfica
Aquest conjunt militar presenta un molt bon estat de conservació;
aquest fet juntament amb el fàcil accés a l'estructura, aconsella
la seva adaptació museogràfica, mitjançant l'ambientació històrica
de l'element. D'altra banda, el domini visual de l'indret proporciona
una visió didàctica de les posicions dels dos exèrcits que
convindria reforçar amb la instal·lació d'un panell explicatiu.
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Sector de la Serra de La Campaneta, del Cucut i Bonrepós

SECTOR DE LA SERRA DE LA CAMPANETA, DEL CUCUT I BONREPÓS
1-Localització geogràfica del conjunt arqueològic
Aquest sector esta situat al límit sud del Pallars Jussà, entre el port de Comiols
i el Pas Nou. Sota la serra de La Campaneta es localitza el poble de Sant Salvador
de Toló. Tota aquesta zona es correspon a un paisatge de bosc replantat,
exceptuant la cresta de La Campaneta on predomina el sotabosc.

Vista general de les posicions nacionals situades a la Serra de
La Campaneta, assenyalades en color blau.

2-Accés a la zona
Vista general de les posicions republicanes en la zona
de Bonrepós, assenyalades en vermell i de les posicions
nacionals a la serra del Cucut, indicades en color blau.

Mapa de situació en el que s'indiquen les estructures militars conservades.
En color blau apareixen marcats els elements del front nacional, localitzats
en la serra de La Campaneta i la del Cucut, i en color vermell s'han
assenyalat els elements republicans de la zona de Bonrepós

L'accés a aquest sector es pot realitzar desde el port de Comiols o des de la vall
de Barcedana. Per arribar fins el cap de La Campaneta s'ha d'agafar un camí que
surt des de el poble de Sant Salvador de Toló.
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Sector de la Serra de La Campaneta, Cucut i Bonrepós

3-Context històric
Aquest sector va restar més o menys al marge dels atacs republicans del mes de maig de l'any 1938. Tanmateix, a les vetlles
del Nadal del mateix any els franquistes iniciaren l'ofensiva final contra Catalunya, avançant les seves línies des de Serós fins
a la serra del Cucut. Aquests combats van ser molt cruents degut a les fortes defenses republicanes, de les quals formava part
la 26 Divisió, també coneguda com la Columna Durruti, que va resistir durant una setmana. No obstant això, les tropes nacional
van aconseguir avançar en direcció al port de Comiols i dirigir-se a la vall del Segre.

Soldats disparant un canó en la Serra de La Campaneta

4-Elements conservats
Les defenses militars d'ambdós bàndols que han arribat fins als nostres dies se situen a la serra de La Campaneta, del Cucut i Bonrepòs.
Bàsicament estan conformades, tant en la línia nacional com en la republicana, per búnquers, trinxeres, punts d'observació, “xaboles” i
"parapetos". Existeix també una basa per a la recollida d'aigua localitzada en el bàndol republicà. La línia republicana destaca en aquest
cas, per la seva qualitat constructiva, conseqüència de l'estabilitat i perdurabilitat del front.
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Sector de la Serra de La Campaneta, del Cucut i Bonrepós

4.1-Zona Nacional
En aquesta zona l'exèrcit nacional establí diferents punts d'observació i d'artilleria defensats per una xarxa de trinxeres i búnquers.
La configuració del terreny de la serra de La Campaneta, va fer impossible que les tropes republicanes es plantegessin atacar aquestes
posicions amb els seus cossos d'infanteria.

