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2. INTRODUCCIÓ 

La  intervenció arqueològica preventiva de la present memòria es centra en l’objectiu 

de realitzar una anàlisi històrica de les infraestructures militars defensives que es 

situen al llarg de tot el Pirineu i que van ser construïdes pel règim franquista entre els 

períodes de 1944 a 1953. A través de l’arqueologia centrada en el període 

contemporani, concretament, es pretén estudiar les diverses construccions defensives 

que es troben presents al Pirineu català, on són presents les províncies de Lleida i 

Girona, i que formen part de la coneguda com a “Línia P” o “Línia Gutiérrez”, una línia 

defensiva que es va construir al llarg de la frontera per defensar l’Espanya franquista 

d’una possible invasió terrestre per les forces enemigues. 

L’objectiu de realitzar un estudi historicoarqueològic d’aquestes infraestructures gira al 

voltant d’ampliar la informació que hi ha sobre aquestes, ja que s’han fet diversos 

estudis històrics sobre elles però amb poca perspectiva arqueològica. En aquest sentit, 

el treball d’excavar aquesta posició de la Línia P de Toses es centra en estudiar i 

analitzar un exemple d’obra defensiva militar per adquirir una visió més amplia 

d’aquestes construccions a partir d’una perspectiva més interdisciplinària, ja que la 

proposta és investigar aquests espais militars des d’un punt de vista històric però 

emprant metodologies pròpies de la investigació històrica i l’arqueologia, a més, de 

l’aplicació de noves tecnologies perquè actualment l’arqueologia no disposa de models 

d’excavació d’aquestes infraestructures. 

L’obra defensiva intervinguda, estudiada i analitzada és l’anomenada PA 1, situada al 

terme municipal de Toses (Ripollès), just amb la frontera administrativa amb Alp 

(Cerdanya), més concretament al Pla d'Anyella (Els Alabaus), la qual forma part de les 

construccions defensives que configuren el Centre de Resistència 49 de la “Línia P” o 

“Línia Gutiérrez”, que, molt probablement, van ser construïdes per soldats de lleva 

franquistes i, a vegades, per persones privades de llibertat en Batallons de 

Treballadors. 

Per tant, el que es pretén és ampliar la documentació sobre els diversos models que 

estan documentats històricament, ampliant la informació pel que fa als mètodes de 

construcció, els materials, l’adaptació a l’orografia del terreny, la geologia, l’estudi de 
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l’indret en què es van ubicar les infraestructures, etc., per tal de poder discernir si, com 

sembla, mai van arribar a desenvolupar cap tipus d’activitat. I és que cada vegada 

sembla més clara la hipòtesi que ha sorgit al voltant d’aquestes, segons la qual la 

construcció d’aquests elements només va estar destinada per a ocupar militarment la 

frontera i per privar de llibertat a una part de la població a partir de forçar-los a 

treballar en aquestes construccions, ja que aparentment no van arribar mai a ser 

ocupades ni dotades de l’armament defensiu necessari.    

L’actuació arqueològica de la construcció militar situada al Pla d’Anyella, que d’ara 

endavant anomenarem casamata, seguint la terminologia militar de l’època per tal de 

ser més precisos, es va dur a terme del dia 13 al 18 de novembre de 20117, ambdós 

inclosos.  

Va ser duta a terme per quatre alumnes del Màster d’Història Contemporània i Món 

Actual, tres historiadors i una arqueòloga interessats en l’arqueologia del passat més 

recent, sota la direcció de l’arqueòloga Virginia Cepero González, i la tutorització des 

de la Universitat de Barcelona per la Coordinadora del Màster, Teresa Abelló i per la 

professora Queralt Solé, amb la pertinent autorització de la Direcció General de 

Patrimoni de la Generalitat de Catalunya amb el número d’expedient 518  K121 N 843 

2017/1-21051. Aquesta actuació arqueològica, a més, va ser motivada per la voluntat 

de l’Ajuntament d’Alp i de Toses, per tal de posar en valor i significar les construccions 

militars defensives que són al seu terme municipal, i ha estat possible gràcies al 

conveni que van signar amb la Universitat de Barcelona.  

La intervenció de la casamata, una estructura del segle XX, es caracteritza per ser 

essencialment interdisciplinària, ja que es va desenvolupar un intensiu treball al camp i 

un exhaustiu treball arxivístic a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, on es va consultar tota 

la informació referent a la “Línia P” o “Línia Gutiérrez”, des de material d’arxiu i fonts 

primàries, correspondència, premsa, fins a esborranys, treballs i articles, i a l’Arxiu 

digital de l’Ajuntament d’Alp, consultant les actes municipals des del 1939 fins al 1948.  

Es considera que la intervenció a la Línia P a Toses és un bon punt per a treballar 

aquest patrimoni que cada cop està sent més valorat, tant per part de la gent del país 

com internacionalment, i prova d’això és el Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà 
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(Cerdanya), on hi ha diferents fortificacions del segle XX  que configuren el Centre de 

Resistència 52 i 53 de la “Línia P” o “Línia Gutiérrez”. A través d’un centre museogràfic 

i una visita de centenars de metres de búnquers de diferents tipus, punts d’artilleria, 

nius de metralladora i diverses galeries connectades entre sí, posa a l’abast de tothom 

algunes d’aquestes fortificacions de ciment armat amb l’objectiu –que es comparteix i 

es persegueix– de recuperar la memòria d’una època (la Segona Guerra Mundial, la 

postguerra i el franquisme) a través d’un episodi fins ara pràcticament desconegut.  

En aquest sentit, tenint present alguns models d’excavació de les grans línies 

fortificades de l’època, com ara la Línia Maginot a França, la Línia Sigfrid a Alemanya o 

la Línia Alpina a Itàlia, prenent com a referència les anteriors intervencions fetes a la 

“Línia P” o “Línia Gutiérrez”, com és el cas del Parc dels Búnquers de Martinet i 

Montellà, i disposant d’alguns plànols de com havien de ser fetes aquestes 

construccions defensives, es vol saber fins a quin punt les infraestructures militars 

defensives que configuraven la “Línia P” o “Línia Gutiérrez” eren  més lleugeres i més 

senzilles que les altres, si la seva construcció competent i ben planificada va seguir 

certament uns plànols i unes instruccions establertes, tant a nivell de mides com de 

materials i qualitat d’aquests materials, i intentar aclarir les diverses valoracions que hi 

ha sobre aquesta, envers la seva funció, la seva necessitat i la seva efectivitat.  
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3. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I GEOLÒGICA 

L’estructura intervinguda PA1 forma part de les construccions defensives que 

configuren el Centre de Resistència 49 de la “Línia P” o “Línia Gutiérrez”, una barrera 

defensiva construïda al llarg de tot el Pirineu durant la primera dècada de la dictadura 

franquista (1944-1953). L’estructura està situada al terme municipal de Toses 

(Ripollès), just amb la frontera administrativa amb Alp (Cerdanya), més concretament 

al Pla d’Anyella (Els Alabaus), a 1846 m sobre el nivell del mar. La situació geogràfica 

concreta en coordenades UTM és: X 414418,4 - Y 4686404,4. 

 

El Centre de Resistència 49 està situat damunt del túnel més llarg del ferrocarril de 

Puigcerdà i a la baga de la Cirera, entorn el pla d’Anyella i el cap del Ginebrar, a cavall 

de la divisòria d’aigües de la ribera d’Alp i del Rigard. Controlava els camins d’accés a 

Toses, a la Molina i a Castellar de N’Hug, i es complementava amb el Centre de 

Resistència 48.  

L’estudi inicial hi situava assentaments per a setze metralladores, vint-i-set fusells 

metralladors, quatre canons antitancs, quatre morters de 81 mm, quatre 

metralladores antiaèries, dos canons d’infanteria, un observatori de batalló, tres 

observatoris de companyia i tres refugis de personal. El 1950 es tenien enllestides les 

obres per a setze metralladores, quatre fusells metralladors, quatre canons antitancs, 

Vista aèria de l’estructura PA1 extreta de l’ICGC. Escala: 1:5000. 
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un observatori de batalló i dos refugis de personal. No obstant, després d’aquestes 

vint-i-set construccions finals, no s’hi va treballar més. 1 

L’estructura PA1 és una casamata de formigó armat per a canó antitancs, la qual es 

troba en un bon estat de conservació i el seu accés és relativament fàcil, donat que 

està situada al costat del pàrquing dels Alabaus, un sector de l’estació d’esquí de la 

Molina.  

Es tracta d’una estança principal amb una compartimentació per a la munició, situada 

a la cantonada sud-est de l’estructura. L’entrada, situada al Sud de l’estructura i 

orientada al Nord, condueix a una espitllera que està orientada al nord-oest. La base 

d’aquesta estructura és “simètrica”, la qual està resseguida per una canalització que 

recorre l’interior de tota l’estructura per la cara interior de les parets. A més, en 

aquesta també hi trobem dos dipòsits d’aigua. El primer està situat al costat de 

l’entrada i té una forma rectangular, i  el segon, de dimensions més reduïdes, té una 

forma rectangular, amb una cantonada arrodonida.  

La situació geològica2 del terreny on se situa la casamata, és a dir del Pla d’Anyella, que 

conflueix entre les comarques del Ripollès, Berguedà i Cerdanya i està situada a uns 

1846 m d’altitud, es caracteritza per tenir molta variabilitat. Aquesta plana està 

ocupada per prats calcícoles molt productius, i que són aprofitats pels ramats de les 

tres comarques. Els sòls tenen profunditats variables, ja que es troben en vessants 

irregulars deguts a petits esllavissaments i reptació causada pel gel i desgel.  

Els aspectes a destacar són la seva excel·lent estructura, activitat de la fauna i riquesa 

en nutrients, que són la raó de la qualitat de les pastures. A causa de l’elevada 

pluviometria, els sòls més profunds s’han descarbonatat i s’han acidificat els horitzons 

superiors, amb saturacions de bases menors del 50% en els dos primers sòls. La pèrdua 

de carbonats i la formació d’estructura són els processos formadors més importants, 

els quals permeten classificar aquests sòls com a cambisòls.  

                                                           
1 CLARA, 2010: 115; 120. 
2 POCH RM I BOIXADERA, 2008: 73. 
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Geomorfològicament parlant, la seva escala d’observació es caracteritza per ésser de 

diversos hectòmetres, amb un tipus de superfície vessant, una dinàmica de gelifluxió, 

una intensitat feble dels processos, amb un tipus de pendent complexa, la longitud de 

la qual és d’uns 500 m, una morfologia local rectilínia, i està orientada cap al Nord.3 En 

aquest sentit, aquestes característiques expliquen el perquè de l’elecció d’aquest 

terreny per la construcció d’una part de les diferents estructures militars defensives 

que conformen la “Línia P” o “Línia Gutiérrez” i, més concretament, de la casamata de 

formigó armat per a canó antitancs, ja que era un terreny que per la seva naturalesa 

permetia situar-ne l’estructura en una posició defensiva orientada cap a una possible 

invasió pel Nord, quedant a més perfectament camuflada a l'ésser integrada en un dels 

diversos pendents que conformen el Pla d’Anyella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Ibid: 77. 
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4. CONTEXT HISTÒRIC 

En finalitzar la II Guerra Mundial, i seguint amb els plans de fortificació que el govern 

del general Franco estava portant a terme per tota la costa de l’Estat espanyol, es va 

decidir per construir una gran barrera defensiva als Pirineus amb la idea que 

s’assemblés a les existents a la resta del continent. Aquesta barrera, que es construiria 

entre 1944 i 1953 i que aniria des del mar Mediterrani fins al mar Cantàbric, va arribar 

a abastar aproximadament uns 500 quilometres amb la construcció de milers 

d’assentaments fortificats.  

La seva construcció, emmarcada en el context dels primers anys de la postguerra 

espanyola i mundial, començaria quan en finalitzar aquesta última es van produir una 

sèrie de trobades entre les potències guanyadores per tractar els problemes de la 

postguerra, inclòs el tema d’Espanya. Hem de tenir present que en aquells moments a 

causa de la situació i l’apropament d’occident a la Unió Soviètica, que va assenyalar a 

Espanya com el gran enemic, es va decidir d’aïllar-la políticament per ser una 

supervivent feixista després de l’enfonsament d’Alemanya i Itàlia. Aquesta situació, 

que va durar de 1945 a 1947, seria aprofitada pels exiliats per intentar provocar la 

caiguda del règim de Franco, ja que aquest en aquests moments era objecte de les 

hostilitats d’un gran nombre de països del món. Exemples d’això, els trobaríem a les 

incitacions que es feien per començar una nova guerra civil des de Ràdio Londres (Luís 

Araquistain) o Ràdio Moscou (Dolores Ibárruri), en el posicionament catalanista de 

crear una Confederació Ibèrica de Repúbliques Autònomes (desembre del 45) o del 

govern francès a l’hora de tancar la frontera el 26 de febrer de 1946 però afavorint 

obertament les infiltracions del maquis arreu dels Pirineus i, no molt temps després, en 

la declaració conjunta de simpatia que es va fer cap a qualsevol moviment que 

aconseguís desplaçar al règim franquista des de Londres, París i Washington. És més, 

en la carta que havia enviat el president Franklin D. Roosevelt al seu nou ambaixador a 

Madrid el 10 de març de 1945 no oferia escletxa a l’esperança d’un acord amb els 

Estats Units. 

Evidentment, en aquesta realitat tensa la construcció de les fortificacions tampoc va 

ajudar. I és que en març de 1946, en iniciar-se les tasques de l'ONU, va ser portat el cas 

espanyol a l’assemblea per Polònia, França (recolzada per algunes repúbliques 
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hispanoamericanes, com Mèxic i Panamà) i l'URSS per proposar un trencament general 

de les relacions diplomàtiques a causa, entre altres motius, de la construcció 

d’aquestes fortificacions a la zona del Pirineu català; sense oblidar, que aquests ni 

s’imaginaven que aquestes obres s’havien començat ja des de l’any 44 i que abastaven 

no només Catalunya sinó tota la serralada. Així, aquesta va ser la situació que va fer 

que el suggeriment fos recollit pel noruec Trygve Halvdan Lie, primer secretari general 

de l’organització mundial, que va condemnar el règim franquista, titllant-ho d’amenaça 

per la pau,  i va ordenar la retirada dels ambaixadors el desembre de 1946. És més, el 

president Martínez Barrios i el seu govern a l’exili es van instal·lar a París i van ser 

reconeguts oficialment pels països comunistes, Mèxic i altres repúbliques 

hispanoamericanes.  

Com veiem, l’aïllament al qual estava sotmesa Espanya per aquell temps per part de 

tots els països i de l'ONU era quasi absolut; i dic quasi absolut, ja que no va durar molt 

perquè aquell mateix any, 1946, es produirien dos fets que començarien a canviar la 

imatge del règim cap a l’exterior. Per una banda, la petició de condemna per la 

construcció de la fortificació va ser rebutjada després de la intervenció del delegat 

britànic Sir Alexander Cadogan; que més tard, a més, seria reafirmada per part dels 

Estats Units amb el comunicat dels resultats d’un estudi que havien fet sobre aquestes 

on concloïen que les obres eren merament defensives i no amenaçaven a la resta dels 

països d’Europa. Per l’altra banda, la República Argentina va restablir la seva 

representació diplomàtica a Madrid (ambaixada del doctor Ràdio) i va concedir a 

Espanya un crèdit de 750 milions de pesos que serien regulats pel Protocol Franco-

Perón dos anys més tard. A més d’això, Eva Duarte Perón també va visitar Espanya en 

el mes de juny de 1947 i va ser rebuda amb unes mostres de tal entusiasme que això 

va tenir un gran impacte interior i exterior. És més, a partir d’aquest fet seria quan 

països com Itàlia, Irlanda, diversos hispanoamericans i, fins i tot, el món àrab 

començarien a seguir l’exemple argenti. 

