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Rutes   de   la   Guerra  
1936-1939   a  
Albatàrrec  

 
 
 
 
 
 

introducció  
Un  dels  aspectes  socials,  històrics,  patrimonials  i  polítics  més  importants  del  segle  passat              
han  estat  els  conflictes  bèl·lics  relacionats,  sobretot,  amb  les  aspiracions  feixistes  sobre  el              
control  dels  estats  com  a  pas  previ  del  control  total  dels  humans.  Aquestes  lluites,               
malauradament,  han  estat  presents  en  quasi  tots  els  pobles  del  món.  En  concret,  la  Guerra                
Civil  Espanyola  que  segueix  l’alçament  feixista  del  1936,  afecta  -a  diferents  nivells  i  encara               
ara-   tots   els   aspectes   de   la   vida   d’aquestes   nostres   contrades.  
Des  d’aleshores,  un  llarg  parèntesi  de  temps  ha  intentat  forçar  l’oblit.  Malauradament,  en              
molts  aspectes  s’ha  aconseguit  un  buit  de  memòria,  per  la  qual  cosa,  qualsevol  aspecte               
relacionat  amb  aquest  fet  i  que  ens  permeti  conèixer  i  difondre,  valorar  i  opinar,  preservar  la                 
memòria  dels  que  ho  varen  perdre  tot  -fins  i  tot  la  vida-  per  la  defensa  de  la  llibertat  i  la                     
democràcia   ha   de   ser   cabdal   per   qualsevol   demòcrata,   per   qualsevol   persona.   
Volem  incidir  sobre  dos  aspectes  lligats  íntimament:  el  coneixement  i  la  memòria.             
Coneixement  com  a  recerca,  documentació  i  valoració  i  memòria  per  tal  de  no  oblidar  ni                
menystenir  aquest  conflicte.  És  en  aquesta  línia  que  les  dues  entitats  organitzadores             
d’aquesta  activitat,  l’Associació  Cultural  Àgora  d’Albatàrrec  i  el  Grup  de  Recuperació  de  la              
Memòria  Històrica  del  Centre  Excursionista  de  Lleida  creiem  que  cal  oferir  espais  actius  que               
impulsin  aquest  record  per  donar  pautes  de  reflexió  i,  per  tant,  ens  apropi  als  nostres                
avantpassats  com  a  forma  de  millorar  la  nostra  coneixença  de  l’entorn  actual  i,  per  extensió,                
de  nosaltres  mateixos.  I  memòria  per  tal  de  no  oblidar,  de  no  permetre  la  victòria  d’aquells                 
que  han  forçat  l’oblit  i  posen  abans  els  seus  valors  de  pàtria,  religió  o  model  de  persona  per                   
davant  del  desig  comú,  la  convivència  i  la  democràcia  com  a  forma  de  gestió  de  l’espai                 
comú.  



 

presentació  
L’Associació  Cultural  Àgora  d’Albatàrrec  i  el  Grup  de  Recuperació  de  la  Memòria  Històrica              
del  Centre  Excursionista  de  Lleida  s’ha  proposat  -entre  altres  accions  relacionades  amb  la              
memòria  històrica-  conservar,  dinamitzar  i  mantenir  les  restes  d’aquest  conflicte:  les  que             
encara  resten  en  peus  o  les  que  tenim  documentades  al  municipi  d’Albatàrrec  i  rodalies.  Per                
això  ja  fa  uns  anys  que  hem  fet  el  catàleg  d’aquestes  restes  amb  l’objectiu  de  que  disposin                  
d’alguna  protecció  legal  que  permetin  la  seva  preservació  i  conservació  i,  per  altra  part,               
disposar  d’una  eina  sobre  el  terreny  per  a  facilitar  que  col·lectius  interessats  -les  escoles  i                
instituts,  els  veïns  i  veïnes,  el  turisme,  el  desenvolupament  local-  puguin  treure  el  màxim               
aprofitament   en   quant   a   les   idees   anteriorment   explicades.  
Ens  afegim  a  les  iniciatives  de  les  Jornades  Europees  de  Patrimoni  que  s’han  de  celebrar                
l’octubre  del  2020  per  afanyar-nos  en  la  preparació  de  la  documentació  i  materials              
complementaris  que  ajuden  a  explicar  aquestes  restes.  Després  de  mesos  de  treball  més              
intern  en  quant  a  la  defensa  activa  del  patrimoni,  la  memòria  i  la  cultura,  ara  ens  proposem                  
accelerar  els  treballs  previs,  testejar  la  proposta  patrimonial  d’Àgora  i  el  CEL  i  posar  en                
contacte   aquest   recurs   amb   altres   dels   que   es   disposa   en   el   país.   