(1)

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: La Campaneta
Cota: 1.127 m
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
Búnquers
Descripció
Búnquers de forma rectangular que només conserven part de les
parets; ambdós tenen l'interior reomplert de runa i estan
construïts amb ciment. Particularment el búnquer assenyalat amb
número 2 presenta contraforts en la façana orientada cap a la
Conca Dellà.
Estat de conservació
Bo
Regular
Dolent

(2)

Actuacions de recuperació
En els elements localitzats a les cotes més altes és indispensable
realitzar una neteja de l'interior dels búnquers i dels seus voltants.
Senyalització del control visual de la Conca i de les posicions
republicanes.
Valoració museogràfica
Aquest conjunt militar ofereix bones possibilitats museogràfiques,
donat el bon estat de conservació de les estructures, la proximitat
entre elles i la facilitat per accedir-hi i connectar-les mitjançant un
circuit senyalitzat. Cal afegir l'interès històric de l'indret -es tracta
del lloc on les tropes nacionals van iniciar la conquesta definitiva
de Catalunya- i el valor paisatgístic de la seva visita que permet
gaudir d'unes excel·lents vistes de la zona.
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Sector de la Serra de La Campaneta, del Cucut i Bonrepós

4.1-Zona Franquista

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: La Campaneta
Cota: 1.144-1.240 m
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
Trinxera
Descripció
Trinxera excavada al terreny natural i que presenta el traçat
habitual en forma de ziga-zaga. Es visible bona part de la
seva secció, malgrat que l'interior està parcialment reomplert
de terra i vegetació.
Estat de conservació
Bo
Regular
Dolent
Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior de la trinxera i probable consolidació dels seus
trams més deteriorats; possible adeqüació d'accessos (rampes o
escales).
Valoració museogràfica
Aquest conjunt militar ofereix bones possibilitats museogràfiques,
donat el bon estat de conservació de les estructures, la proximitat
entre elles i la facilitat per accedir-hi i connectar-les mitjançant un
circuit senyalitzat. Cal afegir l'interès històric de l'indret -es tracta
del lloc on les tropes nacionals van iniciar la conquesta definitiva
de Catalunya- i el valor paisatgístic de la seva visita que permet
gaudir d'unes excel·lents vistes de la zona.
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Sector de la Serra de La Campaneta, del Cucut i Bonrepós

4.1-Zona Franquista

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: La Campaneta Cota: 1.144-1.240 m
Bàndol militar
Tipus d'estructures
Franquista - Republicà
Indeterminada
Descripció
Estructura per definir de planta rectangular, construït amb pedra
i ciment, que només conserva la part inferior de les parets; podria
haver constituït un punt d'observació.
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació

Neteja de l'interior de l'estructura i dels seus voltants; les restes
conservades permeten una possible restauració.
Valoració museogràfica
Aquest conjunt militar ofereix bones possibilitats museogràfiques,
donat el bon estat de conservació de les estructures, la proximitat
entre elles i la facilitat per accedir-hi i connectar-les mitjançant un
circuit senyalitzat. Cal afegir l'interès històric de l'indret -es tracta
del lloc on les tropes nacionals van iniciar la conquesta definitiva
de Catalunya- i el valor paisatgístic de la seva visita que permet
gaudir d'unes excel·lents vistes de la zona.
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Sector de la Serra de La Campaneta, del Cucut i Bonrepós

4.1-Zona Franquista

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Cucut
Tipus d'estructures
Camí cobert

Cota: 1.169-1.202 m
Bàndol militar
Franquista - Republicà

Descripció
Camí cobert construït en pedra seca i el traçat del qual discorre
per l'interior del bosc; conserva únicament la part inferior de les
parets i està molt reomplert per la vegetació.
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior de l'estructura i dels seus voltants.
Valoració museogràfica
A nivell museogràfic el conjunt d'estructures conservades en la
zona del Cucut presenten un estat físic força deteriorat, en conseqüència caldria valorar la conveniència de la seva restauració i de
la creació d'un circuit senyalitzat. La restauració d'aquest element
permetria circular per l'interior, de forma que es pogués accedir
als diferents punts estratègics.
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Sector de la Serra de La Campaneta, del Cucut i Bonrepós

4.1-Zona Franquista

(2)

