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FITXA TÈCNICA 

Lloc de la intervenció Fortificacions del Cinturó Defensiu d’Artesa de Segre a la 
Serra del Munt, Foradada 

Població i comarca Foradada, (La Noguera)

Coordenades  

UTM (ETRS89) X=  333870 / Y= 4540595 / Z= 316 

Promoció Ajuntament de Foradada 

Execució intervenció WEB CULTURA, SCP - Cat Patrimoni 

Direcció i redacció  Núria Cabañas Anguita
Pere Tardà Serra 
 

Aixecament topogràfic Dídac Pàmies Gual 

Paraules clau Trinxera |Búnquer |Refugi |Parapet |Guerra Civil |Època 
contemporània   

Resum Estudi històric, documental i topogràfic dels vestigis 
patrimonials localitzats a la Serra del Munt de Foradada. 
Aquestes restes patrimonials es troben vinculades dins el 
marc cronològic de la Guerra Civil i en concret a l’àmbit de 
l’anomenat Cinturó Defensiu d’Artesa de Segre. 
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1. SITUACIÓ

Els vestigis patrimonials vinculats a la Guerra Civil i en concret a l’àmbit de l’anomenat Cinturó 
Defensiu d’Artesa de Segre, motiu del present estudi històric, documental i topogràfic, es 
troben situats a la Serra del Munt de Foradada (La Noguera), a l’oest d’Artesa de Segre. La 
Serra del Munt, amb una orientació del nord-oest vers el sud-est, ja de per si una important 
defensa natural, un cop excavades les trinxeres, els refugis i els nius de metralladora 
formigonats es va incorporar a la línia de fortificacions republicanes que havia de protegit el 
nus de comunicacions d’Artesa de Segre i dificultar una probable ofensiva de l’exèrcit sollevat. 

2. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC 

El municipi de Foradada ocupa una extensió de 28,55 km2  i es troba situat a la part central de 
la comarca de la Noguera. Limita al nord i a l’oest amb Alòs de Balaguer, al nord i a l’est amb 
Artesa de Segre, a l’est amb l’enclavament de Montclar del municipi d’Agramunt, al sud amb 
Preixens i Montgai i a l’oest amb Cubells.  

El terme comprèn els pobles de Foradada cap del municipi, Marcovau, Montsonís i Rubió, que 
a la vegada aquest darrer comprèn els nuclis de Rubió de Baix, de Dalt i del Mig.  

La part septentrional de Foradada és accidentada per la Serra del Munt (596 m), amb la font 
del Munt, on hi ha els pobles de Montsonís i de Rubió i el santuari de Salgar, prop de les grutes 
de Salgar; entre aquestes i el Cap (410 m) s’escola, per l’estret de Salgar, el barranc de Salt per 
on baixa el riu Segre. A la part meridional del terme es troben els relleus més suaus de la serra 
de Montclar. 

3. CONTEXT HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC 

3.1. Context històric

L’alçament militar del 18 de juliol de 1936 en contra de la legalitat institucional de la II 
República, va comportar l’esclat de la Guerra Civil Espanyola, que perdurà fins l’abril de 1939.  

A mesura que la guerra avançava es feia més evident pels republicans la necessitat de 
reorganitzar l’exèrcit per fer front a l’exèrcit franquista.  

A principis de la primavera de 1937 les tropes franquistes estaven centrades al front nord, i en 
concret a la ciutat de Bilbao. Amb la finalitat de treure pressió al Front del Nord, l’Estat Major 
de l’Exèrcit de la República organitzà una ofensiva al front d’Osca. La segona ofensiva 
desplegada a Aragó fou a la zona de Belchite amb l’objectiu d’arribar fins a Saragossa.  
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Una de les victòries més significatives per l’exèrcit republicà fou l’ofensiva sobre la ciutat de 
Terol; reconquerida el gener de 1938. Malgrat que va durar poc, atès que fou recuperada per 
l’exèrcit sollevat el 22 de febrer de 1938. 

A partir d’aquest moment, l’exèrcit franquista inicià una ofensiva imparable reconquerint 
altres ciutats com Belchite. El 27 de març de 1938 creuava el riu Cinca i ocupava la ciutat de 
Fraga i Massalcoreig, primera població del territori català ocupada. El trencament del front 
d’Aragó va significar l’entrada de l’exèrcit franquista a Catalunya ocupant el 3 d’abril de 1938 la 
ciutat de Lleida, duta a terme per la 13 Divisió del Cos d’Exèrcit Marroquí anomenada “La 
mano negra”, sota les ordres del general Fernando Barrón Ortiz, mentre la 46 Divisió 
republicana i les unitats agregades, uns deu mil efectius en total, comandats pel tinent coronel 
Valentín González, el campesino, desobeint les ordres de l’Estat Major, es van retirar al marge 
esquerre del riu Segre, ordenant la voladura dels ponts de la ciutat de Lleida. 

A partir d’aquest moment, a la província de Lleida es definirà un extens front bèl·lic, el qual 
arribarà, seguint el curs dels riu Segre i la Noguera Pallaresa, fins a les cotes més enlairades del 
Pirineu. Aquesta línia de front, es consolida plenament el dia 20 del mateix mes d’abril, i es 
mantindrà pràcticament estable, amb poques correccions, durant gairebé nou llargs mesos. 