objectius  
Aquestes  quatre  línies  han  de  ser  el  germen  que  dugui  els  col·lectius  implicats  a               
documentar  el  projecte  de  les  “Rutes  de  la  Guerra  1936-1939  a  Albatàrrec”.  Els  objectius               
d’aquest   treball   tenim   clar   que   han   de   ser:  

- Situar,  descriure,  catalogar,  documentar  i  protegir  les  Restes  de  la  Guerra  1936-1939             
a   Albatàrrec.  

- Com  ja  s’ha  deixat  intuir,  disposar  d’un  recurs  didàctic  per  donar  a  conèixer  i  posar                
en   valor   les   restes.  

- Crear  les  eines  per  què  aquestes  restes  ajudin  a  interpretar,  conèixer  i  valorar  els               
fets   del   1936-1939   i   la   defensa   de   la   democràcia   i   la   llibertat.  

- Facilitar   l’accés   i   interpretació   d’aquestes   restes.  
- Promoure   activitats   col·lectives   que   situïn   com   a   protagonistes   aquestes   restes.  
- Utilitzar  les  restes  com  a  pretext  en  activitats  de  difusió,  reflexió,  anàlisi  dels              

conflictes.  
 

descripció   de   l’activitat  
L’activitat  proposada  “Restes  de  la  Guerra  1936-1939  a  Albatàrrec”  es  mou  al  voltant  d’una               
sèrie  d’elements  sobre  el  terreny  en  el  terme  d’Albatàrrec  i  uns  quants  afegits  dels  termes                
de   Lleida,   Montoliu   de   Lleida   i   Alfés.  
L’activitat  consisteix  en  completar  algun  dels  itineraris  preparats  que  ressegueixen  els  punts             
del  llistat  següent.  Hem  posat  un  nom  a  cada  punt  per  tal  d’identificar-lo  unívocamentm,               



qualifiquem  de  forma  breu  el  seu  estat  i  l’inserim  en  una  de  les  rutes.  El  nom  intenta  tenir  a                    
veure  amb  el  lloc  on  és  la  resta  o  el  nom  d’algun  identificador  important  del  voltant.  Les                  
rutes  s’anomenen  amb  colors  de  la  mateixa  forma  que  les  pistes  d’esquí,  en  un  ordre  de                 
dificultat,  que  en  el  nostre  cas  correspon  a  la  distància  a  recórrer:  per  ordre  de  més  curta  a                   
més   llarga   serien   els   colors   Verd,   Blau,   Roig   i   Negre.  
La  descripció  següent  correspon  als  noms,  l’estat  i  les  rutes  que  creuen  cada  un  dels  vèrtex                 
d’aquestes   rutes,   classificats   per   si   son   nius   de   metralladores   o   altres   tipus   de   restes:  
  
Nius   de   metralladores:    
Nom  Estat  Rutes  
Autopista  Visible,   en   mal   estat  Blava,   Roja,   Negra  
Partida   de   l'Abella  Visible,   en   mal   estat  Negra  
El   Mas   de   la   Mari   Pau  Difícilment   identificable   
Tros   del   Conillaire  Desaparegut  Blava  
Tros   del   Bep   d'Aspa  Visible,   en   molt   mal   estat  Roja,   Negra  
Tros   del   Jaumetó  Visible,   en   mal   estat  Roja,   Negra  
Tros   del   Lechero  Identificable,   en   bon   estat  Roja,   Negra  
Tros   del   Milio  Desaparegut  Roja,   Negra  
Tros   del   Peret   del   Ramonillo  Visible,   en   molt   mal   estat  Roja,   Negra  
Betzinera  Desaparegut   
Mas   del   Xato  Desaparegut  Roja,   Negra  
Oliveres   de   la   Vinya  Visible,   destinat   a   altres   usos  Verda,   Blava,   Roja,   Negra  
Partida   de   les   Eres  Visible,   en   bon   estat  Verda,   Blava,   Roja,   Negra  
Partida   de   la   Vinya  Visible,   en   molt   mal   estat  Verda,   Blava,   Roja,   Negra  
Tros   de   la   Isabela  Visible,   en   bon   estat  Roja,   Negra  
 