Així, a partir de 1948 Franco va començar a viure una sèrie d’èxits diplomàtics o, 

interpretat des d’una altra perspectiva, simplement hi va guanyar la realitat de les 

circumstàncies. França va obrir la seva frontera el 9 de febrer; en març es va signar el 

Protocol Franco-Perón; dos mesos després es van establir acords comercials entre 
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Espanya, França i Anglaterra; i en juny l'ONU va descartar definitivament de la seva 

agenda el cas espanyol. També, als Estats Units, a causa del context internacional de 

conflicte amb l'URSS, li va urgir la inclusió d’Espanya entre els països beneficiaris de 

l’ajuda al món lliure i Truman es va veure obligat a signar en setembre de 1950 la 

concessió d’un crèdit de 62 milions i mig de dòlars (encara que s’ha de dir que el 

govern espanyol ja havia rebut ajuda econòmica estatunidenca a través de la banca 

privada). Per tant, es pot dir, que l’acord hispanoamericà que s’havia fet el 5 de juliol 

de 1950 havia obert una fase de cordialitat creixent, no només per aquesta ajuda dels 

Estats Units, sinó també perquè un mes després la República Dominicana va presentar 

a l’ONU un projecte d’anul·lació de les decisions de 1946; fent que a començaments de 

novembre Espanya fos admesa a l’Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i 

l’Alimentació (FAO). Llavors, de manera solemne, l'ONU va acceptar el dia 5 el 

restabliment de les relacions diplomàtiques i els ambaixadors van retornar a Madrid.  

Finalment, després dels esmentats arranjaments diplomàtics de 1950, els treballs de 

fortificació a la serralada dels Pirineus van deixar de tenir la importància per la qual es 

van començar i es van anar paralitzant, fins al punt, que es van abandonar les 

construccions de molts dels assentaments. No obstant això, també vull recordar, que 

encara que van ser abandonades durant molt de temps aquestes mai van deixar de ser 

objecte d’interès per l’Exèrcit Espanyol perquè, encara que aquest fet no és molt 

conegut, durant els anys 1970 i 1985 es van realitzar diverses inspeccions per 

assegurar l’estat d’aquestes construccions sense motiu aparent.  

 

4.1. LA LÍNIA P  

Pel que fa a la línia hem de tenir present que aquests assentaments anomenats sota el 

terme de Línia P, encara avui dia, amaguen molts misteris, ja que van ser considerades 

com a secret militar des de l’inici de la formulació del projecte fins a temps molt 

recents.  

Per començar, oficialment, es tractava de l’organització defensiva dels Pirineus o de la 

frontera pirenaica, ja que a la documentació de l’època, generada pels organismes 

vinculats directament a la construcció de les obres, en cap moment s’esmenta la 

paraula línia ni cap altre nom específic per identificar-la d’altres obres defensives o de 
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fortificació. És més, sembla que no va ser fins força més endavant quan es va 

començar a emprar el mot línia, ja que a partir d’un informe de 1963, originat a la 

prefectura d’enginyers de la IV regió militar, es pot veure com ja es parla de <<línea de 

defensa del Pirineo>>4, una expressió que tornarà a repetir-se en informes del decenni 

següent5.  

Després, pel que fa al nom de Línia P, igualment tardana, també hi ha hagut moltes 

hipòtesis al voltant de la seva denominació, ja que actualment encara no se sap amb 

exactitud que significa la lletra P. La gran majoria dels historiadors coincideixen en el 

fet que la lletra P és una referència abreviada dels Pirineus; però, també és cert que 

existeixen altres denominacions populars cap aquesta barrera com són Línia Pérez o 

Línia Gutiérrez –aquesta coneguda a Catalunya-. El perquè ningú ho sap del cert; però 

alguns creuen que és possible que fos anomenada així per un coronel d’enginyers 

anomenat Manuel Duelo Gutiérrez, el qual va participar en una reunió relativa a la 

construcció d’una part d’aquesta línia fortificada que està situada a la zona de la 

Cerdanya.  

Ara, davant d’aquesta incertesa, hauríem de tenir en compte l’afirmació d’en Josep 

Clara quan diu que “el fet de vincular-la, com han fet altres, a un senyor suposadament 

real, anomenat Gutiérrez o Pérez, respon a no haver entès la facècia purament 

casolana, en clau despectiva, pensada per riure’s de les pretensions de la construcció”6. 

I és que, com Blanchon, Esteva i Serrat, els primers autors a interessar-se per aquesta 

obra de fortificació, van dir en el seu article per la Revista de Girona: “Els catalans del 

Pirineu van acontentar-se amb una broma: van triar una denominació castellana 

divertida per indicar l’origen de la construcció, la d’una revista satírica espanyola, 

llavors de moda, Gutiérrez”7. I no només ells, Josep Benet també va refermar el mateix 

origen sarcàstic del mot: “En deien línia Gutiérrez en to despectiu, no pels qui la 

construïen, sinó per comparació amb la línia Marginot. Col·locar els ferros dels 

                                                           
4 AI, Jefatura de Ingenieros IV Región, <<Comandancia de Fortificación de la Jefatura de 
Ingenieros de la IV Región. Informe relativo al estado de conservación de las obras de 
fortificación con indicación de las que se proponen para ser incluidas en la próxima campaña 
de revisión y reparación>>. 
5 CLARA, 2010:29. 
6 CLARA, 2010:29. 
7 BLANCHON, ESTEVA i SERRAT, 1996:37. 
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ferrocarrils de via estreta als búnquers és una matusseria, és de tebeo, fa riure. Per això 

en deien de la línia Gutiérrez”8. És més, si fem cas de l’escriptor Josep Miracle, que el 

1940 va ser enviat a un Batalló Disciplinari de Soldats Treballadors a Oiartzun, per tal 

de fortificar una zona dels Pirineus Occidentals, sembla que aquesta denominació ja va 

aparèixer uns anys abans que fos ordenada la construcció en 1944 i que van ser els 

components d’aquella unitat els que van batejar l’obra que la precediria amb aquest 

nom: 

“La meva unitat era un Batallón Disciplinario de Trabajadores militaritzat i compost 

exclusivament per presos. La seva missió eren els treballs forçats. En aquell indret 

inhòspit i deshabitat hi construíem unes fortificacions de cara a França, una parodia de 

línia Marginot que nosaltres vam batejar la <<línia Gutiérrez>>. Era tan primària i 

dèbil, que si hagués hagut de servir no hauria resistit la primera bomba”9. 

Llavors, davant d’aquestes declaracions, sembla clar que la teoria sobre l’origen del 

nom com a producte d’un acudit podrien ser certes encara que potser no del tot. Vull 

destacar també unes declaracions que va fer el general Francisco López de Sepúlveda i 

Tomàs, de l’arma d’enginyers, l’any 1996 al diari La Vanguardia, on negava admetre la 

denominació de Línia Pérez o Gutiérrez: 

 “De entrada, denominar aquellas fortificaciones <<línea Gutiérrez>>, como están 

haciendo medios de difusión catalanes y franceses de la zona, es impropio, impropio y 

separador. Tal denominación pretende ser tradicional en base a que quienes la 

construyeron llevaban apellidos castellanos. En muchos años de andanzas por el 

Pirineo, hablando catalán con los lugareños, jamás oí tal denominación. Ni como jefe 

de Ingenieros de la 4ª región militar cuando, en 1984-85, recorrí varias obras. 

Consultados algunos veteranos oficiales montañeros, ellos tampoco lo oyeron 

nunca”10. 

De fet, hem de recordar que el mot línia es contradiu amb la documentació oficial, 

encara que és evident que el projecte s’inspirava en altres construccions similars de 

                                                           
8 REYES, 1996:51. 
9 MIRACLE, 1976:280-281. 
10 SEPULVEDA, 28 abril 1996. 



Memòria de la intervenció arqueològica al Pla d'Anyella (Cap de Ginebrar) de Toses (Ripollès) 
 

 
 

16

l’època, aixecades en diversos indrets d’Europa com la ja esmentada línia Marginot a 

França o més exactament la línia Sigfrid o Westwall a Alemanya. I és que curiosament 

aquesta última, a diferència de la primera, es va construir per blocaus, en 

contraposició a la fortificació continua Marginot; exactament igual que el criteri que va 

inspirar a l’obra espanyola la qual es va ordenar, justament, de construir amb una 

organització defensiva que no fos lineal, sinó per zones que poguessin assegurar les 

reaccions ofensives, per tal d’anul·lar i neutralitzar un hipotètic èxit inicial de l’enemic.  

Per tant, pels qui no van captar la gràcia sobre l’origen del nom i van especular sobre la 

recerca d’un militar de cognom Gutiérrez o Pérez, i que suposadament havia d’estar 

vinculat a les construccions, també van formular teories ben curioses però sense cap 

base històrica. Casos com el ja citat de José Manuel Clúa, que es va aventurar a dir que 

aquesta denominació podia provenir d’un coronel anomenat Manuel Duelo Gutiérrez11 

que hauria participat en una reunió referida a la línia defensiva12, o el del general Luis 

de Sequera, que va pensar que la lletra P no hauria de referir-se a la serralada dels 

Pirineus sinó al general Juan Petrirena Aurrecoechea13 perquè suposadament l’any 

1945 havia sigut cap d’enginyers de l’exercit dels Pirineus i en 1946 cap de la Divisió 52 

de muntanya14; no són més que exemples de totes aquelles teories que han envoltat a 

la denominació d’aquesta línia defensiva. És més, tampoc podem oblidar que aquesta 

Línia Pirineus, Gutiérrez o com es vulgui denominar popularment, va ser també 

batejada com a Línia de Franco per la premsa clandestina de l’època des del seu 

començament, ja que per més secreta que volguessin que fos, l’enrenou de soldats 

amb el trasteig de materials i moviments de personal militar van ser captats 

immediatament com un fet públic a les poblacions properes15. 

                                                           
11 De fet, Duelo Gutiérrez, nascut el 1893, si que va tenir relació amb Catalunya, ja que va ser 
general de la brigada d’enginyers, a més, de ser nomenat en gener de 1953 (quan les obres ja 
anaven de baixada) cap d’enginyers del cos d’exèrcit IV i dels serveis d’enginyers de la IV regió 
militar.   
12 CLÚA MÉNDEZ, 2004:10. 
13 El general Petrirena en veritat va ser el gestor del Servei de Colònies Penitenciaries 
Militaritzades, inventar en 1939, com una formula que emprava als condemnats a penes de 
presó en obres d'interès estatal o privat, per tal de beneficiar empreses particulars i al mateix 
Estat a l’hora de sostenir la població dels establiments penitenciaris.   
14 SEQUERA, 1999:223. 
15 CLARA, 2010:31-32. 
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Ara, i parlant de la seva construcció, hem de dir que aquesta també va estar molt 

envoltada de misteri. Com deia abans, els milers d’assentaments que esquitxen les 

muntanyes i valls del Pirineu es van portar a terme entre 1944 i 1953; però sense saber 

del cert perquè des del setembre de 1940 ja existia als Pirineus Orientals un pla de 

fortificació davant la idea que es produís un possible intent de penetració. Tanmateix, 

resulta curiós com aquest projecte, dels més complets i ambiciosos pel que fa a la 

defensa dels Pirineus, no va ser establert amb la Instrucció C-15, datada el 23 d’agost 

de 1944, fins al dia abans de l’alliberament de París. I és que, hem de tenir present, 

que en aquesta època la presència d’alemanys a la frontera havia començat a 

disminuir a causa que el dia 15 del mateix mes s’havia enregistrat el desembarcament 

angloamericà a les costes de la Provença. Llavors, a causa d’aquests esdeveniments les 

obres es començarien a fer el 1944, però els plànols i altra documentació ja estaven 

llestos en 1943. També, pel que fa a la seva construcció, recordar que l’execució del 

nou pla va decidir aprofitar els treballs efectuats per les Juntes Regionals de Defensa i 

Armament, així com obres i vies de comunicació ja construïdes durant els anys 

anteriors; encara que, com sabem, la magna obra de fortificació no arribaria a entrar 

en cap moment en servei i realment tampoc arribaria a concloure’s; fent que quedes 

totalment obsoleta per pertànyer ja només a la història més recent.  

Per tant, només afegir, que com he dit abans, no va ser fins al 23 d’agost de 1944 quan 

es va realitzar un document redactat pel General Antonio Barrosso, de l’Estat Major 

Central de l’Exèrcit a Madrid, on va determinar definitivament l’organització defensiva 

dels Pirineus, la Instrucció C-15. Aquesta, que és molt interessant perquè ens mostra 

un panorama militar més propi d’una guerra freda que d’aquella realitat, va ser 

localitzada a l’Arxiu Militar del Quarter del Bruc de Barcelona i ens especifica el 

següent: 

“La necesidad de organizar definitivamente nuestra frontera Pirenaica, teniendo en cuenta la 
nueva organización dada al Ejército y las enseñanzas deducidas de la actual guerra hasta el 
momento presente, hacen necesarias nuevas directivas en las que aprovechando su parte útil 
los trabajos efectuados por las Juntas Locales de Defensa y Armamento e incluso las obras de 
fortificación y comunicaciones ya construidas, se orienten los nuevos estudios y trabajos para 
llevar cuanto antes y aprovechando los meses que lo permitan, a conseguir un sistema 
defensivo que sea base de ulteriores perfeccionamiento a medida que los vayan dictando la 
experiencia de los contendientes y las posibilidades de todos los órdenes de nuestra Nación.  
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Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 

I.- CRITERIO DEFENSIVO.  
A).- La organización será total para evitar que la ruptura en una zona pueda traer consigo la 
maniobra de envolvimiento de las demás.  
B) – Dentro de la totalidad, la organización de la resistencia tendrá por bases las características 
del terreno según su clasificación en zonas activas, peligrosas y pasivas de acuerdo con las 
directivas de este Estado Mayor Central de 11 de noviembre de 1943 y los medios disponibles 
en cada Región que se indican más adelante. 
C).- La organización defensiva no tendrá carácter lineal, ya que la ruptura de una línea es solo 
función de los medios a emplear; por el contrario abarcará zonas, dentro de las cuales puedan 
asegurarse las reacciones ofensivas que anulen y neutralicen cualquier éxito inicial o progresión 
afortunada del enemigo.  
D).- El límite anterior a estas zonas deberá llevarse a la misma raya fronteriza, si bien no debe 
ser precepto este principio, pues habrá que amoldarse a las comunicaciones existentes y más 
particularmente a la servidumbre de cubrir con eficacia los grupos de objetivos industriales de 
primer orden o puntos de marcado interés táctico.  
E).- El límite posterior de las zonas citadas, estará apoyado por fuertes accidentes geográficos 
que aseguren una total detención del enemigo hacia el interior del país, tanto por su 
naturaleza (ríos, cadenas montañosas, angosturas, terreno pantanoso). Como por el desgaste a 
que debe ser sometido al contrario en una progresión obstaculizada y orientadas en 
determinadas direcciones favorables a la defensa.  
Este límite posterior será a su vez pantalla que cubra la concentración de las nuevas Reservas 
que acudan a la batalla defensiva y base de partida de sus acciones.  
F).- Los flancos de esta zona deberán quedar asegurados contra todo envolvimiento por 

acciones marítimas; para conseguirlo se atenderá a la defensa de costas que influyan en dichos 

flancos teniendo en cuenta cuanto se prescribe en la Instrucción correspondiente. 

 

II.- DIVISIÓN DE LA ZONA FRONTERIZA.  
Subsistirá la ya conocida de Pirineos Orientales, Centrales y Occidentales con los mismos 
límites.  
 