L’abril de 1938 el govern de la República es reestructurà i alhora es dugué a terme una 
reorganització militar de l’Exèrcit de Catalunya amb la creació, entre d’altres, del G.E.R.O. 
(Grup d’Exèrcits de la Regió Oriental), atès que Catalunya es convertia en l’espai principal de la 
guerra després de la caiguda del Front d’Aragó. Comarques com la Noguera, el Segrià, l’Urgell, 
els Pallars i la Segarra, que fins aleshores havien patit mínimament el conflicte, es convertiran 
en el focus dels propers esdeveniments.  

El 4 d’abril de 1938, l’Estat Major Central de l’Exèrcit de la República dictava les “Directivas 
para las líneas sucesivas de defensa en Cataluña”, mitjançant les quals es disposava la 
construcció de 6 línies fortificades, amb la finalitat d’impedir i dificultar l’avançament de les 
forces franquistes i protegir les vies de comunicació cap a França. D’aquestes sis línies tan sols 
es van  finalitzar la línia de defensa L-1 (primera línia immediata a la del front) i la línia de 
defensa L-2 (que s’estenia des de la frontera amb Andorra fins a les Terres de l’Ebre i 
Tarragona). Paral·lelament a la construcció de la línia L-2 es va dur a terme el disseny i la 
construcció d’altres línies defensives complementàries: la línia del Canal d’Urgell i la línia 
defensiva al sector d’Artesa de Segre,  línia a la que pertanyen els vestigis de defensa de la 
Serra del Munt a Foradada.  

La construcció d’aquestes línies va concloure a la tardor del mateix any 1938 i estaven 
formades diversos elements de fortificació: trinxeres, nius de metralladora formigonats, pous 
de tirador, refugis, polvorins i pistes de comunicació entre les construccions. La direcció 
tècnica de les obres va dependre en tot moment del G.E.R.O. (Grup d’Exèrcits de la Regió 
Oriental).  
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3.2. El Cinturó de Defensa d’Artesa de Segre

Artesa de Segre i el seu entorn constituïa un important nus de comunicació en direcció nord, 
fins a la Seu d’Urgell i França; en direcció sud cap a Tàrrega; en direcció est cap a Barcelona 
passant per Ponts i finalment cap a la línia de front en direcció oest. Per aquest motiu, es va 
convertir de un dels objectius principals del comandament franquista, atès que la seva 
conquesta significaria l’aïllament d’una bona part de les divisions republicanes. Aquest fet va 
impulsar que l’Estat Major de l’Exèrcit de l’Est republicà ordenés la immediata fortificació del 
sector. La seva construcció, efectuada a partir de maig de 1938, fou encarregada a la 
Comandància d’Enginyers de la 26a Divisió , excolumna Durruti, unitat que va quedar 
enquadrada dins l’XIè Cos d’Exèrcit (AAVV. 2009: 122). La construcció fou executada per 
presoners del 2º Batalló Disciplinari; batalló format per 2.500 presos disciplinaris que 
provenien de la presó de Montjuïc. Els presos eren d’origen divers, uns centenars de 
delinqüents comuns i unes desenes de desertors. El gruix principal era format per 
excombatents anarquistes condemnats per un Tribunal Militar. Entre aquests destacaven els 
supervivents del famós Batalló de la Mort, format per voluntaris italians que van ser 
condemnats per la seva desastrosa actuació en la defensa de Santa Quiteria a Tardienta (Osca). 
També hi havia un batalló d’origen anarquista, el 540 de la 28a Divisió “Ortiz”, condemnat per 

Detall de les “Directivas 
para las líneas sucesivas 
de defensa en Cataluña” 
proposades pel general 
Vicente Rojo 
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no haver complert les ordres de prendre unes posicions franquistes a Gelsa (Saragossa) (Reñé, 
X. 2010: 10). Els disciplinaris s’allotjaven en esglésies i altres edificis incautats que havien estat 
destinats a l’ensenyament de titularitat privada de caràcter religiós. 

Projecció del cinturó de defensa entorn Artesa de Segre.                         Mapa del Grup d’Exèrcits de la Regió Oriental. 
Sistema defensiu de la línia L-2.  

Font: Arxiu General Militar d’Àvila.  

La tipologia de les defenses, tant excavades com edificades, fou molt diversa: trinxeres, nius de 
metralladores formigonats i refugis antiaeris subterranis, que finalment no pogueren resistir 
l’atac que les divisions de l’exèrcit franquista composen la magnífica obra d’enginyeria militar 
que havia de defensar Artesa de Segre i el seu nus de comunicacions (Reñé, X. 2010: 20). 

Documentació existent a l’Arxiu General Militar d’Àvila, relativa a l’informe del S.I.P.M. 
(Servicio de Información y Policia Militar) d’octubre de 1938, de l’Exèrcit del Nord, Cos 
d’Exèrcit de Navarra, 62 Divisió; relativa a emplaçaments, casernes, carreteres i fortificacions 
de l’enemic, fa referència al contingut del Boletín de Información del Cuerpo de Ejército de 
Navarra, de data 26 de maig de 1938, en el qual es citava textualment: “Artesa de Segre.- A 
dos o tres kilómetros de esta población existen trincheras de tierra y nidos de ametralladoras 
de veinte en veinte metros construidas para barrer la carretera procedente de Balaguer” 
(Reñé, X. 2010: 20). 

