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Un centenar de persones van 
participar ahir al matí en 
la jornada de voluntariat 

que es va organitzar per restau-
rar els danys comesos per uns 
desconeguts l’última setmana 
del desembre passat a les trin-
xeres republicanes dels Tossals 
de Montgai, un dels complexos 
de la Guerra Civil recuperats 
com a museu, ja que conserva 
tots els elements de centre de 
resistència militar. Els volun-
taris, que es van oferir a través 
de les xarxes socials, es van or-
ganitzar en set grups i cadascun 
d’aquests es va encarregar de 
reconstruir alguna de les parts 
afectades pels atacs vandàlics. 
Així doncs, alguns es van en-
carregar de reposar la teulada 
d’un refugi que va quedar des-
composta, altres van recol·locar 

els sacs de ciment als pous de 
tirador i la resta es va encar-
regar de retirar les pedres del 
mig de les trinxeres i búnquers 
així com de netejar el recorre-
gut. Finalment, uns quants van 
ser els responsables de preparar 
l’esmorzar per recuperar forces. 
Val a destacar que les trinxeres 
es troben en un monticle de di-
ficil accés, de manera que totes 
les tasques es van haver portar 
a terme de forma manual, sense 
màquines. L’historiador i inves-
tigador de la Guerra Civil Pol 
Galitó va explicar que “malgrat 
que les trinxeres dels Tossals de 
Montgai estiguessin a quatre 
quilòmetres de la primera línia 
del front, tenen un important 
significat per la seua construc-
ció i el conjunt d’elements que 
conserven ja que aquí es pot 
veure i estudiar a la perfecció 
tots els elements necessaris per 
defensar un territori, des de les 
trinxeres i els búnquers fins als 
refugis i els pous de tirador”.

Agraïment
Per la seua banda, l’alcalde 

de la localitat, Jaume Gilabert, 
va agrair la col·laboració volun-
tària del centenar de persones 
que es van desplaçar a Montgai 
i va explicar que van aprofitar 
la jornada per “fer pedagogia” 
de la importància del Memo-
rial Democràtic i de les trinxe-
res de la zona. Gilabert també 
va donar a conèixer als assis-
tents “els atractius paisatgís-
tics i ornitològics de la serra de 
Bellmunt-Almenara”.

PATRIMONI MEMÒRIA HISTÒRICA

Voluntaris per les trinxeres
Un centenar de persones responen la crida que va fer Montgai mitjançant les xarxes socials per 
restaurar les zones de la Guerra Civil danyades per actes vandàlics || Es tracta d’un dels espais 
de memòria històrica, recuperats l’any 2010, senyalitzats i oberts al públic
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Diversos voluntaris van reparar la coberta d’una fossa, que havia quedat danyada per l’actuació dels vàndals al desembre.

Una part de les trinxeres gairebé es va haver de reconstruir.

L’alcalde, Jaume Gilabert, donant instruccions a primera hora.
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RECUPERACIÓ

A l’estiu farà vuit anys que les trin-
xeres dels Tossals de Montgai són 
visitables. Es van habilitar amb les 
de Camarasa i Foradada.
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VOLUNTARIS

Un centenar de voluntaris van 
respondre a la crida de Montgai a 
través de les xarxes socials per res-
taurar l’espai.

‘Trepitjades d’història’
z L’any 2010, la Diputació i el Me-
morial Democràtic van editar 
una guia amb la descripció de 
22 punts de les comarques de 
Lleida que conserven elements 
de la Guerra Civil ara visitables. 
Se’n van projectar set més.

DADES I CLAUS

Noguera
z Es van recuperar en diverses 
comarques. Només a la Nogue-
ra hi ha tres espais: els Tossals de 
Montgai; el Merengue de Cama-
rasa i els elements bèl·lics de Fo-
radada. Es tracta d’espais oberts 
i sense gairebé protecció.

n Les comarques de Lleida 
compten amb vint-i-dos es-
pais recuperats de la Guerra 
Civil i habilitats per mostrar 
al públic, als quals recent-
ment s’ha afegit Almatret. 
En tots aquests escenaris hi 

ha fortificacions i escenaris 
de batalles de la contesa i 
es reparteixen entre les co-
marques de la Cerdanya, la 
Noguera, les Garrigues, l’Ur-
gell, la Segarra, el Segrià i els 
Pallars.

Més de vint espais a Lleida de 
memòria sobre la Guerra Civil

DANYS
Els voluntaris es van 
organitzar en set grups  
per restaurar teulades  
i retirar grans roques
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