III).- ORGANIZACIÓN DEL TERRENO.  
El terreno se organizará en NÚCLEOS DE RESISTENCIA capaces de defensa en todos sus 
contornos e interior, tanto contra infantería como contra carros, de forma que cada uno resulte 
una organización particular con capacidad combativa incluso en caso de desbordamiento, no 
siendo preceptivo la continuidad de ellos ni en el sentido frontal ni en el de profundidad, pues el 
principio de economía de fuerzas obligará a dejar intervalos y distancias a base de permitir la 
maniobra de los fuegos y el contraataque sobre los compartimentos del terreno no ocupado y 
fáciles para la progresión del enemigo, debiendo ligarse entre si estos centros por puntos 
fortificados que sirvan bien como bases de partida de tales contraataques o para disgregar o 
adelgazar las flechas enemigas, favoreciendo así su neutralización por pérdida de efectivos, 
acción de su mando, apoyo artillero y de carros.  
En los valles estrechos y normales a la frontera la organización será a base de 

estrangulamiento de la línea de penetración en toda la profundidad posible dado la 

dosificación de fuerzas. 
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IV).- CLASE DE OBRAS.  
Las especificadas en las directivas de este Estado Mayor Central de 11 de Noviembre de 1943 y 
siempre a base de que se defiendan por gola y que permitan refuerzos y evacuaciones durante 
el combate.  
Estas obras servirán como esqueletos de la defensa debiendo situarse en su mayor parte 
compensado la debilidad del terreno o su topografía cerrando las líneas de penetración.  
Las obras no se considerarán como blindajes de a.a., sino como inserción en el terreno de las 
Unidades tácticas, dándole al fusil repetidor toda la importancia que en montaña tiene. Cada 
obra o grupo de obras constituirán centros potenciales de la defensa activa por la actuación 
desde ellos de núcleos de tropas que contraatacan y hagan pequeñas maniobras de 
envolvimiento, estos núcleos móviles se abrigarán en obras de campaña complementarias. Las 
cuales no se desguarnecerán durante los contraataques para evitar sean utilizadas por el 
enemigo.  
A).- Infantería.-  
Los núcleos de resistencia antes aludidos estarán guarnecidos por Tropas en cantidad variable 
ya que no debe tomarse, en cuanto a cantidad, por sinónimos de Batallón; se guarnecerán por 
lo tanto, con las tropas precisas para constituir una organización particular con su mando que 
a su vez tiene sus misiones determinadas dentro del conjunto.  
Durante el combate los bordes exteriores de cada núcleo y las partes por la observación 
enemiga se guarnecerán con tropas estrictamente indispensables, dejando el mayor número 
para las acciones de contraataques inmediatos situándolas en las zonas no vigiladas por los 
observatorios enemigos, tanto actuales como de fácil conquista en sus primeras actuaciones.  
B).- Artillería.-  
Los núcleos de resistencia tendrán la artillería mínima para su defensa y que deberá reducirse a 
las piezas regimentales pues interesa tener el resto de la Artillería en zonas que permitan el 
apoyo de las reacciones ofensivas del defensor con preferencia a la formación de barreras.  
Esta artillería debe defenderse de los ataques enemigos de carros y para ello y dentro de su 
finalidad táctica expuesta anteriormente, se buscaran como zonas de despliegue la 
comprendida entre varios núcleos de resistencia y cerrados por obras complementarias. Estas 
zonas de despliegue artillero no estará atravesadas por las probables líneas de penetración 
enemiga, aunque resulten excéntricas con relación a sus futuros objetivos; una hábil maniobra 
de fuegos y manejo de trayectorias permitirán el alejamiento del material de las zonas 
vulnerables al ataque de carros. A pesar de esto la artillería siempre estudiará y completará su 
defensa inmediata aprovechando la vecindad de los núcleos de resistencia.   
 
VI).- CONDUCTA DE LA DEFENSA.  
Tendrá un carácter eminentemente activo, para lo cual, tanto los núcleos de resistencia como 
la organización de conjunto procurará obtener el máximo de tropas de reserva, que situadas 
convenientemente y apoyadas por armas de la propia unidad o de las superiores y si es posible 
por carros, estén siempre dispuestas a cerrar brechas y realizar ataques de flanco contra los 
núcleos enemigos que consigan progresiones enemiga entre nidos de resistencia y puntos 
fortificados.  
En resumen: La batalla defensiva se llevará de forma que obligue al enemigo, caso de ruptura, 
a progresar por determinadas direcciones que le llevan compartimentos de terreno favorables 
a nuestros contraataques y les prohíba, en cambio, desembocar o apoderarse de puntos vitales 
o zonas de despliegue artillero de forma que si el enemigo marca su voluntad en el tiempo, el 
defensor la debe de imponer en el espacio.  
 
VII). DEFENSA ANTICARRO.  
La organización anticarro es imprescindible, si no existe el obstáculo natural hay que crearlo a 
base de obstáculos o zanjas delante de las cuales se colocará un mínimo de tropas de 
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observación y detrás y aprovechando el parapeto de tierra extraída de la zanja se situará los 
campos de minas que de esa forma son más difíciles de destruir para el enemigo por su 
situación en contra pendiente.  
Las armas anticarros se organizarán en profundidad y alejadas del obstáculo situándolas 
combinadas según sus calibres rebatiéndolo.  
Se tendrá en cuenta cuanto recepta la Instrucción E-41 sobre defensas contra carros. 
 
VIII.- DEFENSA ANTIAÉREA. 
Teniendo en cuenta que no se contará con los A.A. precisos para la totalidad de la 
organización, es necesario que cada unidad prepare la suya utilizando los medios disponibles y 
prodigando la trinchera estrecha y profunda que compartimente las acciones de bombardeos y 
ametralladoras.  
 
IX.- PP.CC. Y OBSERVATORIOS  
Deberán organizarse como núcleos de resistencia aptos para su defensa en los 360 grados. Los 
observatorios serán los puntos fundamentales de la organización defensiva por la 
trascendencia en la conducción de la batalla y en la maniobra y planes de fuego.  
 
X.- DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE RESISTENCIA.  
A).- Límite anterior que constituirá la línea de vigilancia y seguridad. De acuerdo con el párrafo 
D) del apartado 1.  
B).- Límite posterior. (Només es comentará la Regió 4 que correspon al Sector de Catalunya)  
Región 4ª.-  
-Río Muga (desembocadura) hasta la confluencia del río Manol en Vilanova.  
-Figueras.  
-Aviñonet.  
-Lladó.  
-Sierra Magdalena de Mayá.  
-Farás.  
-Vértices Creu Blanca-San Julián y Bater.  
-Olot.  
-Vértice San Miguel.  
-Vértice Sespuña, al N. de Ridaura.  
-Alturas de Castelltallat.  
-San Juan de las Abadesas.  
-Ripoll.  
-Campdevánol.  
-Vértice Beumas de Mordola (Sierra de San Marcos).  
-Vértice Nogues al S. de Pobla de Lillet.  
-Guardiola.  
-Vértice Vall, al S. Gósol.  
-Vértice Tossa Pelada, entre Tuxet y Goma.  
-Vértice Cassals, al O. de Osera.  
-Sierra de PRada.  
-Guerri.  
-Pont de Suert. 
 
XI.- ORDEN DE URGENCIA.  
Se empezará por organizar las zonas más próximas a las rayas fronterizas, pero procurando 
llevarlas simultáneamente en las activas y peligrosas, aprovechando cuantos trabajos y obras 
estén ya hechas y adaptándolas a las nuevas directivas y llegando con los medios que se fijan 
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más adelante a preparase defensivamente toda la profundidad que se marca en esta 
instrucción.  
 
XII.- MEDIOS ASIGNADOS.  
A).- GG.UU  
Región 4ª… Divisiones 41, 42, 141, 142, y X (a determinar esta última por el Estado Mayor 
Central.) 
B).- Medios Suplementarios.-  
Región 4ª… Regimiento de Fortificación nº 3  
Regimiento de Zapadores nº 4  
 
XIII.- COMUNICACIONES  
No se construirán más pistas automóviles penetrantes y normales a la frontera y sí. 
Únicamente, las estrictamente necesarias para los medios a lomo o hipo móviles que precisen 
los servicios de las fuerzas de primera línea.  
En cuanto a las paralelas a la raya, se terminarán únicamente las ordenadas como 
consecuencia a la Junta celebrada en este Estado Mayor Central con los representantes de las 
Regiones en 11 de Noviembre de 1940. 
  
XIV.- DESTRUCCIONES.  
Se redactará el plan de destrucciones y obstaculización de comunicaciones de una profundidad 
de 150 kilómetros de la frontera según la instrucción C-(C) 16.  
 
XV.- PLANES DE TRABAJO.  
Las Juntas Locales de Defensa y Armamento de cada Región y aprovechando los trabajos 
hechos con anterioridad, redactarán sus nuevos planes con arreglo a estas Directivas en el 
plazo de cuarenta días debiendo tener entrada sus propuestas en este Ministerio (Estado 
Mayor Central) antes del 15 de Octubre próximo. Dichos planes comprenderán.  
1).- Plan de maniobra.  
a).- Definición de zonas (activas, peligrosas y pasivas).  
b).- Señalamiento de la zona de resistencia con sus límites anteriores y posteriores.  
c).- Distribución de tropas (núcleos de resistencia, posiciones intermedias, despliegue artillero, 
zonas de reacción, de reserva).  
d).- Defensa anticarro.  
e).- Comunicaciones.  
f).- Conducción de la maniobra (contraataques que se prevén según la maniobra concebida, 
planes de fuego en los centros de Resistencia y Artillería dentro de la organización de conjunto 
y sin descender a detalles de armas automáticas).  
2).- Plan de Información.  
Observatorios. (Hasta mando de núcleos de resistencia inclusive).  
3).- Plan de Enlace.  
PP.CC. hasta Batallón y Grupo (inclusive).  
El Plan de Servicios será objeto de trabajos posteriores.  
Todo se expresará en breves memorias resúmenes de las decisiones de la Junta, acompañadas 
de gráficos aclaratorios en escala 1:50.000. 
 
XVI.- NOTAS COMPLEMENTARIAS.  
1).- A los efectos del cumplimiento de la Instrucción los Presidentes y Vocales de las Juntas 
Locales de Defensa y Armamento de cada Región tendrán derecho a quince días de dietas 
reglamentarias para completar los trabajos de campo y reconocimientos necesarios.  
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2).- Las Juntas Locales de Defensa y Armamento harán una primera distribución de los medios 
suplementarios de trabajo a fin de que las Regiones se preparen los respectivos campamentos 
para las tropas cuyo orden de incorporación se hará por el Estado Mayor Central.  
3).- Con el fin de abreviar trámites y llegar cuanto antes a los comienzos de los trabajos, la 
Junta Local de Defensa y Armamento podrán presentar a los Capitanes Generales y éstos enviar 
con sus informes, los estudios parciales de cada Región Geográfica, bien entendido que ha de 
tenerse en cuenta la distribución total de medios para el conjunto.  
4).- Por las Regiones se estudiarán golpes de mano ejecutados en momentos oportunos nos 
pueden proporcionar observatorios o efectuar destrucciones en comunicaciones, centrales de 
energías líneas de alta tensión, canales o establecimientos fabriles que puedan producir un 
retardo de los movimientos enemigos sumando sus efectos a la misión de la cobertura.  
5).- Se acompañarán aclaraciones para la debida interpretación, por las respectivas regiones, 
de cuanto se preconiza en esta Instrucción.  
 
 
Madrid 23 de Agosto de 1944  
De O. de S.E.  
EL GENERAL JEFE DEL E.M.C.  
P.A.  
EL GENERAL 2º Jefe  
Antonio Barrosso.- Rubricado.  
Hay un sello en tinta violeta que dice: Estado Mayor Central del Ejército.”. 

 

En definitiva, com hem pogut comprovar, l’objectiu principal en construir la Línia P era 

aconseguir la impermeabilitat de la frontera, ja que els comandaments militars 

d’aquella època pensaven que amb aquestes obres de fortificació es podria parar a 

qualsevol exèrcit que intentes entrar per aquestes muntanyes; encara que la Línia 

Marginot ja havia donat proves més que evidents que això no era possible. És més, 

encara que el projecte com he dit no va arribar a concloure’s i que la possibilitat que 

aquesta fos eficient era nul·la, no se sap perquè al llarg dels anys l’Exèrcit Espanyol va 

continuar realitzant diverses prospeccions per comprovar el seu estat per la seva 

funcionalitat.       

 

4.2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ASSENTAMENTS 

Com hem vist el primer a tenir en compte és que a causa de la complexitat d’aquesta 

barrera defensiva, es va decidir dividir les tres regions militars en Sectors, i aquests al 

seu torn en Nuclis de Resistència (N.R.) o Centres de Resistència (C.R.). Després aquests 

Nuclis o Centres també van ser dividits en Punts de Suport i aquests al seu torn en 
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Elements, que també es dividirien en Subelements. Així, una vegada feta aquesta 

divisió, cada zona va ser englobada per una gran quantitat d’assentaments que van ser 

preparats per acollir diverses armes. 

- Fusell metrallador. 

- Metralladora. 

- Canó antitancs. 

- Canó d’Infanteria. 

- Metralladora antiaèria. 

- Morter de 81 mm. 

- Morter de 50 mm. 

- També es van construir observatoris, abrics de secció i dipòsits de municions o 

queviures. 

Però, i començant pel principi, hem de deixar clares diverses coses. Primer, que dels 

Pirineus Orientals als Occidentals, i del Mar Mediterrani al Cantàbric, l’organització 

defensiva de la serralada va afectar tres regions militars (IV, V i VI) en les quals es van 

distribuir un total de 169 nuclis de resistència: noranta-sis es van plaçar a Catalunya 

(designats amb els números de l’1 al 96), vint a l’Aragó (dels números 101 al 120), 

trenta-sis a Navarra (dels números 201 al 236) i disset a Euskal Herria (dels números 

237 al 253). És curiós el cas d’Aragó on el nombre és inferior, però té una explicació 

lògica: a causa que les altures del Pirineu Central superen els 2500 metres, sent 

totalment inaccessibles, no es va creure necessari fer de més perquè veien improbable 

l'intent d’una acció militar per aquella zona.  

També, i seguint amb aquesta fortificació de la frontera pirenaica, afegir que les 

directius establertes per l’Estat Major Central, i que van ser fixades en la Instrucció nº6 

del dia 11 de novembre de 1943, van ser les de distingir tres zones, en funció del tipus 

de terreny i les comunicacions que hi incidien: 

- Zones actives: Eren les que, situades en terreny pla o lleugerament ondulat, 

permetien l’accés directe per la línia fronterera i per això mateix hi passaven les 

comunicacions internacionals. 
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- Zones perilloses: Eren les que, encara que plaçades en terreny de muntanya, i 

sense que fossin les línies d’entrada habitual, per la manca de comunicacions de 

primer ordre, podien permetre el moviment de tropes que cooperessin o afavorissin la 

infiltració profunda per les zones actives. 

- Zones passives: Llocs d’accés més complicat, en què el terreny abrupte només 

permetia els moviments de tropes especials, en petits nuclis i en determinades 

estacions de l’any.  

Així, i tenint en compte aquestes orientacions, va ser com la Junta de Defensa i 

Armament dels Pirineus Orientals va poder concretar la situació geogràfica de 

cadascuna de les tres zones, de les quals les actives van ser precisades en cinc indrets: 

Portbou, el Pertús, La Cerdanya, La Seu d’Urgell i La Vall d’Aran. Com veiem, en aquest 

grup, ens trobem amb el cas que ens ocupa, La Cerdanya, que a causa de les dues 

carreteres –la de Ribes de Freser i la de la Seu d’Urgell- és, després de la del Pertús, la 

via d’entrada a Catalunya més important i, per tant, es va convertir en una bona via 

per ser utilitzada com a cooperació en cas d’una invasió feta per l’Empordà. Ara, però, 

també hem de tenir present que per raons organitzatives també es va decidir que 

l’àmbit de resistència de la frontera dels Pirineus catalans es dividís en sis subsectors, 

que van ser numerats de l’onze al setze i amb una extensió variable, entre 25 i 50 

quilòmetres de front. En el nostre cas, el nucli de resistència 49, el trobem en el 

subsector 14.    

Ara, pel que fa als nuclis de resistència, hem de dir que eren centres de defensa 

territorial als quals se’ls confiava el control d’una zona que ocupava un espai variable 

entre un i quatre quilòmetres de front, encara que també se’n van projectar alguns 

amb força més extensió, com uns quants que ens trobem a la zona del Pallars. És 

important saber que la idea era que a cada un d’aquests nuclis se’ls hi adscrivís la força 

d’un batalló d’infanteria – uns 600 homes-, a més, que s’havia d’alçar en ells un 

nombre variable d’obres de fortificació. Així, el que preveia el pla complet era la 

construcció d’uns 10.000 assentaments (la meitat situats a Catalunya), que formarien 

part d’una fortificació que era qualificada de permanent per alguns entesos o, 

simplement, de campanya recolzada per obres semi permanents, segons altres. I és 

que aquest sistema defensiu dels Pirineus, com he dit abans, contemplava una zona 
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avançada o de vigilància i una altra de resistència; és a dir, preveia un pla de 

destruccions i un obstacle. 