Altres   restes:    
Nom  Estat  Rutes  
Antic   dipòsit   d'aigua  Visible,   en   bon   estat  Blava  
Refugi   antiaeri  Visible,   en   bon   estat  Negra  
Edificacions   de   l'aeròdrom  Desaparegut  Negra  
Aeròdrom   d’Albatàrrec/Alfés  Visitable,   en   molt   bon   estat  Negra  
Defensa   antiaèria   Nord  Visible,   en   bon   estat  Negra  
Defensa   antiaèria   Sud  Visible,   en   bon   estat  Negra  
Dipòsit   d'aigua  Visible,   en   bon   estat  Negra  
Dipòsit   de   combustible  Visible,   en   bon   estat  Negra  
Polvorí   de   l'Aeròdrom  Visitable,   en   molt   bon   estat  Negra  
Tossal   Gros  Restes   visibles,   en   mal   estat  Roja,   Negra  
 
Les  rutes  s’estructuren  en  quatre  nivells  de  dificultat:  Verd,  Blau,  Roig  i  Negre  pensades  per                
a  ser  fetes  a  peu  o  en  bicicleta.  No  hi  haurà  indicacions  sobre  el  terreny  i  es  procurarà  una                    
guia   en   format   paper   o   electrònic   per   tal   de   seguir   fàcilment   cada   un   dels   recorreguts.  
L’activitat   resta   oberta   a   ser   realitzada   quan   es   vulgui   i   com   cada   usuari   decideixi   fer-ho.   
 
 
 



Amb  motiu  de  les  Jornades  Europees  de  Patrimoni  del  2020  preparem  una  activitat  especial               
amb   les   següents   bases:  

- L’activitat   s’anomena   “Segueix   les   Rutes   de   la   Guerra   1936-1939   d’Albatàrrec”  
- L’activitat  consisteix  en  seguir,  de  forma  individual  o  grupal,  algun  dels  itineraris             

anomenats  “Verd,  Blau,  Roig  o  Negre”  de  les  “Rutes  de  la  Guerra  1936-1939              
d’Albatàrrec”  

- L’activitat  es  considera  realitzada  quan  l’usuari  hagi  recorregut  i  documentat           
completament   qualsevol   dels   itineraris   indicats.  

- Cada   usuari   pot   fer   l’activitat   tants   cops   com   vulgui.  
- Per  tal  de  documentar  completament  l’itinerari,  l’usuari  ha  de  fer-se  un  autoretrat             

-una  fotografia  “selfie”-  en  cada  un  dels  punts  indicats  mentre  realitza  l’itinerari  de  la               
ruta  triada  on  aparegui  l’usuari  i  el  vèrtex  tots  dos  de  forma  identificalbe.  Aleshores               
ha  d’enviar  un  correu  electrònic  a  rutarestesalbatarrec@gmail.com  amb  les  imatges,           
la  data  o  dates  de  realització  de  la  ruta,  el  seu  nom  i  cognoms  i  els  comentaris  sobre                   
l’activitat  que  consideri  oportú.  Un  cop  l’organització  comprova  l’originalitat,  veracitat           
i  l’oportunitat  de  les  imatges,  enviarà  un  diploma  acreditatiu  a  l’interessat.            
L’organització  conservarà  les  imatges,  la  data  i  els  comentaris  –bo  i  mantenint             
l’anonimat-.  L’organització  es  reserva  el  dret  a  usar  les  imatges  amb  el  nom  de               
l’autor    i   els   comentaris   vetllant   per   la   protecció   de   l’anonimat.  

- En  el  cas  de  fer  activitats  extraordinàries  sobre  les  rutes  (com  és  el  cas  de  les                 
Jornades  Europees  de  Patrimoni  de  l’octubre  de  2020)  es  procurarà  un  diploma             
especial   i,   a   poder   ser,   d’entrega   immediata.  

- L’organització  mantindrà  un  llistat  amb  els  correus  electrònics  de  les  persones  que             
han   obtingut   el   diploma.  

- Durant  la  preparació  de  les  activitats,  el  seu  desenvolupament  i  altres  moments  de              
les  activitats  es  mantindrà  l’obligatorietat  de  la  protecció  del  patrimoni,  respecte  pels             
béns   privats   i   cura   dels   elements   naturals   i   no   naturals.  