El mateix document també fa referència a les defenses consolidades en data 14 d’agost de 
1938, on s’hi detalla el següent: “Todas las immediaciones de Artesa de Segre están 
fuertemente atrincheradas. La línea exterior del sistema de fortificaciones pasa entre otros 
lugares por Vallebrera-Cero-Tudela de Artesa -Marcobau, continuado hacia el Norte por 
Foradada para cerrar en el Segre. Las fortifcaciones están constituidas por trincheras, nido de 
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armas automáticas y refugios contra aviación. Las trincheras son de 1,60 ms, por 0,80 ms. En 
comunicación con los nidos y refugios. Los nidos son de forma circular, capaces para dos 
ametralladoras, construidos sobre pozos de dos metros de profundidad, de cemento armado y 
con techo de un metro de espesor. Los refugios están excavados a cinco metros de 
profundidad y son capaces para una sección. En el terreno comprendido entre las carreteras 
de Artesa a Balaguer y de Artesa a Tàrrega, a la altura de Marcobau, en un espacio aproximado 
de tres kilómetros de frente, hay construidos 10 nidos de ametralladoras y 24 refugios. Todas 
las fortificaciones están alambradas con tres filas de piquetas.” (Reñé, X. 2010: 20).  

La Batalla d’Artesa de Segre 

 
Mapa de la batalla d’Artesa de Segre.  Font: Altes de la Guerra Civil a Catalunya. 
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El 23 de desembre de 1938 la 1era. Divisió nacional van trencar les línies de la 119 Brigada 
Mixta republicana davant del cap de pont de la Baronia. Al nord la 61 Divisió nacional ataca la 
zona de Roca Alta i el Montsec de Rúbies. La 120 Brigada Mixta republicana va rebutjar 
diversos atacs malgrat que finalment va haver de cedir a causa de l’artilleria pesant. Entre els 
dies 24, 25 i 26 de desembre les tropes nacionals avancen i aconsegueixen tallar la carretera 
de Tremp a Artesa de Segre. El 28 de desembre l’amenaça sobre Artesa de Segre és imminent, 
quedant al descobert el flanc sud de les unitats republicanes situades a la zona d’Artesa, atès  
que la 72 Divisió republicana s’havia replegat. La 53 Divisió franquista continua l’avanç fins al 
cap del pont de Balaguer i Cubells i la 84 Divisió avança per la collada de Boada cap al sud 
d’Alòs de Balaguer. (Galitó,P; Gimeno, M; Pita,R; Tarragona, J. 2006: 255-263). El dia 2 de 
gener de 1939 la 150 Divisió del cos d’exèrcit Urgell ocupa Montargull  i arriba fins al km 9 de 
la carretera d’Artesa de Segre a Tremp, direcció Anya i la 61 Divisió ocupa Vall-llebrerola i Vall-
llebrera. La 1 Divisió avança fins a Sant Ermengol i la 84 Divisió ocupa el nucli de Rubió de Dalt i 
la 53 Divisió avança al sud de Cubelles. El dia 3 de gener la 150 Divisió ocupa Anya i avança fins 
a la Casa de la Peixera. La 1era Divisió ocupa Alentorn i Vernet i la 84 Divisió ocupa la Serra del 
Munt, sobrepassant les fortificacions republicanes motiu d’aquest estudi,  i la localitat de 
Foradada (Galitó,P; Gimeno, M; Pita,R; Tarragona, J. 2006:264). La 82 Divisió s’ocupa de l’espai 
que havia quedat per cobrir entre les Divisions 84 i 53, prenent la localitat de Montclar, al sud.  

El cinturó defensiu d’Artesa de Segre es veié envoltat d’unitats divisionàries franquistes uns 
75.000 efectius ben armats i coberts per l’acció artillera i aèria preparatòria. La manca de 
resistència republicana al sector sud per la 72 Divisió va obligar a la 26 Divisió de l’Exèrcit 
Popular a desplaçar-hi la 119 Brigada Mixta deixant afeblida la defensa d’Artesa de Segre. 
Malgrat que la caiguda era imminent, el 4 de gener de 1939 els republicans inicien violents 
contraatacs contra les forces franquistes a l’indret de la Casa de la Peixera, obligant a retirar-se 
a la 150 Divisió franquista. Finalment  el dia 5 de gener de 1939 es consuma la conquesta 
d’Artesa de Segre per l’exèrcit franquista finalitzant, així,  la primera fase de l’ofensiva a 
Catalunya i aconseguint el seu objectiu: dividir el front republicà en dues zones de difícil 
comunicació i arribar a la zona del Canal d’Urgell, fet que significava haver penetrat en la 
segona línia de defensa republicana.  

3.3. Antecedents arqueològics 

El poble de Foradada des de fa anys ve realitzant una important tasca de recuperació, estudi, 
senyalització, posada en valor i divulgació del seu ric i espectacular patrimoni memorial 
vinculat a aquesta important i imponent línia defensiva situada al centre de la comarca de la 
Noguera. 

Molts dels espais de memòria que formen part de l’anomenat del Front del Segre, avui dia 
visitables, compten amb la senyalització Memorial, a Foradada també. L’any 2011 es va dur a 
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terme una intervenció arqueològica que consistí en l’excavació, documentació i recuperació de 
tres nius de metralladora formigonats (búnquers), dos d’ells situats al nucli de Foradada (a 
Serra de les Forques i a la Roca Foradada) i un a la Serra del Munt.  A l’interior d’aquests espais 
s’hi va recuperar diversitat de material entre el qual destaquen 42 beines de Mossin-Nagant i 
Mauser.  

4. MOTIVACIÓ I OBJECTIUS

Des de fa anys l’Ajuntament de Foradada ve realitzant una important tasca d’estudi, 
recuperació i divulgació del patrimoni memorial vinculat a la línia defensiva que havia de 
protegir el nus de comunicacions d’Artesa de Segre i que es troben per tot el terme municipal 
de Foradada.  