Pel que fa al pla de destruccions, sabem que va ser pensat per a l’obstaculització de les 

comunicacions en una profunditat de 150 quilòmetres a comptar des de la frontera, tal 

com es veu a la Instrucció C-16, que era el pla que s’hagués desenvolupat en el cas que 

hagués entrat en funcionament, i que assenyalava tres finalitats fonamentals: 

“dificultar els desembarcaments i els passos de frontera, així com l’aplec de les forces 

atacants; obstaculitzar la progressió de l’enemic cap a l’objectiu immediat, puix que se 

suposava que el perseguia, i que després l’utilitzés; i destorbar l’avanç enemic cap a 

l’interior de l’Estat espanyol i l’ús dels recursos del país”16. Després, pel que fa al pla 

defensiu, ens trobem mesures com artillar la costa catalana, mantenir camps d’aviació 

habilitats durant la Guerra Civil, com el de Banyoles, i sostenir un exèrcit nombrós prop 

dels Pirineus, preparat per a l’actuació.  

Després, un altre aspecte curiós d’aquests nuclis de resistència, és que segons el pla 

original cada lloc construït s'havia d’envoltar d'unes trinxeres comunicades entre si i 

situar en cada extrem un pou de tirador; a més, que tot el conjunt havia d’estar 

envoltat per un filat i, en alguns casos, per camps de mines. Però, tant aquests pous 

com els filats mai es van arribar a realitzar i no van passar de ser un projecte en els 

plànols de cada assentament. No obstant això, cal dir que els filats i les portes 

blindades que tancaven aquests assentaments sí que van ser fabricades encara que 

van romandre emmagatzemades a Figueres (Girona), Pamplona (Navarra) i Jaca (Osca). 

Aquesta dada com he dit resulta curiosa de la mateixa manera que el fet que a partir 

de 1948 alguns d’aquests assentaments es van començar a construir amb tova en 

comptes de formigó armat. El perquè no se sap del cert però el més probable és que 

fos perquè les obres ja estaven arribant a la seva fi, i potser ja no era necessària tanta 

protecció, o que els diners assignats al projecte començaven a escassejar. És més, 

durant els treballs de camp realitzats, s’ha pogut comprovar que part del material 

(especialment sacs de ciment) van ser abandonats en alguns dels emplaçaments o, en 

d’altres sense acabar, es van cobrir les seves entrades amuntegant material de 

                                                           
16 CLARA, 2010:32. 



Memòria de la intervenció arqueològica al Pla d'Anyella (Cap de Ginebrar) de Toses (Ripollès) 
 

 
 

26

construcció, i inclòs podem comprovar encara avui com subsisteixen els taulons de 

fusta utilitzats per l’encofrat en un gran nombre d’aquestes obres.  

A més, un altre aspecte que hem de remarcar sobre aquests, és que eren 

assentaments totalment defensius encara que cadascú amb una forma i una missió 

diferent. És per això, que els primers que es van construir van ser els millors 

comunicats amb el país veí i posteriorment els que estarien situats als accessos 

secundaris. Així, moltes d’aquestes construccions les trobem tant a peu de les vies de 

comunicació, com a mig vessant o, en el cas dels observatoris, a grans altures. En el cas 

del nostre C.R., el núm. 49, el trobem a mig vessant perquè estava destinada a ser 

ocupada per un canó. També, i com a causa d’aquesta funció defensiva, resulta 

interessant com cadascú dels emplaçaments que es van construir s’havien de camuflar 

de les següents maneres: o amb tapes, que consisteix a cobrir l’obra amb terra del lloc 

en la qual creixerà vegetació, o amb pedres dels voltants com en el cas del C.R. 49. 

Per últim, ja només destacar que la construcció d’aquestes fortificacions van mobilitzar 

grans quantitats de mitjans i homes (essencialment soldats de reemplaçament) 

d’altres zones del país cap a les antigues regions militars que feien frontera amb 

França. Per fer-nos una idea, segons l’informe de pressupost per l’any 1947 del general 

Cap de l’Estat Major Central de l’Exèrcit, signat el 31 de desembre del 1946, la dotació 

econòmica que es va fer a l’exèrcit per a la realització del projecte va ser de 12.000.000 

de pessetes; i amb això es va subministrar tant els materials de construcció més 

importants: fusta, ferro i formigó (10.000 tones) com el personal necessari per a la 

construcció (12 batallons).    
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5. METODOLOGIA HISTÒRICA I ARQUEOLÒGICA  

El present estudi d’investigació historicoarqueològica sobre les construccions militars 

defensives que es troben presents al Pirineu català i que formen part de la Línia P, se 

cimenta basant-se en el desenvolupament de metodologies pròpies de la investigació 

històrica i l’arqueologia per tal d’oferir una visió més amplia d’aquestes 

infraestructures a partir d’una perspectiva més interdisciplinària.  

La investigació històrica es centra principalment en la consulta i l’anàlisi de tots els 

arxius referents a la Línia P que hi ha  a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, en el buidatge 

de les Actes Municipals de l’Ajuntament d'Alp que van des de 1939 fins al 1948, i en la 

consulta de la bibliografia existent sobre el tema o en relació a aquest, incloent-hi 

revistes, articles científics i articles de premsa.   

El treball arxivístic desenvolupat a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya17, es va centrar  

envers la consulta de tota la documentació del fons “ACCE 137 COL. LÍNIA PIRINEUS”, 

que contenia el nom del tema d’estudi. Aquest estava dividit en tres unitats 

d’informació diferents:  

1. Unitat 1: que contenia material d’arxiu i fonts primàries, i bibliografia de 

recerca.  

2. Unitat 2: que contenia correspondència, premsa i entrevistes.  

3. Unitat 3: que contenia esborranys, treballs i articles.  

La gran majoria d’informació trobada estava escrita en quatre idiomes, en castellà, 

català, anglès i majoritàriament en francès, conformant una bona base d’informació 

sobre totes les investigacions realitzades fins llavors sobre  la Línia P, havent-hi des de 

manuscrits mecanografiats, articles de premsa, mapes i fotografies.  

El buidatge de les Actes Municipals de l’Ajuntament d'Alp es va fer a través dels Arxius 

en Línia de la Generalitat18. Es va consultar les actes municipals des del 1939 fins al 

1948, és a dir des de la fi de la Guerra Civil espanyola fins quan la construcció de la 

Línia P va anar perdent importància, reduint-se el pressupost a causa de la 

                                                           
17 Arxiu Comarcal de la Cerdanya: http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/cerdanya/; 
https://www.facebook.com/Arxiu-Comarcal-de-la-Cerdanya-642054799200625/   
18 Arxius en línia: http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/  
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normalització de les relacions amb França arran l’obertura de la frontera, i els Pirineus 

van deixar d’ésser el centre de gravetat de la defensa, obrint-se al turisme i al comerç.  

I, finalment, la consulta de la bibliografia existent sobre el tema o en relació a aquest 

es va realitzar agafant com a punt de partida les dues obres més recent de Josep Clara, 

Els fortins de Franco. Arqueologia militar als Pirineus catalans 19 i Els Búnquers de la 

costa catalana: patrimoni militar del temps de guerra 1936-1939, i l’obra d’Albert 

Ibáñez sobre els Centres de Resistència 52 i 53 de la Cerdanya, Franco i la línia P. La 

fortificació dels Pirineus (1940-1957). Els Centres de Resistència 52 i 53 de la Cerdanya 

20. 

La intervenció arqueològica, prevista com a una actuació el més completa possible, es 

centra en una prospecció i una intervenció que es va desenvolupar fins al darrer dia 

d’excavació, amb el principal objectiu de concretar el més acuradament les fases de 

construcció de les estructures defensives i el seu ús final, si n’hi va haver, així com 

delimitar els jaciments o àmbits diferenciats dins de la zona intervinguda. 

Un cop localitzades les restes arqueològiques, es va procedir a la seva excavació i 

documentació, utilitzant la metodologia adient segons el moment. El sistema de 

registre utilitzat, concretament, va ser l'ideat per Edward C. Harris i Andrea Carandini. 

Durant el procés d’intervenció es va anar identificant, numerant i documentant totes 

les capes de terra que han estat diferenciables, així com totes les estructures que hi 

van aparèixer. En aquest sentit, cada unitat estratigràfica i cada element estructural 

identificat té la seva numeració correlativa i identificativa i una fitxa d’identificació i 

registre pròpia, essent tots relacionats entre ells, amb una seqüència cronològica i 

estratigràfica global. En aquest sentit, els diferents materials trobats van ésser 

guardats per separat en diferents bosses i identificats amb la següent estructura:  

- Nom de la campanya: CR49-PA1. 

- Estructura: PA1. 

- Núm. d'UE: 0 (Superficial).  

- Referència d’objecte: Llauna, fusta, ceràmica, etc. 

                                                           
19 CLARA, 2010; 2012. 
20 IBÁÑEZ, 2012.  
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La documentació planimètrica va seguir les següents premisses:  

- Plànols topogràfics generals de resultats de la intervenció.  

- Unitats estratigràfiques dibuixades i situades en plantes acotades. 

- La planta tipus és 1:20. 

- Els plànols d’emplaçament són a escala 1:2000 i 1:50. 

- Les plantes generals de la intervenció són a escala 1:200, 1:100 i 1:50.  

- Totes les estructures excavades tenen planta, secció i alçat a escala 1:20. 

- Els detalls són a escala 1:20, 1:10 i 1:5, depenent de la seva magnitud.  

- S’ha realitzat seccions de tots els talls, així com un mínim de dues seccions 

volants perpendicular del jaciment o indret intervingut.  

I, finalment, envers la documentació fotogràfica:  

- S’ha documentat fotogràficament totes les unitats estratigràfiques de la 

intervenció. 

- S’ha realitzat fotografies de detall dels elements més representatius.  

- S’ha fotografiat aquells elements o conjunts patrimonials apareguts que van 

necessitar d’algun tractament especial de conservació o restauració, prèviament i 

posteriorment a l’actuació sobre el bé, moble o immoble. 

- Tota la documentació fotogràfica ha comptat amb suport informàtic. 

- S’han realitzat un llistat corresponent de registre fotogràfic.  

- S’ha fet un reportatge fotogràfic de qualitat dels objectes i material arqueològic 

més representatiu. 

- S’ha realitzat una sèrie de fotografies del jaciment per reproduir-lo en 3D.  
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6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS I RESULTATS 

6.1. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

Durant la setmana del 13 de novembre fins al 17 de novembre de 2017 un grup 

d’estudiants de la UB – Arantxa Morte, Marisela Mendoza, Eulàlia Ramoneda i Enric 

Segarra- dirigits per Virgínia Cepero i coordinats per Montse Piñeiro vam realitzar un 

treball de documentació d’una estructura defensiva militar situada al Pla d’Anyella, 

gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’Alp amb la Universitat de Barcelona. La 

tasca desenvolupada va combinar el treball de camp propi de l’arqueologia amb la 

documentació arxivística pròpia de la història gràcies a la interdisciplinarietat del 

nostre equip, al que puntualment s’hi van afegir dimarts i dimecres les doctores en 

història Teresa Abelló i Queralt Solé, l’arqueòleg i historiador Jordi Ramos, l’arqueòloga 

experta en dibuix en 3D Laia Gallego i l’arqueòloga Alba Peña.  

Cronològicament la tasca es va desenvolupar de la següent manera: el dilluns, amb 

l’acompanyament d’un membre del govern local d’Alp, es van visitar diverses 

casamates de la zona per veure quina seria la més idònia per dur a terme el treball de 

documentació. Una d’aquestes construccions defensives tenia un gravat on indicava 

que havia estat edificada el 10 d’octubre de 1940 per un batalló de disciplina. Aquesta 

inscripció, juntament amb els resultats fruit de la investigació feta a l’arxiu els dies 

posteriors, indica com la Línia P, projectada el 1944, va absorbir fortificacions 

construïdes anteriorment amb altres fins i altres mitjans21. Durant la prospecció es van 

prendre algunes fotografies sense metodologia arqueològica, amb l’objectiu de 

constatar l’estat de conservació de les estructures observades. En general el seu 

aspecte és bo, algunes estan reblertes però no en la seva totalitat. Conserven la fusta 

original a les espitlleres i les fornícules, i tipològicament les construccions 

prospectades són de canó antitancs, de metralladora i de fusells metralladors, totes 

fetes amb formigó armat. Tampoc es troben excessivament brutes, amb l’excepció de 

l’estructura finalment intervinguda, la qual donats els seus usos ramaders presentava 

una abundant capa de restes orgàniques, alhora que la rampa d’entrada es trobava 

taponada per residus de fusta i metàl·lics.  Les casamates del sector Pla d’Anyella – 

                                                           
21

 La construcció que indiquem fou construïda per un batalló de disciplina, mentre que les projectades 
en la Línia P eren dutes a terme per militars fent el servei obligatori i militars llicenciats. 
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Alabaus es troben orientades cap al Nord-Oest, a excepció de la C5, orientada cap al 

sud.  

 

 

 

Detall de la fusta conservada a l’espitllera de la PA1 

Detall de la fusta conservada a una fornícula de la PA1 
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Donades les dificultats meteorològiques, a la tarda l’equip visita les construccions 

defensives de la mateixa línia museïtzades al Parc dels Búnquers de Martinet i 

Montellà. Allí s’observen les propostes de conservació i difusió de l’espai, que estava 

adequat amb una instal·lació elèctrica i ambientat amb objectes i armes d’època, 

destacant un canó dels anys cinquanta cedit pel ministeri de defensa en perfecte estat. 

A més, la historiadora responsable del centre d’investigació aporta informació diversa 

sobre les construccions a la regió i sobre els estudis publicats de la Línia P. Les 

estructures vistes a Martinet són més complexes que les del CR-49 donades les seves 

dimensions, on trobem fins a set casamates connectades per unes galeries 

subterrànies de 300 metres en total.  

El dimarts, donada la continuïtat del mal temps, es va aprofitar tot el dia per 

emprendre la feina d’arxiu. En aquesta jornada es van incorporar els professionals 

esmentats anteriorment, fet que va fer doblement fructífera la recerca. Així doncs, es 

va dedicar tot el dia per inspeccionar tota la bibliografia que pogués guardar qualsevol 

relació amb la investigació, ja fossin articles de revistes locals, assajos, llibres o textos 

mecanografiats pertanyents a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya (ACCE Col. Línia 

Detall del gravat on indica que la casamata fou construïda el 1840 per un batalló 

de disciplina 
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Pirineus). En acabar l’equip va posar en comú tot allò que s’havia extret dels 

documents i es van fotografiar els més significatius per poder guardar-ne una còpia 

digital. 

El dimecres, amb un oratge més favorable, l’equip al complet es va dirigir a l’estructura 

PA1, la qual fou escollida per les seves dimensions i les seves característiques. En 

primer lloc es va llevar tota la brossa que impedia l’accés a l’entrada, col·locant la fusta 

i la ferralla a uns metres de l’edificació perquè la pogués recollir la brigada municipal. 

Després es va procedir a extreure la capa de residus orgànics procedents de la 

ramaderia fins a arribar al sòl original de la casamata, descobrint els canals de 

drenatge i els compartiments de refrigeració. Durant aquest procés van sortir alguns 

materials indicatius dels usos que s’havia donat a la construcció, els quals van ser 

pertinentment classificats per després documentar-los. Aquesta mateixa jornada es va 

geolocalitzar l’estructura, es van comprovar els materials metàl·lics amb què havia 

estat edificada – imprescindibles tenint en compte el seu pretès ús militar, donant lloc 

a una estructura de formigó armat- i finalment es van realitzar les fotografies 

pertinents per fer la reconstrucció en 3D. 