- En  cas  de  dubtes  en  quant  a  l’activitat,  el/la  vocal  de  l’Associació  Cultural  Àgora               
d'Albatàrrec  encarregat  d’aquesta  activitat  adaptarà,  sota  el  seu  criteri,  aquestes           
normes,   i   en   cas   de   dubtes   o   reclamacions,   proclamarà   el   seu   judici   inapel·lable.  

  



Jornades   Europees   de   Patrimoni  
L’Agència  Catalana  del  Patrimoni  Cultural  impulsa  a  Catalunya  les  Jornades  Europees  de             
Patrimoni  a  partir  d’una  iniciativa  del  Consell  d’Europa  i  la  Comissió  Europea  en              
col·laboració  amb  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya,  l’Associació  Catalana  de            
Municipis,  l’Institut  Ramon  Muntaner,  l’Associació  Capital  de  la  Cultura  Catalana  i  Catalonia             
Sacra.  Aquesta  activitat  està  orientada  a  obrir  espais  que  normalment  romanen  tancats  o              
participar  en  activitats  úniques  en  l’àmbit  del  patrimoni.  Aquesta  activitat  mou  uns  20  milions               
de   persones   cada   any   a   tot   el   continent   i   es   realitza,   en   un   o   altre   format,   des   del   1985.  
Des   del   Consell   d’Europa   es   proposen   aquestes   activitats   per   tal   de:   

● sensibilitzar   sobre   la   riquesa   i   diversitat   cultural   d'Europa  
● potenciar   l'interès   pel   patrimoni   cultural   europeu  
● lluitar  contra  el  racisme  i  la  xenofòbia  i  fomentar  la  tolerància  amb  altres  cultures  a                

Europa  
● inculcar  el  ciutadà  i  a  les  administracions  (o  responsables  polítics)  la  necessitat  de              

protegir   el   patrimoni   cultural  
● convidar  a  Europa  a  respondre  als  reptes  socials,  polítics  i  econòmics  de  el  sector               

cultural.  
El  tema  que  es  proposa  treballar  en  la  celebració  de  les  Jornades  Europees  de  Patrimoni                
d’enguany   gira   a   l’entorn   del   binomi   patrimoni   i   educació .  

1

L’Associació  Cultural  Àgora  d’Albatàrrec  i  el  Grup  de  Recerca  de  la  Memòria  Històrica  del               
Centre  Excursionista  de  Lleida,  us  proposa  complementar  les  rutes  indicades  a  l’espai             
anterior   amb:  

- Una   presentació   prèvia   de   les   rutes,   cap   als   dies   1   o   2   d’octubre.  
- Una   proposta   conjunta   de   recorregut   el   dissabte   10   al   matí.   Aquesta   activitat   inclou:  

- Presentacions  de  la  ruta  al  punt  de  sortida  (seu  de  l’associació  Àgora  a  la               
plaça   de   Sant   Salvador   12   d’Albatàrrec)  

- Animació   en   alguns   dels   punts   de   la   ruta  
- Parada   amb   refrigeri  
- Entrega   de   diplomes  

- Presentació  -a  la  premsa-  dels  recursos  per  tal  de  difondre  que  l’activitat  es  pot  fer                
de   forma   autònoma   per   qualsevol   interessat.  

futur  
Els  materials,  planells,  notes...  creats  per  aquesta  oportunitat  es  deixaran  a  disposició  per              
tal  de  ser  explotat  per  escoles  -principalment  la  del  poble-,  entitats  culturals,  interessats  en               
el  tema  i,  fins  i  tot,  per  promoure  activitats  amb  finalitats  de  desenvolupament  local  o                
turístiques.  
Cal   treballar   aspectes   nous   en   diversos   àmbits   com:  

● la   mobilitat   i   l’accessibilitat.  
● la   interconnexió   amb   altres   projectes   similars.  
● l’expansió   del   projecte   a   altres   elements   patrimonials   locals.  

1  Podeu   trobar   més   informació   a   http://patrimoni.gencat.cat/ca/jep2020  



● lligar  la  iniciativa  a  les  bases  de  dades  patrimonials  comarcals,  provincials,            
nacionals.  

 
 
Albatàrrec,   setembre   de   2020.  
 

 