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Cucut

Cota: 1.169-1.202 m
Tipus d'estructures
Bàndol militar
"Xavoles" i elements indeterminats Franquista - Republicà
Descripció
(1) Estructura construïda en pedra seca i de planta irregular, amb
una porta d'accés conformada per brancals de pedra i llinda de
fusta; podria tractar-se d'una "xavola" o simplement d'una cabana
reaprofitada per a usos militars.
(2) Construcció indeterminada i molt deteriorada, de planta aproximadament rectangular, que tan sols conserva part dels murs i
d'una obertura.
Estat de conservació
Bo
Regular
Dolent

(1)

Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior de les estructures i dels seus voltants, per tal
d'apreciar millor les seves característiques constructives i
concretar la seva possible cronologia.
Valoració museogràfica
A nivell museogràfic el conjunt d'estructures conservades en la
zona del Cucut presenten un estat físic força deteriorat, en conseqüència caldria valorar la conveniència de la seva restauració i de
la creació d'un circuit senyalitzat. Des d'aquest punt de vista, el
principal valor dels elements radica en la seva escassa entitat
militar, al tractar-se de construccions populars, probablement
emprades pels soldats en la seva vida quotidiana al front.
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Sector de la Serra de La Campaneta, del Cucút i Bonrepós

4.2-Zona Republicana

(1)
FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Bonrepós

(2)

(3)

Cota: 1.084 m

Bàndol militar
Tipus d'estructures
(1) Bassa d'aigua (2) Búnquer
Franquista - Republicà
(3) Trinxera
Descripció
(1) Bassa d'aigua de planta rodona, excavada al terreny natural.
(2) Trinxera construïda en pedra i que segueix un traçat en zigazaga.
(3) Búnquer de planta rectangular, construït en pedra i ciment i
que conserva el sostre.
Estat de conservació
(3)Bo

(1)Regular

(2)Dolent

Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior de les estructures i dels seus voltants. Degut
al mal estat de conservació de les trinxeres seria recomanable
la consolidació de les restes existents per tal d'evitar una ràpida
degradació.
Valoració museogràfica
En general, el bon estat de conservació del conjunt de construccions republicanes localitzades en aquest sector, permet plantejar
la seva possible adaptació museogràfica, per tal d'explicar les
diferències constructives i estratègiques que van existir entre
els dos bàndols militars.
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Sector de la Serra de La Campaneta, del Cucút i Bonrepós

4.2-Zona Republicana

(1)

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Bonrepós

(3)
(2)

Cota: 1.021-1.087 m
Bàndol militar
Franquista - Republicà

Tipus d'estructures
(1) Parapeto (2) Búnquer
(3) Trinxera
Descripció
(1) Parapeto construït en pedra seca, de forma semicircular.
(2) Búnquer de planta arrodonida que ha conservat el sostre i
està construït amb ciment - encara són visibles les marques dels
sacs-. En aquest cas ha perdurat l'accés des d'una trinxera.
(3) Trinxera amb la base excavada en el terreny i els murs
construïts en pedra seca.
Estat de conservació
(2)Bo
(1)Regular
(3)Dolent
Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior de les estructures i dels seus voltants. En el
cas del "parapeto" i de les trinxeres -i degut a les seves característiques constructives-, seria recomanable que es consolidessin les
restes existents, per tal d'evitar que es degradin ràpidament.
Valoració museogràfica
En general, el bon estat de conservació del conjunt de construccions republicanes localitzades en aquest sector, permet plantejar
la seva possible adaptació museogràfica, per tal d'explicar les
diferències constructives i estratègiques que van existir entre
els dos bàndols militars.
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Sector de la Serra de La Campaneta, del Cucút i Bonrepós

4.2-Zona Republicana

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Bonrepós

Cota: 1074 m
Bàndol militar
Franquista - Republicà

Tipus d'estructures
Búnquer

Descripció
Búnquer de planta rodona amb sostre en molt bon estat de
conservació. Està construït amb ciment en el que encara són
visibles les marques dels sacs.
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Neteja de l'interior de l'estructura i dels seus voltants.
Valoració museogràfica
El bon estat de conservació del conjunt de construccions republicanes localitzades en aquest sector, permet una possible adaptació museogràfica per tal d'explicar les diferències constructives i
estratègiques que van existir entre els dos bàndols militars. També
és factible la creació d'un circuit per l'interior de les estructures,
de manera que sigui possible accedir als diferents elements
constructius.
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Sector de la Costa del Llarg