El dijous, amb la formació inicial, van continuar les tasques de neteja i es va començar 

a documentar fotogràficament la casamata amb el jaló. Es va netejar el camí d’accés, i 

es van diferenciar les totxanes caigudes que havien servit per tapiar l’entrada de la 

construcció de la resta de pedres, deixant-les ben apilades a un costat de l’obertura. Al 

final del dia ja era visible el sol de la sala principal, les canalitzacions i els recipients fets 

amb formigó connectats a les mateixes, on es van trobar algunes pedres de drenatge. 

Pel que fa a la cambra situada a la dreta de l’entrada, destinada per emmagatzemar 

munició, es va decidir deixar la porta de fusta afegida posteriorment, indicativa de l’ús 

ramader de l’estança. 

El divendres, darrer dia de l’estada, es van prendre les mesures i es va iniciar la 

planimetria, consistent en dibuixar l’estructura estudiada de forma zenital i vertical. 

Per fer-ho, en primer lloc es va establir un nivell superior als primers estrats per 

utilitzar-lo de referència, i també es va instal·lar efímerament una línia diagonal que 

creuava tota la construcció per poder prendre les mesures. A partir d’aquí es va 
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emprendre la tasca de mesurar i dibuixar la casamata, mentre una companya 

realitzava les últimes fotografies necessàries. A partir d’aquestes mesures i plànols s’ha 

pogut fer el traspàs al format digital, que es presenta juntament amb aquest informe. 

Després d’aquest breu resum de la feina feta durant aquest període de pràctiques, es 

procedeix a detallar més exhaustivament el desenvolupament dels treballs pròpiament 

arqueològics. 

 

6.2. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA I RESULTATS 

S’ha intervingut l’estructura PA122. Es tracta d’una casamata de formigó armat per a 

canó situada al Pla d’Anyella, a 1846m sobre el nivell del mar. Es basa en una estança 

principal amb una compartimentació (casillero) per a la munició situada a la cantonada 

Sud-est de l’estructura. L’entrada, al Sud de l’estructura s’orienta al Nord, i presenta 

una espitllera orientada al Nord-oest.  

L’entrada es trobava col·lapsada per residus, principalment elements constructius de 

fusta i ferro, en forma d’embigat i tanques, probablement d’un posterior ús de 

l’estructura de caràcter ramader. D’aquesta manera, s’ha hagut de retirar els residus 

que n’impedien l’accés per a dur a terme la intervenció. 

Un cop retirats els materials s’ha fotografiat l’interior de l’estructura, el paviment de la 

qual es trobava cobert per un nivell superficial de terra, palla i residus orgànics 

provinents de la ramaderia, en el qual apareixen objectes moderns com ara llaunes, 

lones de plàstic i fragments d’ampolla de vidre. 

D’aquesta manera, la tasca ha consistit bàsicament en el desbrossament de 

l’estructura, deixant al descobert el nivell de circulació original en l’estança principal. 

Per motius de temps, no s’ha esgotat l’estratigrafia als dipòsits d’aigua (D1 i D2) així 

com tampoc en la petita compartimentació (casillero). 

                                                           
22

 Nomenclatura pròpia. La mateixa estructura rep el nom de C2 en el Treball de Recerca “Memòria d’un 
secret; els búnquers de la Cerdanya” de Marc Morralla Sescases. 
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Així doncs en un primer moment es retira la brossa superficial i objectes abocats a 

l’interior de l’estructura. A l’entrada la sedimentació es predisposa a mode de rampa 

d’accés a l’estructura. En la neteja es documenta la tàpia de blocs regulars de formigó 

que en algun moment hauria tapiat per complet l’entrada. Al seu davant s’hi hauria 

acumulat sediment i pedres que en part haurien caigut en tirar avall la part superior 

d’aquesta tàpia. La ruptura de la tàpia és regular, per la qual cosa pensem que es 

tractaria d’una destrucció intencionada com a mínim parcialment. Els blocs de formigó 

de la part superior de la tàpia (desmuntada) es troben abocats a l’interior de l’entrada 

juntament amb el sediment conformant la rampa d’accés.  

En la neteja, es documenta que la tàpia s’hauria fet respectant les canalitzacions, 

doncs el nivell més baix dels blocs comença amb el paviment, creant una petita 

obertura damunt el canal de la seva mateixa amplada. Els blocs tenen unes dimensions 

regulars de 32 cm x 16 cm i 8 cm d’ample, i es troben units per ciment. Les marques 

del ciment en la part superior de les parets i al sostre mostrarien que en un primer 

moment la paret hauria tapat completament l’entrada a l’estructura. 

Tasques de neteja de la PA1 el dimecres 15 de novembre. 
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Les parets de l’estructura són de formigó així com el paviment, mentre que la coberta i 

la tronera de l’espitllera es troben reforçades per vares de ferro (visibles en alguns 

punts de l’estructura com la cantonada de l’entrada i en la part superior de la tronera, 

han estat documentades fotogràficament), essent doncs de formigó armat. L’ús del 

detector de metalls ens indica la presència o l’absència del ferro en aquestes parts de 

l’estructura. Tant en les parets com al sostre, percebem el negatiu de les fustes que 

ens indicarien l’ús de la tècnica de l’encofrat en la construcció. De la mateixa manera 

ho confirmen restes de fusta dels suports presents en el sostre i algunes parets (P4 i 

P5). 

Les parets P2 i P8, les quals es corresponen als laterals de l’espitllera (P1), consten 

d’obertures en forma de mitja volta adaptades per a encabir la peça d’artilleria 

antitancs que albergaria l’estructura, que comptaria també amb un anellatge de ferro 

que contindria el retrocés. Aquest es dispararia a través de l’espitllera la qual s’orienta 

al Nord-Oest (coincident amb la orientació de la majoria d’estructures defensives 

ubicades en aquest punt). 

En la intervenció de l’estructura es documenta una rampa recolzada a l’espitllera que 

tindria la seva cota més alta allà on es recolza amb P1 (Nord Oest). Aquesta deposició 

es considera relacionada amb l’ús de l’estructura en activitats de caça. La hipòtesi es 

veuria reforçada pel grafit que s’observa a la tronera de l’espitllera per la cara exterior: 

(“xxxx [PRI]VADA DE CAÇA GE-10230”). De la mateixa manera, la concentració de 

residus contemporanis en aquest punt (com ara llaunes de refresc, bolígrafs...) podrien 

ser resultat de la mateixa activitat. 

L’espitllera és una obertura de 95’5 cm d’alt per 153 cm d’ample, tot i que s’eixampla 

en la part exterior en forma d’embut de parets esglaonades que dificultarien l’entrada 

d’un projectil. Es tracta de tres “esglaons” que tenen al voltant de 28 cm de fondària i 

tanquen entre 10 i 8 centímetres cadascun l’obertura de l’espitllera. Les parets 

d’aquests es troben recobertes de fusta, probablement de pi, amb la finalitat 

d’absorbir l’impacte de la bala i evitar-ne el rebot de la mateixa manera que durant la 

Guerra Civil s’utilitzen sacs terrers. En la part superior, la tronera de 65 cm d’alt estaria 
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reforçada per varetes de ferro que sobresurten per la part superior (a l’exterior de 

l’estructura). 

En algunes parets hi trobem fornícules, dues a la paret P3 (F1 i F2) i una tercera a la 

paret sud de l’interior del casillero (F3). Les dues primeres (F1 i F2) comencen a 66’5 

cm d’alt respecte el paviment. La fornícula 1 (F1), de 65 cm d’alt x 105 cm d’ample, es 

troba recoberta amb la fusta original en la part posterior i superior, així com en part 

del cantó Oest. Els altres cantons d’aquesta presenten els negatius de les fustes de 

l’encofrat així com l’anellatge del mateix en la part inferior. La fornícula 2 (F2), de 65 

cm d’alt per 75 cm d’ample es troba totalment recoberta de fusta en l’interior, igual 

que la fornícula 3 (F3). Les fustes presents es consideren originals del moment de 

construcció i totes elles es troben en un molt bon estat de conservació.  

 

 

Detall de l’interior de la casamata abans de la intervenció 
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Per l’interior de tota l’estructura, resseguint la cara interior de les parets, trobem la 

canalització. Es documenta en totes elles en excepció de les parets Nord i Oest del 

casillero, en les quals no hem intervingut i per tant no en podem corroborar la 

continuïtat. Així i tot, la neteja de l’entrada de la compartimentació mostra que 

almenys en la paret Sud i Est seguiria el mateix sistema que en la resta de l’estructura. 

La seva amplada no és regular en tota l’estructura, puix que balla entre els 13 i els 21 

cm.  Davant la paret de l’espitllera (P1) hi ha un petit desaigüe de cantons de formigó i 

unes barres de ferro. Davant l’entrada del casillero hi ha una petita obertura en el 

canal amb forma de xiulet degut a l’encofrat utilitzat. Es considera que podria ser 

l’entrada d’una petita canalització que en permetés millor drenatge. 

Detall de la casamata després de la intervenció. 
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Trobem també dos dipòsits (D1 i D2), l’ús dels quals es relacionaria amb la refrigeració 

del canó. D’aquesta manera els dipòsits s’omplirien d’aigua per a mullar un drap i 

baixar la temperatura de l’arma. 

El primer dipòsit es troba a l’entrada, paral·lel a la paret P7 (D1) i per tant és orientat 

N-S. En la intervenció no s’han esgotat els nivells arqueològics, però si s’ha realitzat 

una petita cala a la cantonada nord-oest, en el qual es documenta sota el nivell 

superficial el nivell de graves i un fons de pedres grosses. El buit segueix per sota el 

paviment de formigó direcció Nord. D’aquesta manera documentem el gruix en aquest 

punt del paviment, de 26’5 cm. Aquest primer dipòsit té forma rectangular. Les seves 

parets Nord, Est i Sud estan constituïdes pel mateix paviment de formigó, en el qual, 

una lleugera elevació a les cantonades ens fa pensar que el paviment ja s’hauria 

constituït amb el retall. La paret oest, en canvi, es constitueix respectant el gruix del 

canal que recorre la paret. Està constituïda per blocs de formigó adherits amb ciment, 

d’una manera similar a la construcció de la tàpia. 

Per altra banda, en paral·lel a la Paret P3 trobem un segon dipòsit d’aigua (D2) de 

dimensions una mica més reduïdes, el llarg del qual s’orienta Oest - Est. Té una forma 

rectangular en excepció de la cantonada Nord Est, la qual presenta una forma 

Detall del dipòsit d’aigua D2, on podem 

observar les pedres i la grava de drenatge. 
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arrodonida coherent amb l’ondulació de la paret (angle arrodonit que connecta P3 

amb P4). Els cantons oest i sud estarien constituïts pel mateix paviment de formigó, 

mentre que els cantons nord i est (els quals estan en contacte amb la canalització), 

estarien constituïts de blocs de formigó i ciment igual que en l’anterior, dibuixant en 

aquesta ocasió la forma arrodonida de la cantonada. En aquest documentem un nivell 

de graves sota el nivell superficial, que podria anar relacionat amb una funció de 

drenatge. Aquest nivell no ha estat excavat. 

 

Per tant ens trobem davant d’una casamata pensada per a un canó antitanc 60/45 la 

qual no va arribar a ser equipada amb l’armament ni va ser utilitzada en conflicte. Els 

residus però, manifesten altres usos posteriors com la ramaderia i la caça. El seu estat 

de conservació és bo. L’estructura ha estat documentada arqueològicament de cara al 

coneixement de les fortificacions i en el global del CR-49, com a part de la Línia P. 

 

Tasques de mesura i dibuix de l’estructura per realitzar-ne els plànols 

corresponents 
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7. CONCLUSIONS I VALORACIONS 

Com es deia al principi d’aquest treball, el que es pretén amb aquest estudi era ampliar 

la documentació sobre els diversos models d’aquestes construccions que han estat 

documentats històricament, incrementant la informació pel que fa als mètodes de 

construcció, els materials, l’adaptació a l’orografia del terreny, la geologia, l’estudi de 

l’indret en què es van ubicar les infraestructures, etc., per tal de poder discernir si, com 

sembla, aquestes construccions militars mai van arribar a desenvolupar cap tipus 

d’activitat. I és que des de fa un temps, si hi ha una teoria que ha anat agafant força és 

que aquestes es van portar a terme per ocupar militarment la frontera i per privar de 

llibertat a una part de la població a partir de forçar-los a treballar en aquestes, ja que 

aparentment no van arribar mai a ser ocupades ni dotades de l’armament defensiu 

necessari. 

Per això, com també s’afirmava al principi, es decideix realitzar aquest estudi 

historicoarqueològic d’aquestes infraestructures, ja que fins ara s’havien fet diversos 

estudis històrics sobre elles però amb poca perspectiva arqueològica. Així, el treball 

d’excavar aquesta posició de la Línia P de Toses s’ha centrat a estudiar i analitzar 

aquest exemple d’obra defensiva militar perquè es pogués adquirir una visió més 

amplia d’aquestes construccions a partir d’una perspectiva més interdisciplinària, ja 

que la proposta era investigar aquests espais militars des d’un punt de vista històric 

però emprant metodologies pròpies de la investigació històrica i l’arqueologia, a més, 

de l’aplicació de noves tecnologies perquè actualment l’arqueologia no disposa de 

models d’excavació d’aquestes infraestructures.  

Llavors, ha sigut gràcies a aquest estudi interdisciplinari que actualment es poden 

afirmar diverses coses. La primera, que l’estructura es trobava inicialment molt bruta, 

especialment en l’interior i l’entrada, la qual es trobava col·lapsada per residus. 

Aquesta acumulació, donada la naturalesa dels residus (lones de plàstic, abeuradora, 

fustes, llaunes...), podria vincular-se probablement a les seqüències d’ús que ha tingut 

l’estructura. És possible també que la facilitat d’accés a l’estructura hagi influenciat en 

els seus usos i per tant, en l’acumulació dels residus associats. Cal destacar per una 

banda la seva ubicació pròxima a les pistes d’esquí de la Molina, ja que es troba en una 
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zona freqüentada en activitats de muntanya, però també es tracta d’un espai de 

pastura, de manera que la gran obertura d’entrada de què disposa PA1, converteix la 

casamata en un refugi de fàcil accés per al ramat. 

A través de l’estructura i la lectura d’aquells vestigis que s’hi acumulen, es pot inferir 

una hipòtesi de la seqüència d’usos que aquesta ha albergat. Així doncs, la 

documentació i l’estructura determinen una construcció de finalitat militar, la qual es 

troba integrada en un conjunt defensiu conegut com a Línia P.  

La peça d’artilleria que s’hi hauria disposat seria un canó antitancs 60/45 que als anys 

cinquanta s’haurien substituït pel model 60/50, de la mateixa manera que al Parc dels 

Búnquers de Martinet-Montellà. D’aquesta manera, l’obertura de l’espitllera així com 

les obertures de les parets P2 i P8 són per encabir el canó antitancs. L’anellatge 

d’aquest canó requereix d’una estructura metàl·lica que es disposaria a terra per a fer 

front al retrocés. Tot i això, aquesta estructura, a l’igual que les seves coetànies, no 

arriba a entrar mai en ús com a posició en conflicte ni tampoc serà armada, de manera 

que no es documenten vestigis relacionats amb activitat bèl·lica.  

Davant el desús, la construcció fou tapiada amb blocs de ciment que són documentats 

de manera parcial en posició primària a (P6), juntament amb restes de ciment en les 

parets contigües i sostre a més de blocs abocats en un nivell d’enderroc. Aquestes 

permeten determinar que en algun moment la tàpia bloquejava l’accés de la casamata 

per complet. En un moment posterior a l’abandonament, aquesta tàpia hauria quedat 

destruïda, no sabem si de forma accidental o provocada. L’abocament de terres i 

pedres pròpies del terreny conforma una rampa d’accés en la que queden integrats els 

blocs caiguts de la tàpia, de manera que l’estructura hauria comptat de nou amb una 

obertura suficient per a permetre’n l’accés a l’interior.  

Els residus orgànics dins de l’estructura així com la incorporació d’alguns elements, 

com ara la col·locació d’una abeuradora o de la porta del casillero, notifiquen un ús 

ramader posterior a l’obertura de la tàpia. Així doncs, tant la rampa d’accés com 

l’interior de l’estructura es trobaven coberts d’un estrat de fems i palla.  