Entre aquestes activitats cal remarcar: 

 Producció i instal·lació de senyalètica direccional i interpretativa, d’acord amb les 
directives del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya en diversos 
elements patrimonials: Búnquer de la Serra del Munt; Búnquer de la Roca Foradada; 
Búnquer de Castellons i el Búnquer del Serrat de les Forques. També s’han dignificat 
les restes d’un soldat republicà que actualment es troben dipositades al Cementiri 
Municipal amb la instal·lació d’un faristol adossat a l’entrada del cementiri i s’ha 
senyalitzat la sepultura. 

 Intervencions arqueològiques l’any 2011 al Búnquer de la Serra del Munt; Búnquer de 
la Roca Foradada i el Búnquer del Serrat de les Forques amb l’objectiu de fer visitables 
diverses estructures patrimonials i posar al descobert el funcionament del sistema 
defensiu republicà. A finals de l’any 2021 es va acondicionar, també, l’entrada d’una 
galeria subterrània vinculada possiblement a un niu de metralladores en el sector de 
l’aparcament de Sant Urbà. 

 Organització, juntament amb l’Associació Esportiva Lo Bunker, des de ja fa 8 anys del 
Trail Lo Bunker, una prova esportiva amb alta participació que promou, entre altres, 
l’important patrimoni memorial vinculat a aquesta línia de defensa. 

Seguint amb aquesta línia d’estudi i posada en valor i divulgació, l’Ajuntament de Foradada ha 
encarregat la realització, amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació de 
Lleida i el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, d’un estudi de la línia de 
trinxeres, nius de tirador, refugis, búnquers,... que serpentegen en el vessant oest de la Serra 
de Munt  amb l’objectiu de complementar els estudis ja existents i aportar nova informació en 
relació als elements de fortificació del tram del Cinturó Defensiu d’Artesa de Segre al seu pas 
per Foradada i, alhora incorporar un possible nou reclam turístic.  
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5. METODOLOGIA

L’elaboració del següent informe s’ha desenvolupat en dues fases de treball: l’estudi de camp i 
l’estudi de gabinet. 

5.1. Estudi de camp 

El treball de camp ha consistit en visitar, resseguir i topografiar els elements patrimonials 
localitzats a la Serra del Munt “in situ” i relacionats amb aquesta complexa línia fortificada 
republicana.  

Durant el treball de camp també s’ha dut a terme un registre fotogràfic exhaustiu dels 
diferents elements localitzats (trinxeres, nius de metralladora – búnquers, refugis, parapets...) 
en format digital d’alta resolució amb la utilització de jalons i la realització, sobre el terreny, de 
la seva descripció i la presa de mesures si era necessari. 

Treballs de documentació topogràfica

  
Treballs de documentació fotogràfica 
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5.2. Estudi de gabinet

Aquesta fase de treball, posterior a la de camp, consisteix en la redacció d’una memòria 
explicativa dels diferents elements del patrimoni memorial localitzats i la realització de l’estudi 
planimètric per tal de situar amb exactitud els diferents elements defensius conservats a la 
Serra del Munt i que formen part del cinturó defensiu republicà.  

6. RESULTATS DE L’ESTUDI DE LA SERRA DEL MUNT

A partir del dia 23 de desembre de 1938 l’exercit franquista va iniciar l’ofensiva final contra 
Catalunya, i tal com havien previst el comandaments republicans a la primavera de 1938,  el 
nus d’Artesa de Segre es va convertir en un objectiu prioritari. L’ocupació d’aquest municipi i 
de la zona significava l’aïllament per diverses de les divisions republicanes.  Per aquest motiu, a 
partir del mes de maig de 1938 la República dur a terme una importat tasca de fortificació amb 
l’objectiu de defensar el sector d’Artesa de Segre. Aquesta tasca fou encarregada a la 
Comandància d’Enginyers de la 26a Divisió, excolumna Durruti, unitat que va quedar 
enquadrada dins l’XI Cos d’Exèrcit. 

El conjunt de fortificacions localitzades a la Serra del Munt de Foradada formen part de tot 
aquest dispositiu de fortificacions defensives entorn Artesa de Segre. La tipologia de les 
construccions documentades és molt diversa: trinxera principal, trinxeres secundàries, pous de 
tirador, trinxeres d’evacuació i comunicació,  búnquers – nius fortificats de metralladora, 
refugis, barraques o xaboles, parapets, etc. 

6.1. Trinxera principal

Trinxera que transcorre de sud a nord a la vessant oest de la Serra del Munt amb una longitud 
aproximada de 2,8 km. En concret es tracta d’una rasa realitzada en el subsol geològic amb 
una profunditat actual màxima que oscil·la entre els 0,60 i 1,60 m i una amplada de 0,80 m. 
Actualment l’interior de la trinxera està reblerta amb pedres, terres i  la pròpia vegetació de la 
serra. Originalment tindria una alçada aproximada entre 1,50 i 1,70 m. 

Depenen del tipus de substrat on estan situades les trinxeres s’excavaven de forma manual, a 
pic i pala, en el cas de ser terra o relativament tou; i martells pneumàtics amb motors de 
gasolina i fins i tot barrinades amb carregues de dinamita, en terrenys de roca viva. 

La trinxera principal, majoritàriament,  presenta un traçat en forma de ziga-zaga ja que era un 
modus operandi que permetia facilitar els angles de tir en diagonal i a l’hora neutralitzar o 
disminuir l’efecte de les ones expansives i la metralla de les explosions d’obusos d’artilleria i de 
les bombes aèries a la vegada que, facilita la defensa de la trinxera en el cas d’un atac frontal 
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d’infanteria armada amb fuselleria, armes automàtiques i bombes de mà. Molts dels angles de 
la trinxera principal incorporen un pou de tirador.  