SECTOR DE LA COSTA DEL LLARG
1-Localització geogràfica del conjunt arqueològic
Els elements militars que es conserven estan situats a la Costa del Llarg, sobre el barranc de la Podega, aquest element geogràfic
separa la muntanya de Sant Corneli de la Vall de Carreu; a l'est se situa el poble d'Orcau. Les estructures es localitzen entre
les cotes 896-1.004m.

Vista genérica de les posicions republicanes assenyalades en vermell i de les
posicions nacionals indicades en color blau.

Mapa de situació en el que s'indiquen les estructures militars conservades. En color
blau apareixen marcats els elements del front nacional i en color vermell els
elements republicans localitzats en la Costa del Llarg

2-Accés a la zona
L'accés a aquesta zona es realitza a peu, a través del camí que s'inicia en el poble d'Orcau i que condueix fins al Castell; a partir d'aquest camí
cal agafar un ramal que porta fins a la cota 896 m, on es localitzen les primeres estructures militars.
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Sector de la Costa del Llarg

3-Context històric
En aquest sector els elements militars del bàndol nacional es troben emplaçats en una elevació del terreny, separada de la
muntanya de Sant Corneli, fet que permetia el control visual de la Conca Dellà i al mateix temps de la vall formada pel
barranc de Podega. La situació estratègica d'aquest punt el va convertir en una posició clau per a les tropes franquistes.
Cal tenir present que aquest barranc donava també accés als pobles de Montesquiu i d'Aramunt.
Durant l'ofensiva del mes de maig de 1938, l'exèrcit republicà va intentar, sense èxit, ocupar la Costa del Llarg en diferents
ocasions. Els combats es van mantenir actius fins a l'avenç de les tropes franquistes cap a la vall del Segre, al gener
de l'any 1939.

4-Elements conservats
Les defenses militars del bàndol franquista que ha arrivat fins als nostres dies constan de trinxeres, nius de metralladora i
bùnquers; paralelament en el bàndol republicà les restes que s'han conservat són minses, degut a que van aprofitar les
construccións del poble de Vilavella.
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Sector de la Costa del Llarg

4.1-Zona Nacional
En aquesta zona, són diversos els elements militars instal·lats per l'exèrcit nacional. Entre ells destaca una llarga trinxera que cada 50 metres
disposa d'un niu de metralladores. Aquesta distribució li permet controlar alternativament les dues bandes de la carena muntanyosa. Formen
també part de les estructures del bàndol franquista una sèrie de búnquers, alguns dels quals conserven graffitis realitzats pel soldats
destacats en aquestes posicions.

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Costa del Llarg.
Cota: 895 m

(1)

Tipus d'estructures
(1) Niu de metralladora
(2) Trinxera

Bàndol militar
Franquista - Republicà

Descripció
(1) Niu de metralladora de forma circular, construït amb pedra,
l'estructura domina visualment el castell d'Orcau.
(2) Trinxera d'accés al turó del castell d'Orcau.
Estat de conservació
Bo

(2)

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Els elements localitzats requereixen la neteja del seu interior
i de l'àrea circumdant.
Valoració museogràfica
Aquest conjunt militar ofereix la possibilitat de crear un circuit que
expliqui -mitjançant la instal·lació de plafons- les condicions de
l'ofensiva franquista sobre Catalunya.
Cal valorar possitivament l'interès paisatgístic de l'indret i com a
factor negatiu la dificultat d'accés al circuit que obligaria a la
creació i adaptació d'infraestructures d'accés, com ara noves
pistes aptes per a vehicles.
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Sector de la Costa del Llarg