També s’hi troben indicis d’un ús de l’estructura en activitats relacionades amb la caça 

tot i que no podem determinar si aquest és anterior, posterior o simultani a l’activitat 
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ramadera. El grafit en la cara exterior de la tronera així com l’acumulació de terra en la 

part interior de l’espitllera serien testimonis d’aquest ús caçador. En l’acumulació de 

terra, interpretada com una possible rampa de caçador, es troben gran concentració 

de residus com un retolador, llaunes de refresc, fragments de vidre i un casquet de 

caça, que ens fan pensar que hi podrien estar relacionats. 

Per últim, l’estructura hauria estat utilitzada a mode d’abocador, doncs en el moment 

de la intervenció l’accés està totalment col·lapsat per residus principalment de 

naturalesa constructiva com fil ferrada, bigues de mida mitjana-petita, fustes i palets, 

etc. 

Tot i l’acumulació de residus, la casamata es troba en un molt bon estat de 

conservació, tant pel que fa a l’estructura en si com els elements que la conformen. Es 

tracta bàsicament d’elements d’obra acabats amb fusta, com ho seria l’espitllera i les 

fornícules. D’aquesta manera, l’estructura ha estat netejada parcialment per al seu 

estudi, deixant el “casillero” a banda per falta de temps, conservant el nivell d’inici 

d’intervenció. També els dipòsits (D1 i D2) no han estat buidats per motius de 

seguretat. 

Respecte a la construcció, ha estat estudiada i registrada un cop neta l’estructura, 

destacant-ne les següents observacions. Es tracta d’una construcció de formigó 

elaborada amb la tècnica de l’encofrat, com es pot apreciar a través dels negatius de 

l’estructura de fusta del moment de construcció principalment visibles al sostre, així 

com en les restes de fusta que n’exercien de suport (parets i sostre). La tronera i el 

sostre es troben reforçats amb varetes metàl·liques emprant la tècnica del formigó 

armat, constituint així les parts més resistents de l’estructura en tant que són aquelles 

que rebrien major impacte en cas de combat. L’espitllera es troba recoberta de fusta 

amb l’objectiu d’absorbir els possibles impactes de bala i evitar-ne el rebot. 

L’interior de l’estructura es distribueix en una estança principal de planta irregular que 

compta amb l’accés en la part sud (P6), l’espitllera en l’extrem Nord-Oest (P1), i dos 

dipòsits d’aigua en els cantons Oest i Nord-Est respectivament, possiblement associats 

al refredament de les armes. Probablement els dipòsits estarien relacionats amb la 

canalització que ressegueix les parets de l’estança, la qual compta amb un petit 
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desaigüe sota l’espitllera. Una segona estança més petita es troba al Sud-Est de 

l’estructura, amb l’accés per una obertura en la paret Est de la primera (P5). Aquesta 

ha estat interpretada com un possible “casillero”, compartiment dedicat a 

l’emmagatzematge de munició. Ambdues estances compten amb fornícules 

construïdes a la paret, revestides amb fusta. 

Valorant les principals característiques tècniques, l’estructura PA1 segueix les pautes 

constructives d’altres exemples d’estructures similars com ara les casamates de 

Martinet, tant pel que fa a els materials com la tècnica constructiva, els elements dels 

quals consta, etc. De la mateixa manera, l’orientació i disposició de PA1 (cap al Nord-

Oest) concorda amb les estructures que conformen la posició defensiva, com ara PA2. 

D’aquesta manera es considera l’estructura com un element amb potencial 

patrimonial en tant que permet explicar un episodi de la història i la zona en què 

s’ubica. Així i tot fóra bo que perquè això sigui possible es procurés acompanyar 

l’estructura amb la difusió dels estudis realitzats al respecte, així com suports a la visita 

com ara tríptics o panells explicatius que en permetin la contextualització i comprensió 

tant de la PA1 com del conjunt de la Línia P. 

Cal tenir en compte també, que si bé la seva neteja arrel de la intervenció n’adequa i 

facilita la visita, l’espai és susceptible de tornar a acumular brutícia com a 

conseqüència de tornar a ser freqüentat per animals o persones si no se’n té cura. 
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ANNEXOS 

9. Documentació fotogràfica 

 

Número 
de foto 

Orientació Descripció Data 

IMG 8644 S-N Foto Inici PA1. Entrada col·lapsada per residus.  
(Vista exterior) 

15/11/2017 

IMG 8646 S-N 15/11/2017 

IMG 8656 NO-SE General espitllera PA1. (Vista exterior) 15/11/2017 

IMG 8657 NO-SE Detall grafit espitllera PA. (Vista exterior) 15/11/2017 

IMG 8665 NO-SE Detall fustes espitllera PA1. (Vista exterior) 15/11/2017 

IMG 8666 S-N General interior PA1 inici. Residus.  15/11/2017 

IMG 8667 SO-NE Detall interior PA1 inici. 15/11/2017 

IMG 8675 E-O Grafit “P6” interior PA1, paret Oest (P7). 15/11/2017 

IMG 8690 SE-NO Detall posició de caçador, interior espitllera (P1). 15/11/2017 

IMG 8732 N-S Enderroc/acumulació entrada (P6). 15/11/2017 

IMG 8900 O-E Detall ciment residual tàpia entrada PA1 (P5). 16/11/2017 

IMG 8930 E-O Blocs de formigó apilats a l’entrada. 17/11/2017 

IMG 8935 - Dipòsit 2 (D2) Zenital. 17/11/2017 

IMG 8933 S-N Dipòsit 2 (D2) frontal.  17/11/2017 

IMG 8936 S-N Fornícules (F1 i F2) P3 17/11/2017 

IMG 8940 S-N Detall F1 (P3). Fusta conservada. 17/11/2017 

IMG 8943 SE-NO Detall desaigüe canalització. 17/11/2017 

IMG 8944 SE-NO P1 (espitllera). (Vista interior) 17/11/2017 

IMG 8951 - Marques de calç sostre. 17/11/2017 

IMG 8952 - Negatiu fustes del muntatge de l’encofrat al sostre. 17/11/2017 

IMG 8955 - Restes de fusta del muntatge de l’encofrat al sostre. 17/11/2017 

IMG8956 - 17/11/2017 

IMG 8962 O-E Porta d’ús ramader al casillero (P5). 17/11/2017 

IMG 8963 O-E Detall canalització porta casillero (P5). (Zenital) 17/11/2017 

IMG 8965 S-N Detall canalització tàpia cantonada SE (P5 – P6) 17/11/2017 

IMG 8967 S-N 17/11/2017 

IMG 8968 S-N Detall canalització tàpia cantonada SO (P6 – P7) 17/11/2017 

IMG 8970 S-N 17/11/2017 

IMG 8974 N-S Paret Sud interior casillero 17/11/2017 

IMG 8977 E-O Detall sostre interior casillero. Marques d’encofrat. 17/11/2017 

IMG 8980 E-O Detall fusta esglaonada E espitllera. (Vista exterior) 17/11/2017 

IMG 8983 O-E Detall fusta esglaonada O espitllera . (Vista exterior) 17/11/2017 

IMG 8987 S-N Detall varilla part superior espitllera (Zenital, 
exterior) 

17/11/2017 

IMG 8989 - Detall varilles exterior espitllera. 17/11/2017 

IMG 8990 - 17/11/2017 

IMG 8995 N-S Tàpia i rampa d’accés entrada final. (vista interior) 17/11/2017 

IMG 8998 N-S 17/11/2017 

IMG 9001 E-O Dipòsit d’aigua 1. (D1) 17/11/2017 

IMG 9004 S-N 17/11/2017 

IMG 9005 S-N 17/11/2017 
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133 SE-NO P1. Espitllera. Vista interior. 18/11/2017 

142 SO-NE P2 parcial. Volta. 18/11/2017 

146 S-N P2 i P3 18/11/2017 

147 O-E P2, P3 i part de P4.  18/11/2017 

149 NO-SE Part de P2, P3 i P4. 18/11/2017 

153 NO-SE P4 i P5. 18/11/2017 

155 NO-SE P5, P6 i part de P7. 18/11/2017 

161 E-O P7. 18/11/2017 

167 NE-SO P8 parcial. Volta. 18/11/2017 

169 NE-SO P8. 18/11/2017 

172 E-O Part de P7 , P8 i P1. 18/11/2017 

174 SE-NO Clavegueram. Zenital. 18/11/2017 

179 SE-NO Anclatge espitllera. 18/11/2017 

183 SE-NO Vista a l’exterior des de l’espitllera. 18/11/2017 

190 S-N Detall fusta i claus F1. 18/11/2017 

191 S-N F1. 18/11/2017 

193 S-N ? Detall negatiu part inferior F1. 18/11/2017 

198 S-N F2. 18/11/2017 

206 NO-SE Fustes encofrat a P4. 18/11/2017 

208 O-E Fustes encofrat a P5. 18/11/2017 

222 SO-NE Interior casillero P? 18/11/2017 

226 N-S Interior casillero P? 18/11/2017 

228 N-S Interior casillero (P?) i F3. 18/11/2017 

236 NE-SO Bisagra porta casillero. 18/11/2017 

239 E-O Porta casillero. Vista interior casillero. 18/11/2017 

240 N-S F3. 18/11/2017 

250 N-S Vista entrada i interior casamata final. 18/11/2017 

258 S-N Vista interior casamata des de l’entrada final. 18/11/2017 

268 S-N Entrada PA1 final. Vista frontal. 18/11/2017 

273 SO-NE Entrada PA1 final. Vista lateral. 18/11/2017 

275 SE-NO Entrada PA1 final. Vista lateral 18/11/2017 

283 O-E Exterior PA1. Integració estructura al terreny. Vista 
lateral. 

18/11/2017 

285 E-O Exterior PA1. Relació estructura i pistes d’esquí. 18/11/2017 

296 NO-SE Detall banda oest espitllera. Vista exterior. 18/11/2017 



10. Documentació planimètrica.    
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11. Inventari de materials 

 

 
FITXA D’ELEMENT 

 

 
SIGLES:  CR 49 – PA 1’17-01  /01                                                                        UE-0 
 

DEFINICIÓ: vareta. 
 

MATERIAL: ferro. 
 

DATACIÓ: 1940- 
 

DESCRIPCIÓ: vareta de ferro forjat corrugada que s'utilitza en la construcció pesada, sobretot 
en formigó armat. 
 
 

FOTOGRAFIA: 
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FITXA D’ELEMENT 

 

 
SIGLES:  CR 49 – PA 1’17-01 / 02                                                                        UE-0 
 

DEFINICIÓ: llauna de cervesa. 
 

MATERIAL: alumini. 
 

DATACIÓ: 1970 
 

DESCRIPCIÓ: llauna de cervesa de la marca Águila Imperial, d’alumini, de 33 cl, del model 
fabricat a la dècada dels anys 70 del segle passat. 
 
 

FOTOGRAFIA: 
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FITXA D’ELEMENT 

 

 
SIGLES:   CR 49 – PA 1’17-01 / 03                                                                      UE-0 
 

DEFINICIÓ: llauna de refresc. 
 

MATERIAL: alumini. 
 

DATACIÓ: 1959- 
 

DESCRIPCIÓ: llauna de refresc de la marca Mirinda, d’alumini, de 33 cl. 
 
 
 

FOTOGRAFIA: 
 
 

                       
       
 
 



Memòria de la intervenció arqueològica al Pla d'Anyella (Cap de Ginebrar) de Toses (Ripollès) 
 

 
 

58

 
FITXA D’ELEMENT 

 

 
SIGLES:  CR 49 – PA 1’17-01 / 04                                                                      UE-0                                                                                     
 

DEFINICIÓ: llauna de refresc. 
 

MATERIAL: alumini. 
 

DATACIÓ: 1990- 
 

DESCRIPCIÓ: llauna de refrec, d’alumini, de 33 cl. 
 
 
 

FOTOGRAFIA: 
 

                       
       
 
 
 



Memòria de la intervenció arqueològica al Pla d'Anyella (Cap de Ginebrar) de Toses (Ripollès) 
 

 
 

59

 
FITXA D’ELEMENT 

 

 
SIGLES:    CR 49 – PA 1’17-01 / 05                                                                      UE-0                                                                                   
 

DEFINICIÓ: llauna de cervesa. 
 

MATERIAL: alumini. 
 

DATACIÓ: 1970 
 

DESCRIPCIÓ: llauna de cervesa de la marca Águila Imperial, d’alumini, de 33 cl, del model 
fabricat a la dècada dels anys 70 del segle passat. 
 
 

FOTOGRAFIA: 
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FITXA D’ELEMENT 

 

 
SIGLES: CR 49 – PA 1’17-01 / 06                                                                      UE-0 
 

DEFINICIÓ: llauna per a conserva. 
 

MATERIAL: alumini. 
 

DATACIÓ: 1940 - 
 

DESCRIPCIÓ: Es tracta de tres fragments d’una llauna d’alumini per a conserva d’aliments. 
 
 

FOTOGRAFIA: 
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FITXA D’ELEMENT 

 

 
SIGLES:  CR 49 – PA 1’17-01 / 07                                                                      UE-0                                                                                     
 

DEFINICIÓ: canya de bolígraf. 
 

MATERIAL: plàstic. 
 

DATACIÓ: 1980- 
 

DESCRIPCIÓ: canya de bolígraf de plàstic marró de la marca Corvina. 
 
 
 

FOTOGRAFIA: 
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FITXA D’ELEMENT 

 

 
SIGLES:    CR 49 – PA 1’17-01 / 08                                                                      UE-0                                                                                   
 

DEFINICIÓ: càpsula d’etiquetatge.  
 

MATERIAL: alumini. 
 

DATACIÓ: 1950- 
 

DESCRIPCIÓ: càpsula d’etiquetatge d’una ampolla de vi. 
 
 
 

FOTOGRAFIA: 
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12. Diari arqueològic 
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13. Documents de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya 

 

ACCE 137 COL·LECCIÓ LÍNIA PIRINEUS 

UNITAT 1: MATERIAL D’ARXIU I FONTS PRIMÀRIES. BIBLIOGRAFIA DE RECERCA 

Descripció continguts. En aquesta caixa la major part de la informació són dades de la 

recerca de Blanchon per a la seva tesi doctoral, amb buidatges fets a diferents 

institucions. 

1. Jean Barbier, sous préfet honoraire: res. 

2. Fonds Daniel Latapie: maquis a la frontera i inventari tropes espanyoles. 

3. Archives (documentació variada sobre Martinet. Tropes presents, animals de 

càrrega). 

4. Biblioteca Central: referències bibliogràfiques sobre el maquis. 

5. Larrien: Ocupació i resistència a la Catalunya Nord. 

6. Asuntos Exteriores: informacions cercades per Blanchon en arxiu Ministerio de 

Exteriores. 

7. Dossier d’Accueil del Centre d’accueil et de Recherche des Archives Nationales 

(CARAN): demandes d’informació de Blanchon sobre “de reseignements relative 

aux guerrilleros sur la frontière espagnole en Cerdagne pendant l’automne 1944. 

8. Plegall amb “Resumen numérico del estado de las obres desde su iniciación hasta 

la terminación del plan de Trabajos para 1947” Subsector 11/12/13/14/15/16 

(apareix C.R.49. Datat a Barcelona el 10 de Maig de 1948 i signat pel General Jefe 

de Ingenieros del IV C.E. [Fotografies Google Drive]. Inclou també document amb 

“Fortificación de la zona de los Pirineos Centrales”. 

9. Bibliothèque Nationale: Algunes notes del buidatge de L’Humanité, Le Figaro. 

10. Plegall amb mapes i documentació oficial de l’exèrcit referent a C.R. 52, 53, 54, 

55 (21 octubre 1945): División Num.111/ Comisión Mixta de Fortificación / 

Subsector 15. Inclou document amb relació detallada i estat de les obres incloses 

al C-R. 52 (5 febrero de 1947, a Seu d’Urgell). 
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11. Plegall amb cartes de demanda i resposta de Blanchon a diferents institucions: 

Armée de Terre, Ministre d’Affaires Etrangères (paper a la Cerdanya dels 

espanyols a la resistència i alliberament). 