En diferents punts, la trinxera està sobre elevada amb un mur de pedra seca per tal de que 
pogués assolir l’alçada necessària.  

Vista general de la trinxera principal                    Tram de la trinxera amb pedra seca.  
 

 
Vista general de la trinxera principal                    Trinxera amb més d’1 m d’alçada conservat 
 

Vista general de la trinxera excavada a la roca    Tram de la trinxera excavada a la roca 
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Vista aèria d’un tram de la trinxera principal ( annex planimètric: Planta Tram 1. Plànol 3). 

Trazodo de Trincheras. Lámina 10. 

Elementos de Fortifiación. 
Grup de Unidades de Fortificación y Obras. Sección 
Técnica. Barcelona 1937. 
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D’aquesta trinxera, per la banda de ponent, es ramifiquen un seguit de trinxeres secundàries, 
en total 47, amb una amplada d’entre 0,20 i 0,40 m. La longitud varia segons la necessitat, la 
topografia i les característiques de propi terreny. Aquestes trinxeres tenien la funció de 
generar una defensa en profunditat esdevenint veritables trinxeres de combat. 

6.2. Trinxera secundària  

Les trinxeres secundàries, igual que la trinxera principal, presenten una planta en ziga – zaga i 
algunes d’elles també es ramifiquen entre si. Totes aquestes finalitzen amb un pou de tirador 
per fusellers, la majoria de planta circular a excepció d’un, que presentava una planta 
rectangular.  

  
Tram de la trinxera secundària en forma de ziga-zaga         Detall de 60 cm l’alçada conservada 

  
Vista general d’una trinxera secundària                                    Detall de la ramificació d’una mateix trinxera secundària
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Pou de tirador de planta circular                                               Pou de tirador de planta rectangular  

Perfikes de Trincheras. Lámina 1. 

Elementos de Fortifiación.
Grup de Unidades de Fortificación y 
Obras. Sección Técnica. Barcelona 1937. 
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6.3. Trinxera d’evacuació o circulació

Una última tipologia de trinxera documentada és la trinxera d’evacuació o circulació. D’aquest 
model s’han localitzat dues trinxeres situades a la vessant est de la trinxera principal. Aquestes 
també presenten una planta en forma de ziga-zaga i una longitud d’entre 90 i 94 m. L’alçada 
conservada en aquest cas és de 0,80 m amb una amplada que oscil·la entre els 0,80 i 0,90 m. 

  

6.4. Búnquers – nius de metralladora formigonats 

Els búnquers són estructures construïdes amb formigó armat per acollir armes automàtiques 
(metralladores).  

1. Búnquer 1: Búnquer de la Serra del Munt (annex planimètric: Plànol 15) 

Búnquer – niu de metralladora situat en un esperó rocós de la Serra del Munt. Es tracta d’un 
emplaçament defensiu excavat dins la pròpia roca de la serra mitjançant barrinades de 
dinamita. 

Presenta una planta en forma de “Y”. S’ hi accedeix per una entrada en forma d’arc de mig 
punt que dona pas a una galeria direcció oest, de 6,15 m de longitud per 1,08 m d’amplada i 
1,80 m d’alçada. Finalitzada aquesta galeria hi ha una bifurcació amb dos corredors que 
condueixen a dos espais de combat, un situat al nord i l’altre al sud de la roca. L’espai de tir 
nord, presenta un passadís de 3,60 m de longitud respecte a la zona sud, amb una longitud de 
6 m. Ambdós casos, l’espai destinat a situar la metralladora  està pavimentada amb formigó 
simulant panots, a diferència de la resta del búnquer, que correspon a la pròpia roca natural. 
Les boques de foc presenten una planta tipus espitllera. En destaca l’obertura nord, que 

Trinxera d’evacuació situada 
a tocar del refugi núm. 2
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conserva les fustes de l’encofrat que els mateixos fortificadors deixaven “in situ” com a 
mecanisme de defensa contra les bales enemigues, atès que també complien la funció d’evitar 
el rebot de la bala i que aquesta entrés a l’interior del búnquer per la boca de foc.  

A les parets de roca natural també s’hi ha detectat les perforacions de les barrines utilitzades 
col·locar les càrregues explosives (dinamita) per poder obrir les galeries a la mateixa roca.  

  
Vista general del búnquer de la Serra del Munt                     Vista aèria de la zona d’accés al búnquer 
 

Boca d’accés a l’interior                                                               Galeria d’accés 

 
Bifurcació de la galeria d’accés cap els espais de combat      Detall d’una perforació per la barrina 
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Espai de tir sud                                                                              Detall de la boca de foc, en forma d’espitllera horitzontal,  

 amb les fustes de l’encofrat. 

2. Búnquer 2 i 3: Búnquers nord de la Serra del Munt (annex planimètric: Plànol 16) 

A l’extrem nord de la Serra del Munt s’han identificat dos búnquers1, estructures que un cop 
acabada la guerra foren dinamitats i, que es troben relacionats amb una galeria amb la funció 
de comunicació i de refugi.  

Segons la tipologia dels búnquers2 es tractava de construccions dins d’un retall excavat al 
sediments geològic, d’aproximadament a 3 m de profunditat, amb l’estructura interior 
construïda mitjançant murs de formigó encofrat i amb la coberta de formigó armat. 