4.1-Zona Nacional

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Costa del Llarg
Cota: 948 m
Tipus d'estructures
Búnquer

Bàndol militar
Franquista - Republicà

Descripció
Búnquer de forma quadrada construït amb formigó i que conserva
l'accés a la trinxera -que es dirigeix al castell d'Orcau-, protegit
amb un "parapeto". En l'interior s'identifiquen dues fornícules
quadrades i l'ampit d'una espitllera; l'estructura ha perdut el sostre.
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
És indispensable netejar l'interior del búnquer i l'àrea que l'envolta.
És un bon indret per a senyalitzar el control visual de la Conca i de
les posicions republicanes.
Valoració museogràfica
Aquest conjunt militar ofereix la possibilitat de crear un circuit que
expliqui -mitjançant la instal·lació de plafons- les condicions de
l'ofensiva franquista sobre Catalunya.
Cal valorar possitivament l'interès paisatgístic de l'indret i com a
factor negatiu la dificultat d'accés al circuit que obligaria a la
creació i adaptació d'infraestructures d'accés, com ara noves
pistes aptes per a vehicles.
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Sector de la Costa del Llarg

4.1-Zona Nacional

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Costa del Llarg
Cota: 948 m
Tipus d'estructures
Trinxera

Bàndol militar
Franquista - Republicà

Descripció
Trinxera d'accés al turó del castell d'Orcau, construïda amb
formigó i pedra. El traçat d'aquesta trinxera permet el control
visual del barranc per una banda i de la Conca Dellà per l'altra.
Estat de conservació
Bo
Regular
Dolent
Actuacions de recuperació
Caldria netejar l'interior del'estructura i els seus voltants.
Valoració museogràfica

Aquest conjunt militar ofereix la possibilitat de crear un circuit que
permeti ambientar museogràficament les condicions en què es va
produir l'ofensiva franquista sobre Catalunya.
Cal valorar possitivament l'interès paisatgístic de l'indret i com a
factor negatiu la dificultat d'accés al circuit que obligaria a la
creació i adaptació d'infraestructures d'accés, com ara noves
pistes aptes per a vehicles.
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Sector de la Costa del Llarg

4.1-Zona Nacional

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Costa del Llarg
Cota: 948-1004 m
Tipus d'estructures
Trinxera

Bàndol militar
Franquista - Republicà

Descripció
Trinxera construïda amb ciment i pedra; en alguns dels trams
està excavada. Donat que el relleu del terreny és molt complicat
el traçat discorre en ziga-zaga. Destaquen els nius de metralladora, instal·lats cada 50 metres.
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Caldria netejar l'interior de la trinxera i els seus voltants.
Valoració museogràfica
Aquest conjunt militar ofereix la possibilitat de crear un circuit que
expliqui -mitjançant la instal·lació de plafons- les condicions de
l'ofensiva franquista sobre Catalunya.
Cal valorar possitivament l'interès paisatgístic de l'indret i com a
factor negatiu la dificultat d'accés al circuit que obligaria a la
creació i adaptació d'infraestructures d'accés, com ara noves
pistes aptes per a vehicles.
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Sector de la Costa del Llarg

4.1-Zona Nacional

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Costa del Llarg
Cota: 1004 m
Tipus d'estructures
Búnquers

Bàndol militar
Franquista - Republicà

Descripció
(1) Búnquer de forma arrodonida amb dues obertures, construït
amb pedra i formigó. No conserva el sostre.
(2) Búnquer que presenta una planta circular amb una distribució
de l'espai interior, construït amb ciment i pedra; encara conserva
part de la seva coberta.

(1)

Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Caldria netejar els voltants dels búnquers i l'interior, tenint
especial cura en la neteja de superficies que permetessin
la realització de "grafitis".