12. Plegall amb: 

� Fotocòpia corrida de toros Martinet i fotos relatives (San Fernando- 

Regimiento de Zapadores num.7). 

� Dues fitxes de la Jefatura de Ingenieros de la 4a Región Militar-Comandancia 

de Fortificaciones (C.R. 52, obra 24 i 68). 

� Còpia de Plano de Fuegos y observatorios del C.R.52 i altres plànols. 

� Memòria División 111/Comisión Mixta de Fortificación / Subsector núm.15 

C.R. 52. 

� Acta de entrega  del C.R. 52 amb relació de totes les obres, amb data de 5 

febrer de 1947, a la Seu d’Urgell. 

13. Material d’arxiu / fonts primàries: “Statistiques Linea P”: 

Fitxes de revisió de la Jefatura de Ingenieros de la 4a Región Militar – 

Comandancia de Fortificaciones (1970), entre elles la del C.R. 49 [Fotografies 

Google Drive]. 

Actes d’entrega C.R. 52 i 53. 

Plànols C.R. 1, 2, 3, 4 i 5. 

14. Reproduccions articles premsa: L’Humanite (1944, 1946); L’Eclair (1936); La 

Depeche (1936, 1937); L’Independant (1934); Canaide (1938): “Les marchands de 

canons continuent”; Franc Tireur ( 23/02/1946): “Le caudillo fait construir le mur 

des Pyrénées” (hem fet fotografia); L’Humanité (13/03/1946): “Devant la 

concentration des tropes franquistes aux Pyrénées”; Le Figaro (25/05/1945): 

“Comment fonctionnait la Résistance” (Gràfica). 

15. Plegall “Photos et photocopies”: plànols i actes d’entrega C.R. 52, 53, 54 i 55. 

Informacions zona Martinet. 

Document secret Estat Major Central de l’Exèrcit, Segunda Sección (3 octubre 

1944). [Fotografies Google Drive]. 
 

Archives Départementales de la Haute-Garonne. 

1. Fonds Latapie Tome 1, page 104. 

14/09/1944:  
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“Mont-Louis: Movement de repli des elements espagnols du maquis des Pyrénées-

Orientales- Le jeudi 14 septembre 1944 au matin, 150 hommes ont quitté Mont-Louis 

pour Prades. 

Autres lieux de repli prévus: Vernet les Bains et Molitg des Bains a des dares 

ultérieures.” 

 

 

2. Fonds Latapie Tome 1, page 107. 

07/09/1944 

“(...) Environ sept cents espagnols ont occupé la citadelle de Mont-Louis et refusent de 

l’evacuer. J’ai prescrit à leur chef d’obtenir leur départ”. 

3. Fonds Latapie Tome 1, pages 115 et suivantes. 

Dossier FFI sur la frontère franco-espagnole du 14 octobre 1944 

“L’Andorre est menacée d’envahissement par les guérilleros qui voudraient y eétablir 

une position stratégique avancée et mettre la main sur l’émetteur de Radio-Andorre à 

des fins de propagande politique”. (...)  

“Dès la Libération, les guérilleros s’incorporent aux FFI tout en gardant leur distinction 

porpre (bassard aux couleurs républicaines espagnoles, barrées de la marque U.N.E:-

F.F.I surmontées de la Croix de Lorraine)” (...) 

“Les guérilleros espagnols voudraient eux enreverser Franco avant la défaite de l’Axe 

de façon a placer l’Espagne aux côtés des alliés de le belligérance”. 

 

4. Fonds Latapie Tome 1, pages 131 et suivantes. 

“Ministère de la guerre 14 novembre 1944. Synthèse sur la situation espagnole. 

Dans les seuls départements de l’Ariège, de l’Aude et des Pyrénees-Orientales, il existe 

35 brigades de guérilleros.  Chacune d’elles compte en moyenne 250 hommes, soit un 

total de 8750 hommes très bien organisés à tous les points de vue: armament, 

ravitaillement, administration. 

Dans le département des Pyrénées-Orientales, les PC des guérilleros sont à Vernet les 

Bains et à Millas (Un chef de bataillon). 

D’importants depots d’armes ont été constituís dans certains villages frontière, depots 

dont l’emplacement exact n’a pu encore être déterminé. 

“Troupes espagnoles en Cerdagne” (Le titre est de moi). 

ALP: 10 carabiniers commandés par un sergent, armés d’un fusil et deux mitrailleurs 

(sic). 



Memòria de la intervenció arqueològica al Pla d'Anyella (Cap de Ginebrar) de Toses (Ripollès) 
 

 
 

71

AJA: Dix carabiniers commandés par un sergent et armés d’un fusil et de deux 

mitrailleuses. 

CAIXANS-URS (sic): Une comagnie d’Infanterie. 

LLíVIA: 8 carabiniers commandés par un caporal. 

PUIGCERDÀ: 6ème regiment d’infanterie de montagne commandé par le Lieutenant-

Colonel Hernando Fuensento. 25 carabiniers, 10 gardes mobiles commandés par le 

lieutenant, 6 inspecteurs de Police. Dans la tour de Puigcerdà, se trouve un 

observatoire. 

SEO DE URGEL: Une division d’artillerie. Le 1er et le 3ème groupe de la garde Mobile. 

Trois mitrailleuses antiaérienne. 

URS (sic): Une batterie de 75.” 

5. Fonds Latapie Tome 1, page 83. 

Télégramme du 3 octobre 1944 reçu à la DGSS le 4. 

“Les elements des maquis espagnols se trouvant en France en provenance surtout de 

l’U.N.E- se regroupent actuellement en Divisions dans l’arrière-pays, tout le long de la 

frontière pyrénéenne. Les effectifs sont d’environt 50000 hommes dont 25000 furent 

armés par le maquis. 

Dans l’Ariège, l’Aude et les Pyrénées-Orientales, ces tropes reçoivent de l’armement 

par parachutage. Suivant des informations, peu precises d’ailleurs, cet armament 

serait de provenance russe via Italie. Quelques groupes actuellement en Espagne et il 

semble que le gouverment espagnol est prêt a réagir. 

Des gros incidents de frontière sont à redouter ainsi que l’envoi d’éléments américains 

sur la frontière des Pyrénées, éventualité dont on parle dejà ouvertement à bordeaux. 

Pour éviter ces graves inconvenients, l’informateur nous suggère la constitution 

1) D’un régiment de légion étrangère, peut-être sous une couverture FFI, avec 

obligation pour les étrangers armés de s’enrôler ou de restituir leurs armes. 

2) D’une division de chasseurs pyrénéens dont les effectifs seraient tirés des FFI et 

qui serait destiné à garder la frontière. 

 

6. Fonds Latapie Tome 2, page 139.  

“Les premiers maquis sont en realité des chantiers forestiers dans lesquels quelques 

bûcherons, qui travaillent legalment pour une entreprise¹, servent de ? à 1 groupe de 

guerilleros.” 

 

1 Segons paraules de D.J. Millán Lavín en la conferència “La Guerra del Maquis” publicada per 

A.C.A.E. el gener de 1997 a Barcelona, l’empresa era “Valledor et cie.” Era una empresa de 
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treballs forestals fundada a mitjans de 1942 per el mestre asturià exilat José Antonio Valledor, 

amb base als Pirineus i en els departaments d’Aude, Ariege i Haute Garonne). En aquesta 

mateixa conferència s’informa que en la zona controlada pel regiment d’infanteria Badajoz 

nº26 (de Puigcerdà a molló, baixant fins a Manresa), actua va la partida de maquis d’en 

Massana i, puntualment, la d’en Ramon Vila “Caracremada”. 

 

UNITAT 2: CORRESPONDÈNCIA, PREMSA I ENTREVISTES 

• Fotografies de correspondència: 

- Fotos 1 i 2: “Emplacement de mitralleuse sur le Collada de Toses”. (No és el 

CR-49). 

- Foto 3: Fotocòpia “Clasificación centros de resistència” (enviat per Arcadio del 

Pozo a Blanchon). 

- Fotos 4 a 16: article de BLANCHON, SERRAT, ESTEVA: A “Anées 40: la ligne de 

fortification des Pyrénees espagnoles” Etudes Rossillonaises. Revue d’Historie 

et archéologie mediterrane, tome XIII (1994-1995), p. 147-159. Aquest article 

a la seva pàg. 152 (foto 9) parla d’un observatori mal situat al CR-49. 

- Cartes a Luis Esteva  

- Papers amb anotacions sobre els nuclis de resistència.  

 

• Llistat de la bibliografia consultada a l’Arxiu: 

1. BLANCHON, J.-L. (1992) La Cerdagne: pays-frontierè (1936-1948). Rupture o 

continuité? (Thèse de doctorat). Tolouse: Université de Tolouse-Le Mirail. 

2. BLANCHON, J.-L. (2017) 1936-1948. La Cerdagne déchirée. Perpignan: Ed. Talaia. 

3. BORAO, J.E. (1998) “L’aeròdrom militar de la Cerdanya (1937-1939)”. Ceretania: 

Quaderns d’estudis ceretans, nº 2. Puigcerdà: Institut d'Estudis Ceretans, p. 135-

143. 

4. CALVET, J. (2008) Les muntanyes de la llibertat. El pas d’evadits pels Pirineus 

durant la Segona Guerra Mundial. Barcelona: L’Avenç. 

5. CLARA, J. (2016) Nazis a la frontera dels Pirineus Orientals (1942-1944). 

Barcelona: Rafael Dalmau. ed. 
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6. MILLS MUNT, A. (2015) “Puigcerdà 316, el camp d’aviació que mai va arribar a 

funcionar”. Era: revista cerdana de recerca. Puigcerdà: Grup de Recerca de la 

Cerdanya: Arxiu Comarcal. Ed. Salòria, p. 265. 

7. MONTELLÀ, A. (2009) Contrabandistes de la llibertat. Barcelona: Ara llibres. 

8. PLANES i BALL, J.A. (2011) El contraban de frontera al Pirineu català. Històries i 

testimonis. Barcelona: Ed. Farell. 

9. PONT, C; SOLÉ, Q. (2010) “Dossier: els maquis a la postguerra”. Cadí Pedraforca, 

nº 9. Cassà de la Selva: Editorial Gavarres, p. 39-80. 

10. PONT, C; SOLÉ, Q. (2012) “Dossier: franquisme i repressió”. Cadí Pedraforca, nº 

13. Cassà de la Selva: Editorial Gavarres, p. 39-81. 

11. SOLÉ, Q.; PONT, C. (2007) “Dossier: el temps de la Guerra”. Cadí Pedraforca, nº 2. 

Cassà de la Selva: Editorial Gavarres, p. 39-87. 

12. VINYET i ESTEVANELL, J. (2009) La Cerdanya de la postguerra. Filagarses de la 

memòria. Girona: Diputació de Girona. 

 

UNITAT 3: ESBORRANYS, TREBALLS I ARTICLES 

Descripció continguts. En aquesta caixa la major part de la informació són esborranys 

de treballs i d’articles redactats majoritàriament per Jean-Louis Blanchon, professor i 

historiador, Louis Estéva, membre del consell de redacció de la revista Terres 

Catalanes, i Pierre Serrat, professor i geògraf, els pioners envers les investigacions 

sobre la “Línia P” o “Línia Gutiérrez”. A més, també hi ha aportacions fetes per part d’ 

Arcadio del Pozo y Senillosa, coronel d’enginyers de l’exèrcit espanyol que va 

col·laborar en les investigacions dels pioners abans esmentat. 

1. Manuscrit Mecanografiat. Informe sobre: Une étrange ligne de fortification 

pyrénéene espagnole, la Ligne P. (1944-1947). Autor no especificat. [Fotografies 

Google Drive]. 

És un manuscrit mecanografiat de 16 pàgines sobre la “Línia de defensa del 

Pirineu”, on s’explica sintèticament el seus antecedents, el seu context històric 

(la Segona Guerra Mundial), la seva organització. A més, hi ha inclosos alguns 

mapes sobre la Línia P, on veiem la progressiva identificació de les diferents 

estructures defensives. 
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2. BLANCHON, SERRAT, ESTEVA. La línea P. La ligne de fortification de la chaîne des 

Pyrénées. (Esborrany).  [Fotografies Google Drive]. 

3. BLANCHON, SERRAT, ESTEVA. Anées 40. La ligne de Fortification des Pyrénées 

espagnoles. (Enric i Virginia). 

Aquest article l’hem trobat en format de manuscrit mecanografiat, amb 

correccions ortogràfiques i en format d’article publicat. Estava en dos idiomes, 

en francès (fotografies Virginia) i en català. Del traduït en català, hi havia un amb 

correccions ortogràfiques (fotos Mari) i d’altre en format d’article publicat 

(resum que ha fet l’Enric).  

4. GALY, Myriam. “Camouflée dans la mémorie, la ligne Maginot de Franco”. 

L’indépendat (20 d’octubre de 2012?). [Fotografies Google Drive]. 

5. Conferència. La línia de fortificació del Pirineu (Panflet de 1994?) 

És un pamflet que informa d’una conferència sobre “La línia de fortificació del 

Pirineu a càrrec de: 

- Arcadio del Pozo y Senillosa, coronel d’enginyers de l’exèrcit espanyol, 

- Lluís Esteva, membre del consell de redacció de la revista Terres Catalanes. 

- Jean-Louis Blanchon, professor i historiador, 

- Pere Serrat, professor i geògraf.  

Aquesta va tenir lloc a l’Academia de las Buenas Letras de Barcelona, el dimecres 

24 de maig a les 19.30h. I va ser organitzada i patrocinada per l’Asociación de 

bibiófilos. 

A més, se’ns ofereix un petit resum d’aquesta:  

“Durant els anys 40, l’exèrcit espanyol construeix una importantíssima ínia de 

fortificació de tot el Pirineu.  

Curiosament, aquesta línia de prop de 10.000 búnquers feta per milers d’homes 

no ha justificat cap estudi o publicació.  

Investigadors cerdans han intentat esbrinar quelcom: dates, motius, etc.” 

6. BLANCHON, ESTÉVA, SERRAT, La Ligne Gutierrez, maillon de la ligne de 

fortification des Pyrénées. [Fotografies Google Drive]. 

Se’ns parla sobre la “Línia Gutiérrez”, la seva datació, construcció, els homes 

(soldats) que la van construir (qui eren ells, on van viure, la seva vida, la seva 
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relació amb la població), perquè es va construir i sobre la fi de l’estat de la gracia 

militar.  

7. Anées 40 en Cerdagne. La ligne Gutiérrez. [Fotografies Google Drive]. 

És un resum de l’article anterior. 

8. Manuscrit Mecanografiat.  Jean Louis BLANCHON, Fallait-il construire la ligne P? 

Les fotografies fetes a aquest treball de 90 pàgines, són envers l’índex i les 

referències utilitzades per a la seva realització, les quals ens informen de les 

diverses fonts que va utilitzar Blanchon per redactar-lo.  

- Carta del Comissari de Bourg-Madame al Préfet, a 12 de Juliol de 1939, recollit 

a: WINGEATE PIKE, DAVID. (1975) “Les français et la guerre d’Espagne (1936-

1939)”. Paris. 

- BENNASSAR, BARTOLOMÉ. (1995). “Franco”. Saint-Armand Montrond. Pg. 143 

- Ministerio de Asuntos Exteriores- Madrid. R. 2222. Expediente 56 

- Premsa 

o Sud-Ouest, 28 de Febrer de 1946. 

o La Démocratie, entrevista amb el President Aguirre, del 1 de març de 

1946. 

o Sud-Ouest, del 18 de Març de 1946. 

o La Démocratie, del 23 de març de 1946.  

o L’Humanitée, del 16 de Març de 1946 i del 23 d’abril de 1946 

o Sud-Ouest, del 19 d’abril de 1946 

9. BLANCHON, ESTEVA, del POZO i SENILLOSA, SERRAT, Fallait-il construire la ligne P 

(1944-1947). Une formidable linge de défense pyrénéenne espagnole oubliée. 

El cos central del treball és el mateix, amb la diferència que s’inclou Esteva, del 

Pozo i Senillosa i Serrat com autors.  