Els dos búnquers localitzats presenten les mateixes característiques tipològiques. A l’extrem 
oposat de la zona d’accés al búnquer s’hi documenta l’obertura d’una galeria subterrània 
excavada al terreny geològic. A partir de la topografia realitzada s’ha pogut comprovar que 
possiblement aquesta galeria tenia la funció de comunicar i unir els dos búnquers mitjançant 
dita galeria subterrània. Malgrat això, la galeria – refugi mai fou finalitzada. 

 

1 Búnquer 2 situat al sector oest i el búnquer 3 al sector est. 
2 Elementos de Fortifiación. Grup de Unidades de Fortificación y Obras. Sección Técnica. Barcelona 1937. 
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NIDO DE AMETRALLADORA. LÁMINA 11 i 13
Elementos de Fortifiación. Grup de Unidades de Fortificación y Obras. Sección Técnica. Barcelona 1937. 

L’accés a l’interior dels dos búnquers no ha estat possible atès que estan reblerts de runa i 
blocs de formigó de la pròpia coberta, que fou dinamitada durant la postguerra amb la finalitat 
d’extreure’n les barres de ferro. No obstant això, a partir de la boca d’accés s’ha pogut 
observar la zona d’accés, constituïda per un passadís amb forma de quatre i construït amb 
formigó encofrat.  

Búnquer 2: búnquer situat al costat oest. L’accés a l’interior del búnquer és mitjançant un 
passadís en forma de quatre ( de 1,50 m x 1,75 m) amb una cavitat, tipus fornícula, ( de 0,80 m  
x 0,30 m) a la paret oest emprada per guardar la munició. A partir d’aquest punt, l’interior es 
troba reblert de runa. L’accés a l’interior és mitjançant una boca en forma d’arc de mig punt. 
En una part de la coberta de formigó armat que cobria l’estructura s’ha conservat el sistema 
d’encofrat realitzat amb sacs de terra que juntament amb el propi mur esdevenia el 
mecanisme de defensa de la pròpia construcció.  
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A la banda oposada del búnquer hi havia l’accés a la galeria subterrània, que possiblement, si 
s’hagués finalitzat l’obra, hagués estat un mitjà de comunicació amb el búnquer 3. D’aquesta 
galeria, excavada al sediment geològic, presenta 20 m de longitud per 1,10 m d’alçada i una 
amplada d’1,45 m. Per tal de poder accedir a aquest conjunt, búnquer i galeria, es va excavar 
una trinxera en rampa de 2,20 m de longitud.  

 
Vista aèria de la trinxera en rampa d’accés    Detall del formigó de la coberta (arena i còdols del Segre)     

Vista general de la restes de la coberta del búnquer  Detall del sistema d’encofrat, el negatiu dels sacs de terra  

 
Passadís interior del búnquer                     Vista de part de la cavitat per munició 
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Detall de les marques de l’encofrat interior del búnquer      Entrada a la galeria 

 
Interior de la galeria          Vista del passadís interior que comunica el búnquer amb  

  amb la galeria 

Búnquer 3: búnquer situat al costat est. L’accés a l’interior del búnquer és mitjançant un 
passadís formant un angle de 90º (de 1,45 m x 1,75 m). A partir d’aquest punt, l’interior es 
troba reblert de runa i blocs de formigó. L’accés està quasi completament cobert per la pròpia 
vegetació i terra de la serra. Malgrat això, es pot observar que l’accés és mitjançant una boca 
en forma d’arc de mig punt.  

A la banda oposada del búnquer hi ha l’accés a la galeria subterrània,  que per la seva direcció 
s’encara amb el galeria subterrània del búnquer 2 i que per tant, cal suposar que en el projecte 
inicial els dos búnquers podrien haver estat connectats per aquesta galeria. Aquesta galeria, es 
troba excavada al sediment geològic i presenta una longitud de 19 m per una alçada de 1,30 m 
i una amplada d’1,10 m. 
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Vista aèria de la coberta del búnquer                                       Vista aèria de la coberta del búnquer 
 

   
Paret del búnquer amb la part de la boca d’accés visible      Accés interior del búnquer  

  
Vista exterior de la boca d’accés a la galeria    Interior de la galeria         
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6.5. Galeria Subterrània

A l’inici sud de la trinxera principal es localitza una galeria subterrània excavada en la mateixa 
roca, per sota del massís calcari del final de la serra en aquest punt, amb una profunditat 
accessible d’uns 5,21 m . L’alçada supera en alguns punts els 2 m l’amplada és entre 1 m i 
1,5m. La part final presenta un important ensorrament del sostre. 

Segueix un traçat fent una corba a l’esquerra i va ser excavada amb barrinades d’explosius. 
Podem veure la terrera de l’excavació d’aquesta galeria a l’exterior, per sota de la trinxera 
principal. 

Creiem que la seva funció seria la d’accés a un possible niu de metralladores formigonat que 
mai es va construir i que es podria haver projectat just a l’altra banda del massís calcari on està 
excavada aquesta galeria. 

En el seu interior s’hi han localitzat diverses llaunes de conserva vinculades a soldats de 
l’Exèrcit Popular que haurien utilitzat aquesta galeria com ha refugi i aixopluc. 

Boca d’accés a la galeria subterrània    Vista interior de la galeria   

6.6.  Refugis 

Refugi 1:  Es tracta d’una magnífica obra subterrània excavada en el subsol rocós de la serra i 
directament connectat a la trinxera principal. 

Aquest refugi disposa de tres entrades a una profunditat de 5 m. Les galeries fan una amplada 
d’1,30 m, una alçada d’uns 1,90 m i una longitud total  de 54,70 m. Al voltant del refugi es 
poden veure les importants terreres que l’excavació d’aquest refugi van generar. Una part 
d’aquestes terreres formades de roques i pedres de totes dimensions es van dipositar a sobre 
de les galeries per reforçar encara més el seu blindatge en cas bombardejos aeris i d’artilleria. 