(2)

Valoració museogràfica
Aquest conjunt militar ofereix la possibilitat de crear un circuit que
expliqui -mitjançant la instal·lació de plafons- les condicions de
l'ofensiva franquista sobre Catalunya.
Cal valorar possitivament l'interès paisatgístic de l'indret i com a
factor negatiu la dificultat d'accés al circuit que obligaria a la
creació i adaptació d'infraestructures d'accés, com ara noves
pistes aptes per a vehicles.
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Sector de la Costa del Llarg

4.2-Zona Republicana

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Costa del Llarg
Cota: 969-1023 m
Tipus d'estructures
Búnquers

Bàndol militar
Franquista - Republicà

Descripció
Restes d'estructures militars que no presenten una fesomia
convencional, degut a què es tracta de construccións de l'antic
poble de Vilavella aprofitades per l'exèrcit republicà.
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
En aquest cas, i degut a la precarietat de les restes conservades,
s'hauria de realitzar una neteja de la vegetació per tal d'identificar
les possibles estructures reutilitzades pels republicans.
Valoració museogràfica
En aquesta sector seria aconsellable la utlització de dispositius
que indiquessin les zones del poble de Vilavella que van ser
utilitzades per l'exèrcit republicà com a estructures militars.
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SECTOR DE LLANIA I LA IGLESIETA

Sector de Llania i La Iglesieta

1-Localització geogràfica del conjunt arqueològic
En aquest sector les construccions militars es localitzen en la zona de Llania, situada entre el barranc del Llabro i el barranc de la
Molina. Als seus peus i mirant cap al nord, es localitza el riu Noguera Pallaresa i en direcció suud el poble d'Hortoneda. A sobre
del barranc de Llabro hi ha un petit puig anomenant La Iglesieta, emplaçat davant del Roc de Pubill, de d'on es controla visualment
el mateix barranc; tanmateix, l'indret no te vistes sobre el riu Noguera Pallaresa.

Mapa de situació en
el qual s'indiquen les
estructures militars
conservades. En color
blau apareixen marcats
els elements del front
nacional localitzats en
Llania i La Iglesieta

Vista panoràmica de les diferents posicions militars, en el turò del mig i assenyalat en blau s'identifica
La Iglesieta, situada entre el Roc del Pubill (del bàndol franquista) i La Creueta (del bàndol republicà)

2-Accés a la zona

Vista general del turó de La Iglesieta

L'accés a aquesta zona es realitza a peu, des de el camí que surt d'Hortoneda i que s'inicia just davant de cal Music
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Sector de la Costa del Llarg.

3-Context històric:
Els emplaçaments de Llania i de La Iglesieta eren posicions franquistes que juntament amb les del Roc de Pubill, formaven
un conjunt de punts que controlaven el barranc de Llabro i els moviments de les tropes republicanes en cas què aquestes
volguessin accedir a la carretera de La Pobla de Segur a Esterri.
Efectivament, durant l'ofensiva del mes de maig de 1938, l'exèrcit republicà va intentar, sense èxit, creuar el barranc de Llabro
per arribar al riu Noguera Pallaresa. Els dos exèrcits van mantenir les seves posicions fins al gener de 1939, moment en què
les tropes republicanes es van retirar.

4-Elements conservats
Les defenses militars del bàndol franquista que han arribat fins als nostres dies s'ubiquen en un indret ocupat per estructures
anteriors, probablement d'època medieval, bastides sobre una roca que proporciona una excel·lent defensa natural i a les quals
se superposen els dispositius militars de la Guerra Civil. Els elements construïts en època contemporània són, doncs, diverses
trinxeres, búnquers, "parapetos" i "xavoles" que constitueixen una veritable fortificació.
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Sector de Llania- La Iglesieta

4.1-Zona Nacional

Aquest sector va ser considerat com un front maginal, donada la complexitat del terreny que dificultava la movilitat de les tropes.