Les entrades estan reforçades amb obra de paleta (morter i pedra) i actualment semi 
enterrades amb la terra que s’ha desprès dels laterals i frontals del corredors d’accés. 
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La galeria va ser excavada amb barrinades d’explosius retirant la pedra de forma manual. 
S’observen els forats de les barrines que servien per col·locar els explosius, segurament 
dinamita, que permetrien l’avançament de l’excavació. L’interior es conserva en molt bon 
estat amb petits despreniments laterals i del sostre.  

En el seu interior s’hi ha localitzat múltiples llaunes de conserva vinculades a soldats de 
l’Exèrcit Popular que haurien utilitzat aquesta galeria com a refugi i aixopluc durant els dies 
que va durar l’ofensiva franquista sobre aquestes posicions. 

Molt a prop d’aquest refugi es localitzen les restes  d’una xabola que hauria servit per allotjar 
alguns obrers o eines durant la construcció d’aquest refugi. 

Vista aèria del refugi      Boca 1 d’accés al refugi 
 

  
Boca 3 d’accés al refugi    Boca 2 d’accés al refugi 
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Galeria interior del refugi                                                             Galeria interior del refugi

Galeria interior del refugi                                                             Galeria interior del refugi 

Refugi 2: L’obra d’excavació d’aquest refugi es va abandonar en les fases inicials. El projecte 
pretenia excavar un refugi subterrani connectat a la trinxera principal en el sector nord 
d’aquest complexa defensiu. Es va iniciar l’excavació de les dues boques d’entrada en la roca 
calcària. De la boca sud només es detecta la trinxera d’accés i de la nord es conserva la trinxera 
d’accés i la galeria que es va excavar amb una longitud total de 2 m.  

Boca d’accés al refugi     Galeria interior del refugi 
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6.7. Parapet Republicà

Mur construït amb la tècnica de la pedra seca. Es tracta d’un parapet de planta allargada de 17 
metres de longitud per 0,30 m d’amplada i una alçada de 0,50 m. Es tracta d’una fortificació 
complementaria de les trinxeres excavades al llarg de la serra.  

Vista general del parapet    Detall de la planta del parapet 

6.8. Parapet franquista 

Després de que el dia 3 de gener de 1938, la 84 Divisió franquista ocupés sense gaire 
resistència la Serra del Munt ultrapassant les trinxeres i altres elements defensius que els 
fortificadors republicans hi havia construït durant l’estiu anterior, es va parapetar a la banda 
de llevant i als cims de la serra, ja en vistes d’Artesa de Segre.  

En un coll a la part central de la serra van construir uns seguit de parapets amb pedra seca 
orientats a l’est. Alguns presenten un molt bon estat de conservació i altres es troben 
ensorrats.  

La descripció de les estructures defensives és de sud a nord. 

Parapet 1: Mur construït amb la tècnica de la pedra seca. Es tracta d’un parapet de planta 
semicircular  de 3 metres de longitud per 0,30 m d’amplada i una alçada màxima de 0,60 m. 
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Vista interior del parapet 

Parapet 2: Mur construït amb la tècnica de la pedra seca. Es tracta d’un parapet de planta 
semicircular de 1,90 m de longitud per 0,32 m d’amplada i una alçada de 0,80 m.

Vista exterior dels parapets 1 (segon pla) i 2 (primer pla)     Vista interior del parapet
 
Parapet 3: Mur construït amb la tècnica de la pedra seca. Es tracta d’un parapet de planta 
allargada de 4,95 m de longitud per 0,28 m d’amplada i una alçada de 0,70 m.

  
Vista general del parapet interior                                               Vista general del parapet per l’exterior 
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Parapet 4: Mur construït amb la tècnica de la pedra seca. Es tracta d’un parapet de planta 
semicircular de 2,30 m de longitud per 0,31 m d’amplada i una alçada de 0,40 m.

 
Vista general del parapet 

Parapet 5: Mur construït amb la tècnica de la pedra seca. Es tracta d’un parapet de planta 
semicircular de 2,47 m de longitud per 0,32 m d’amplada i una alçada de 0,80 m. 

   
Vista general del parapet  
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Parapet 6: Mur construït amb la tècnica de la pedra seca. Es tracta d’un parapet de planta 
semicircular de 2,70 m de longitud per 0,31 m d’amplada i una alçada de 0,62 m.

Vista general del parapet

Parapet 7: Mur construït amb la tècnica de la pedra seca. Es tracta d’un parapet de planta 
semicircular de1,75  metres de longitud per 0,30 m d’amplada i una alçada de 0,22 m. 

Vista general del parapet

6.9. Xaboles o barraques 

Durant la Guerra Civil es van construir aquest tipus d’edificacions. Es tracta de petites 
barraques construïdes normalment amb pedra seca i cobertes vegetals, de lona o fins i tot 
plaques de fibrociment. 

Servien com a aixoplucs quan els soldats havien d’estar uns quants dies en el mateix lloc, per 
aquesta raó a la Serra del Munt les trobem relacionades amb les construccions més 
importants: nius de metralladora formigonats, refugis, trams de trinxeres... 
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Xabola 1: xabola situada a tocar del refugi 2. Es tracta d’una edificació de planta quadrangular 
que ocupava una àrea de 2,80 m2. Conserva les dues parets laterals i la paret posterior amb 
una alçada de 0,30 m. 

 

Les xaboles 2, 3 i 4 es troben situades a mitja de la serra en relació els vestigis documentats.  

Xabola 2: Edificació de planta rectangular, de 1,19 m d’amplada per 1,88 m de longitud. De les 
parets laterals es conserva una alçada de 1,10 m. Aquests dos murs s’adossen a un marge que 
actua de paret de tancament posterior.  

Xabola 3: Edificació de planta rectangular, de 1,31 m d’amplada per 1,69 m de longitud. De les 
parets laterals es conserva una alçada màxima de 0,50 m. Aquests dos murs s’adossen a un 
marge que actua de paret de tancament posterior.  
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Xabola 4: D’aquesta xabola en resten pocs vestigis. Malgrat això es pot observar, a partir de la 
empremta, que es tractaria d’una construcció de planta rectangular que ocuparia una 
superfície de 1,5 m2. 

Xabola 5: xabola situada a tocar refugi 1. Es tracta d’una edificació de planta rectangular de 
1,60 m d’amplada per 2,67 m de longitud. Conserva una de les parets laterals i el mur de 
tancament posterior amb una alçada màxima de 0,78 m. 
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Xabola 6: xabola situada prop del búnquer 2. Es tracta d’una edificació de planta rectangular 
de 0,67 m d’amplada per 1,33 m de longitud. Conserva una de les parets laterals i el mur de 
tancament posterior amb una alçada màxima de 0,80 m. 

 

6.10. Cràters de bomba 

Just abans de l’ocupació de la Serra del Munt per les forces de la 84 Divisió, l’aviació i l’artilleria 
franquistes van bombardejar tot a serra. L’aquesta acció militar avui es poden identificar els 
cràters que l’explosió de les bombes aèries o el obusos d’artilleria van fer sobre el terreny. 

Ha estat possible localitzar i documentar un seguit de cràters provocats per una raid de 
l’aviació franquista i alguns altres per l’artilleria. Aquests forats, encara visibles avui, s’han anat 
omplint de terres i pedres i s’han colonitzat per la vegetació pròpia del seu entorn. 
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També s’ha documentat restes de metralla d’aquests bombardejos. 

Cràter de bomba aèria                                                                  Cràter de bomba aèria  
 

  
Cràter bomba aèria                                                                      Cràter d’obús d’artilleria  
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6.11. Materials

Durant els treballs de camp ha estat possible documentar diferents objectes relacionats amb la 
construcció d’aquestes fortificacions, la resistència republicana, els bombardejos sobre la serra 
i l’ocupació i pas de les tropes franquistes. 

Alimentació militar: 
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Munició: 

    
Carregador de Màuser                                                                 Beina franquista

 
Carregador de Mousin Nagant (Soviètic)  Beina munició soviètica
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           Munició de fusell Màuser franquista 

Metralla 

Detonador d’obús d’artilleria      Metralla d’artilleria 
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Metralla d’artilleria                                                                       Metralla d’artilleria
 
Equipament 

Fragment de màscara antigàs                                                     Sola de cuir de bota 
 

 
Plat



 

WEB CULTURA, SCP – Gran Bretanya, 3C  -  08700 IGUALADA 
Tels. 93 398 82 99  -  637 81 14 27   e-mail: cat@catpatrimoni.com 

www.catpatrimoni.com 
 

Memòria científica [p. 38]         
 

7. BIBLIOGRAFIA

AAVV. (2009): La Guerra Civil a Artesa de Segre i Comarca. Associació Cultural La Palanca. 

AAVV. (2005): La Guerra Civil a Catalunya (1936-1939). Derrota, ocupació militar i exili. Núm. 4. 
Edicions 62. Barcelona. 

CAMOS I CLEMENTE, M; CAMPS I SURROCA, M. (2008): La Batalla del Baix Segre (1938). 
Aspectes Sanitaris. Gimbernat: Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut, 
[en línia], 2008, Vol. 50, p. 69-84. 

GALITÓ, P; GIMENO, M; PITA, R; TARRAGONA, J. (2006): Les batalles del Segre i la Noguera 
Pallaresa. L’atac final contra Catalunya (abril- desembre del 1938). Pagès Editors. Lleida 

GESALÍ, D; ÍÑIGUEZ, D. (2012): La Guerra Aèria  a Catalunya (1936-1939). Rafael Dalmau 
Editors. Barcelona. 

HURTADO, V; SEGURA, A; VILLARROYA, J. (2010): Atles de la Guerra Civil a Catalunya. Edicions 
DAU, Barcelona.  

Grupo de Ejércitos de la Región Oriental (GERO): Normas para los Trabajos de fortificación. 
Faccimil Nº1. Septiembre de 1938.  

LLUïSA,M; RAMON, J.(2005): Itinerari pel front del Segre. Guia excursionista per conèixer els 
escenaris de la Guerra Civil a la Plana de Lleida. Pagès editors. Lleida.  

MIRALLES, R. (1975): Memorias de un comandante rojo. Editorial San Martin. Madrid. 

RENÉ, X. (2010): El Cinturó defensiu d’Artesa de Segre (II) a la revista La Palanca, núm. 337. 
Octubre de 2010. 

RENÉ, X. (2010): El Cinturó defensiu d’Artesa de Segre (I) a la revista La Palanca, núm. 336. 
Octubre de 2010. 

 



 

WEB CULTURA, SCP – Gran Bretanya, 3C  -  08700 IGUALADA 
Tels. 93 398 82 99  -  637 81 14 27   e-mail: cat@catpatrimoni.com 

www.catpatrimoni.com 
 

Memòria científica [p. 39]         
 

 

ANNEX 1. ANNEX PLANIMÈTRIC 
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