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Llania- La Iglesieta
Cota: 891 m
Tipus d'estructures
(1) Búnquer
(2) "Parapeto"
(3) Escales

(1)

(3)

(2)

Bàndol militar
Franquista - Republicà

Descripció
(1) Búnquer de forma irregular que probablement aprofita restes
d'una construcció anterior; està fet amb formigó i pedra i té una
porta d'accès.
(2) Mur o "parapeto" de ciment.
(3) Escales de formigó, construïdes directament sobre la roca.
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Es necessari netejar l'interior de les estructures i el seu voltant.
Valoració museogràfica
Aquest conjunt constructiu ofereix la possibilitat d'explicar l'aprofitament de les fortificacions naturals com a emplaçaments militars,
emprats en diferents períodes de la història. Pel que fa a la
guerra civil de 1936, l'indret és especialment rellevant quant al
control visual que proporciona dels barrancs que condueixen al
riu Noguera Pallaresa. És també un bon exemple de la duresa
del front, en aquest cas més determinada pels condicionants
geogràfics, que pels fets bèl·lics que van tenir lloc.
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Sector de Baiarri

1-Localització geogràfica del conjunt arqueològic
És el sector bèl·lic localitzat més al nord del Pallars Jussà, gairebé en el límit amb el Pallars Sobirà. Les construccions militars conservades
estan emplaçades sobre el barranc de l'Infern, el barranc de Llabro i la muntanya d'Esplà. Des de la muntanya de Baiarri, que té com a punt
més alt el Roc del Pubill, les tropes nacionals controlaven la carretera de La Pobla de Segur a Esterri, el principal objectiu militar d'aquesta
zona geogràfica.

Vista general de l'emplaçament
dels dos fronts militars. La ampliació
de la dreta correspon al Roc del
Pubill, on se situava la posició més
elevada de l'exèrcit franquista en la
muntanya de Baiarri

2-Accés a la zona
L'accés a aquesta zona es restringit ja que pertany a la Reserva Natural del Boumort.

Mapa de situació en el que s'indiquen les estructures militars
conservades. En color blau apareixen marcats els elements
del front nacional i en color vermell s'han marcat els elements
republicans
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3-Context històric
El Roc del Pubill, ocupat per l'exèrcit franquista, permetia un control excepcional de la carretera de La Pobla de Segur a Esterri, a
través de la qual s'establia comunicació amb les tropes nacionals situades cap al nord. Aquesta posició estava clarament relacionada amb les emplaçades a Llania, descrites en el capítol anterior. Degut a l'abrupte relleu del terreny, el desplaçament de les
unitats militars era dificultós, de forma que els enfrontaments bèl·lics foren escassos. Cal exceptuar, novament, l'ofensiva de
republicana que es va produir al mes de maig de 1938, durant la qual els combats van ser intensos.

4-Elements conservats
El conjunt d'elements militars d'aquest sector està format bàsicament per trinxeres d'ambdòs fronts; en el bàndol franquista es localitzen
també diversos búnquers.
60

Inventari i valoració patrimonial de l'arqueologia bèl·lica de la comarca del Pallars Jussà.Història per Descobrir. Av. Verdaguer, 35. 25500-Pobla de Segur. N.I.F. G-25483561
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4.1-Zona Nacional
En aquesta zona, els elements militars instal·lats per l'exèrcit nacional que s'han conservat són bàsicament una sèrie de trinxeres, que
defensaven el Roc del Pubill i tres búnquers.

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Baiarri
Tipus d'estructures
Conjunt fortificat

Cota: 1128 m
Bàndol militar
Franquista - Republicà

Descripció
Conjunt format per una trinxera i diverses estructures fortificades,
construïdes amb pedra i formigó, algunes de les quals disposen
d'obertures per tal de vigilar i disparar; no constitueixen búnquers
pròpiament dits.
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Es requereix la neteja de l'interior dels espais construïts
-a través de la qual és possible identificar noves estructuresi eliminar la vegetació dels voltants.
Valoració museogràfica

El fet que el sector pugui considerar-se com una zona marginal
del front, la dificultat d'accés per la complexitat orogràfica i
l'escassa entitat arquitectònica de les estructures conservades,
aconsella una intervenció puntual destinada a posar de relleu el
control visual de les posicions -mitjançant plafons informatius-;
es considera desestimable la reconstrucció dels elements militars.
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4.1-Zona Nacional

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Baiarri
Tipus d'estructures
Trinxera

Cota: 1.050-1.100 m
Bàndol militar
Franquista - Republicà

Descripció
Restes molt malmeses d'una trinxera, parcialment excavada
en el terreny natural; el seu traçat s'iniciava en la part posterior
del Roc del Pubill.
Estat de conservació
Bo
Regular
Dolent
Actuacions de recuperació
Aquesta estructura presenta un estat de conservació molt precari,
per aquesta raò és indispensable la neteja de la zona per tal de
recuperar el màxim possible del traçat de l'estructura.
Valoració museogràfica
El fet que el sector pugui considerar-se com una zona marginal
del front, la dificultat d'accés per la complexitat orogràfica i
l'escassa entitat arquitectònica de les estructures conservades,
aconsella una intervenció puntual destinada a posar de relleu el
control visual de les posicions -mitjançant plafons informatius-;
es considera desestimable la reconstrucció dels elements militars.

62

Inventari i valoració patrimonial de l'arqueologia bèl·lica de la comarca del Pallars Jussà.Història per Descobrir. Av. Verdaguer, 35. 25500-Pobla de Segur. N.I.F. G-25483561

Sector de Baiarri

4.1-Zona Nacional

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Baiarri
Tipus d'estructures
Búnquer

Cota: 900 m
Bàndol militar
Franquista - Republicà

Descripció
Búnquer de planta rectangular, construït amb formigó armat i
que conserva el sostre i les obertures originals; concretament,
la porta i les espitlleres. S'observa part de la trinxera d'accés,
pressumiblement excavada al terreny.
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Caldria netejar el búnquer (interior i perímetre) i l'interior
de la trinxera.
Valoració museogràfica
El fet que el sector pugui considerar-se com una zona marginal
del front, la dificultat d'accés per la complexitat orogràfica i
l'escassa entitat arquitectònica de les estructures conservades,
aconsella una intervenció puntual destinada a posar de relleu el
control visual de les posicions -mitjançant plafons informatius-;
es considera desestimable la reconstrucció dels elements militars.
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4.1-Zona Nacional

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Baiarri
Tipus d'estructures
Búnquer

Cota: 800 m
Bàndol militar
Franquista - Republicà

Descripció
Búnquer construït amb ciment, presenta una porta d'accés i
només conserva part de dos dels seus murs en diferents alçades.
Estat de conservació
Bo

Regular

Dolent

Actuacions de recuperació
Caldria netejar l'interior del búnquer i eliminar la vegetació
de la seva àrea circumdant.
Valoració museogràfica
El fet que el sector pugui considerar-se com una zona marginal
del front, la dificultat d'accés per la complexitat orogràfica i
l'escassa entitat arquitectònica de les estructures conservades,
aconsella una intervenció puntual destinada a posar de relleu el
control visual de les posicions -mitjançant plafons informatius-;
es considera desestimable la reconstrucció dels elements militars.
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4.2-Zona Republicana

FITXA TÈCNICA
Situació geogràfica: Baiarri
Tipus d'estructures
Trinxera i altres estructures

Cota: 1170-1410 m
Bàndol militar
Franquista - Republicà

Descripció
Restes d'una trinxera possiblement excavada al terreny, amb el
traçat molt malmés i l'interior totalment reomplert.
Altres estructures de difícil identificació.
Estat de conservació
Bo
Regular
Dolent
Actuacions de recuperació
Caldria netejar el traçat de la trinxera i el seu interior.
Valoració museogràfica
El fet que el sector pugui considerar-se com una zona marginal
del front, la dificultat d'accés per la complexitat orogràfica i
l'escassa entitat arquitectònica de les estructures conservades,
aconsella una intervenció puntual destinada a posar de relleu el
control visual de les posicions -mitjançant plafons informatius-;
es considera desestimable la reconstrucció dels elements militars.
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