A més, hi ha dos petits articles introductoris. Al primer: “Une ligne fantòme?” no 

s’especifica autor, però el segon “La ligne de défense des Pyrénées” s’atribueix a 

Arcadio del Pozo y Senillosa.  

10. Organisation de la ligne P.  

És un plegall de fulls que conté diferents folis, on trobem informació escrita 

sobre la línia P, mapes, plànols i dibuixos (-), taules on s’especifiquen des del CR-
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46 al CR-54 la seva situació i nombre de “búnquers” que es van construir, 

fotografies Centres d’observació i Resistència.  

� Mapa topogràfic a escala 1:10.000 del CR-54 amb un segell “SECRETO”,  

� Plànol del CR-55: Superposable nº1, desplegament de forces.  

� Mapa topogràfic sobre el CR-53,  

� Plànol del CR-54: Superposable nº1, desplegament de forces al CR-54, a escala 

1:10.000. 

� Plànol de focs i observatoris del CR-52, a escala 1:10.000.  

�  CR-52. Vista panoràmica des de l’espitllera de l’Ora nº 2. 

� Plànol (amb mesures) de l’obre nº4 del CR-52, a escala 1:50. 

� Mapa sobre “Adició nº3 de la Instrucció C-15. Posició de Resistencia. 23 de 

novembre de 1944”.  

� Fotocopia d’una del diari “L’humanité”, de març del 1946, on apareix un mapa 

dels pirineus amb la senyalització de diferents Centres de Resistència.  

� I quatre cartografies de la línia P a la part occidental dels Pirineus, fetes per 

Serrat al 1995, on es senyalitzen Centres de Resistència, des del 243 al 201, 

des del 118 al 101, i des del 80 al 1. Lògicament, no estan tots senyalitzats, 

però si la gran majoria. Per exemple, el CR-49 no hi apareix senyalat.  

11. Manuscrit mecanografiat. Jean Louis BLANCHON, Ligne “Gutierrez” ou ligne 

“Perez”? Une ligne fantome sur le frontiere pyreneenne. 

En aquest escrit Blanchon especula sobre l’origen i el perquè de la denominació 

de la línia.  

12. La <<Linea P>> et le trace de la frontere: de l’analyse topogrphique au 

pragmatisme.  

En aquest article on no s’especifica l’autor ens trobem amb un anàlisi de la 

topografia del terreny per ser utilitzada com a referent a l’hora de dissenyar la 

línia P. 

13. La ligne P: Une ligne de fortification edifiee par le general Franco durant les 

annees 40.  

En aquest article on no s’especifica l’autor ens trobem amb una explicació del 

context històric en el qual es va construir aquesta línia P amb la idea desbrinar 

quin van ser els motius que van portar a la seva construcció.  
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14. Programme de la journée. Association des membres de l’ordre des palmes 

acadèmiques section des pyrennees orientales.  

En aquesta conferència on van participar diversos acadèmics entre d’altres 

temes ens trobem que en una de les conferencies parlen sobre les 

construccions trobades al llarg dels Pirineus.  

15. BLANCHON, ESTÉVA, SERRAT. La <<Linea P>>: Topographie et conception d’un 

systeme de defense.    

En aquest article ens trobem com els autors ens parlen sobre com van 

dissenyar el sistema defensiu de la línia P a través de la seva adaptació amb la 

topografia de l’espai. 

16. Linia “P” de defensa del Pirineo.  

En aquest article on no s’especifica l’autor ens trobem amb un article genèric 

sobre la línia P de defensa del Pirineu. 

17. La ligne de Defensé des Pyrinees   

En aquest article on no s’especifica l’autor ens trobem amb un article genèric 

sobre la línia P de defensa del Pirineu. 

18. Manuscrit mecanografiat. Le colonel del Pozo à Lles et Martinet le 10 decembre 

1994.  

19. ...et l’Espagne construisit la ligne P.  

En aquest treball on no s’especifica l’autor, però redactat en francès, ens 

trobem amb un exhaustiu treball històric sobre la construcció de la línia P. 

20. Una formidable línia de fortificació pirinenca espanyola, la línia P (1944-1947). 

En aquest treball on no s’especifica l’autor ens trobem amb un estudi que 

pretén teoritzar sobre els motius que van portar al règim a la construcció 

d’aquesta línia P.  
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Actes Municipals de l’Ajuntament d'Alp, de 1939 a 1948. 

ACCE131-12-T1-7     ACTES DE PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALP     1939-1941 
 

Llibre d’actes de l’Ajuntament d’Alp (1939-1941) 
 

DATA PÀGINES ASSUMPTES 
 

 1 Tapa dura: Llibre d’Actes. Volum V. 

 2 Pàgina en blanc. 

 3 Portada: Ajuntament d’Alp. Llibre d’Actes de 
l’Ajuntament d’Alp. Any 1939-1945.  

23/02/1939 4  •  Nomenament interí a Don Alfredo Bellver Maurós, 
addicte entusiasta a la Causa Nacional. 

• S’examina la qüestió dels avals dels residents en els 
Camps de Concentració dels individus del poble dels 
que por aquí van passar,  acordant en tot fer justícia 
i ajudar a la justícia depuradora de l’Espanya 
Nacional. 

02/03/1939 
(Any de la 
Victoria) 

5 •  Habilitar els locals antics de l’escola a tal fi, 
netejant-los dels objectes estranys, que un albañil 
obri dos dels forats de les finestres que durant el 
domini rojo van ser tapiats al habilitar-li 
Cooperativa.  

• Activar la reparació de l’Església per a restablir 
provisionalment el culte religiós.  

• Allistament de tots els mossos compresos en els 
_____ mobilitzats per l’Espanya Nacional per 
esbrinar on pare, situació i lloc de cadascun.  

16/03/1939 
(Any de la 
Victoria) 

6 •  Recollida de tots els objectes, tant civils com 
militars, abandonats pels rojos durant la seva fugida 
i dipositar-los en un magatzem, on seran recollits 
per l’Autoritat Militar.  

• Avisar a l’Autoritat Militar de l’entrada de tota 
persona estranya al Municipi, per tal de fer-se una 
total y completa depuració dels còmplices del 
desastre i dominació roja. 

• Indagar la possible existència d’arsenal i municions 
en el terme municipal.  

23/03/1939 
(Any de la 
Victoria) 

7 • Demanar crèdit per cobrir les necessitats i 
pagaments dels funcionaris, ja que els fons de 
l’Ajuntament van ser robats  pels rojos.  

• Delegar assumpte a la Secretaria pel seu viatja a 
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Barcelona i tramitació d’emprèstit.  

• Realització d’un fitxer social-polític de tot el poble 
per la depuració de les deixalles defectius del 
municipi.  

30/03/1939 
(Any de la 
Victoria) 

8 •  Acord per prendre tota classe de mesures per 
sanejar el poble i fer desaparèixer les petjades i 
vestigis de la guerra. 

• Celebració d’una missa de _____ demà en acció de 
gràcia per la terminació de la guerra i el triomf de 
les glorioses tropes Nacionals, convidant a tot el 
poble.  

08/04/1939 
(Any de la 
Victoria) 

9 •  Realització d’un estudi detallat, sense cap passió ni 
favoritisme,  de totes les persones d’ideologia 
marxista rojo separatista i còmplices dels 
nombrosos crims, robatoris i assassinats de caràcter 
polític-racial en aquest municipi, donant els noms, 
els seus bens de fortuna a disposició de la legitima 
autoritat que la demana.  

18/04/1939 
(Any de la 
Victoria) 

10 - 11 • Sol·licitud del districte forestal els aprofitaments 
legals de llenya, pastures i arbres, 1938 – 1939. 

11/05/1939 
 

12 - 13 • Revisió correspondència i del BBOO provincial.  

• Reincorporació el seu càrrec de Secretari en 
propietat de D. Miguel Coll, prèvia la seva depuració 
en la forma reglamentaria.  

25/05/1939 13 – 15 • Dictamen de la conducta seguida pels funcionaris D. 
Miguel Coll, Secretari i  D. Buenaventura Farré, 
agutzil, per a la seva depuració, i acord d’admissió 
sense sanció.  

30/05/1939 
(Any de la 
Victoria) 

16 - 17 • Donar compte al Departament Forestal de 
l’existència dels aprofitaments procedents del 
període rojo, per 457 pins, 70 trencats per la meitat, 
129 de curta fraudulents i 18 a 20 estéreos de llenya 
grossa i sol·licitar la seva alienació.   

08/06/1939 
(Any de la 
Victoria) 

17 • Revisió correspondència i del BBOO provincial.  

22/06/1939 
(Any de la 
Victoria) 

18 • Revisió correspondència i del BBOO provincial.  

13/07/1939 
(Any de la 
Victoria) 

18 - 20 • Aprovant en principi el projecte de pressupost 
ordinari per 1939.  

17/08/1939 
(Any de la 
Victoria) 

20 - 21 • Revisió correspondència i del BBOO provincial.  
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07/09/1939 
(Any de la 
Victoria) 

21 - 22 • Repartiment l’aprofitament de llenya entre el 
veïnat.  

14/09/1939 
(Any de la 
Victoria) 

22 - 23 • Aprovació pressupost ordinari per 1939. 

26/09/1939 
(Any de la 
Victoria) 

24 • Revisió correspondència i del BBOO provincial.  

15/10/1939 
(Any de la 
Victoria) 

25 • Acordant despatxar allò més urgent, per decret.  

15/11/1939 
(Any de la 
Victoria) 

26 • Acordant despatxar allò més urgent, per decret. 

11/12/1939 
(Any de la 
Victoria) 

27 - 28 • Canvi de la Comissió Gestora de l’Ajuntament. 

• Acord per celebrar les sessions els dijous.  

•  

14/12/1939 
(Any de la 
Victoria)* 

28 - 29 • Designant al Vocal D. Enrique Puig per a formar part 
de la Junta Municipal d’Educació Primària.  

• Pagaments a la Companyia d’Assegurances “La 
Catalana” (50’65 ptas.) per l’assegurança contra 
incendis.  

• Aplaçant petició Mestres, d’una subvenció per 
despeses assistir a un curset. 

21/12/1939 
(Any de la 
Victoria) 

29 - 31 • Interessar dels bancs de Puigcerdà, relació dels 
veïns que van canviar moneda.  

• Adjudicació definitiva subhasta 1000 pins a D. 
Raphael Felipe, per 38.900 ptas.  

• Abonar 100 ptas. als Mestres D. Esteban Carrera i Dª 
Joaquina Ribot per les despeses d’uns cursets a 
Girona.  

28/12/1939 
(Any de la 
Victoria) 

31 - 33 • Pagaments: jornals a l’Església, material elèctric i 
vidres a l’Escola, bestretes i despeses, 
aprofitaments, retrats del Generalísimo, pagaments 
als pobres, conferències telefòniques, etc. 

• Acordant abonar els pagaments que es presentin, 
vells. 

04/01/1940 33 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

18/01/1940 34 • Revisió correspondència i del BBOO provincial.  

15/02/1940 34 - 36 • Donant compte sol·licituds haver període rojo 
funcionaris D. Marciso Batlle Roger i D. Miguel Coll 
Ribas.  

• Acceptant en principi la cessió a l’Ajuntament dels 
terrenys de les noves Escoles, per 6.500 ptas., que 
fa la propietària Dª Luisa Ravetllat.  
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• Proposant a D. Juan Ravetllat Verdaquer per ... a 
substituir al Pastor D. Demetrio Fernández. 

• Donant per tancat els expedients de pròfug als 
mossos Agustín Vaguer Marangues i Francisco Mill 
Palau, acordant el seu curs a la Superioritat.  

22/02/1940 36 - 38 •  Nomenant Ajudant de Secretaría a D. José Coll 
Tomás. 

• Declarant pròfugs als mossos Francisco Palau 
Parramón, Pablo Escobairó Forcada, Jaime Laguarda 
Marty, i a José Mill Palau.  

07/03/1940 38 - 39 • Podar les acàcies del pati de l’Ajuntament.  

21/03/1940 39 - 42 • Concedint 1.000 ptas. De havers període rojo a D. 
Marciso Batlle Roger i 5.000 a D. Miguel Coll Ribas. 

• Autoritzant a D. Francisco Bes per a construir una 
vorada davant de la seva propietat a la carretera de 
Estació.  

04/04/1940 42 - 43 • Revisió correspondència i del BBOO provincial.  

18/04/1940 43 - 44 • Aprovant en principi el projecte de pressupost 
ordinari 1940. 

09/05/1940 45 - 46 • Sol·licitar l’aprofitament extraordinari de 1.000 pins 
per acabar les Escoles i satisfer l’import dels 
terrenys. 

16/05/1940 46 - 47 • Aprovació pressupost ordinari per a 1940. 

30/05/1940 47 - 48 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

13/06/1940 48 • Revisió correspondència i del BBOO provincial.  

27/06/1940 49 • Revisió correspondència i del BBOO provincial.  

11/07/1940 49 - 50 • Revisió correspondència i del BBOO provincial.  

15/07/1940 50 - 51 • Possessió del Gestor d. Juan Ravetllat.  

25/07/1940 51 • Revisió correspondència i del BBOO provincial.  

08/08/1940 51 - 52 • Revisió correspondència i del BBOO provincial.  

22/08/1940 52 - 54 • Aigües – Concessió 500 litres a la Societat lletera  
L.A.L.I. 

05/09/1940 54 • Revisió correspondència i del BBOO provincial.  

12/09/1940 54 - 55 • Obres-Arranjament de les teulades de les noves 
escoles i de l’Ajuntament, i safareig i font d’ Arribá. 

26/09/1940 55 - 56 • Revisió correspondència i del BBOO provincial.  

10/10/1940 56 - 57 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

24/10/1940 57 - 58 • Arranjament camí de la “Vall d’Alp”.  

31/10/1940 58 - 60 • Autoritzant a D. Pablo Galcerán per a construir un 
panteó en el cementiri.  

07/11/1940 60 - 61 • Distribuir els aprofitament de llenya entre el veïnat. 
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21/11/1940 61 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

05/12/1940 61 - 62 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

19/12/1940 62 - 63 • Pagaments.  

26/12/1940 63 - 65 • Renunciant al dret de tanteig a la subhasta de 1.000 
pins. 

• Subministrar una cama de llenya a la pobre Dª 
Dolores Bragulat.  

• Pagaments.  

• Aprovant tots els pagaments imprevistos que no 
hagi estat objecte d’acord especial.  

02/01/1941 66 • Adjudicació definitiva subhasta de pastures. 

16/01/1941 67 - 68 • Treure neu a prestació, camins a Dàs, Escadarehs i 
Cementiri.  

• Adquisició de fusta per la reforma de Casa Rus. 

23/01/1941 68 - 69 • Aprovant en principi el projecte de pressupost 
ordinari per a 1941.  

06/02/1941 69 - 71 • Aprovació projecte i obres apertura carrer de S. 
Pedro al de les Escuelas.  

• Acord d’acollir als beneficis de la Llei de 
d’Habitatges Protegits per la construcció de tres 
habitants pels Mestres.  

13/02/1941 71 - 72 • Acord de realitzar immediatament le sobres 
d’apertura del nou carrer en projecte del de S. 
Pedro al de les Escuelas, per administració, a 
l’objecte d’alleujar la crítica situació dels obrers del 
poble.  

20/02/1941 72 - 74 • Acceptant les cessions dels terrenys que han 
d’ocupar-se pel carrer nou del de S. Pedro al de les 
Escoles, que figuren en els contractes formalitzats 
amb el Sr. Alcalde.  

• Fent-se càrrec el Sr. Ravetllat dels accidents lleus del 
personal que treballi en les obres que es refereix 
l’anterior acord, i essent a càrrec de l’Ajuntament 
els de la mort i inutilitat perpètua, que es 
produeixin.  

06/03/1941 74 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

13/03/1941 75 - 76 • Aprovació relacions de jornals 1ª i 2ª setmanes 
obres, per 3.465’48 i 2.121’46 ptas., 
respectivament.  

• Interessar informa de l’arquitecte sobre petició de 
D. José Ribera, d’avançar la casa de la seva propietat 
fins la línia de la resta de finques del nou carrer en 
projecte. 

• Canviant el diàmetre de la canonada del desguàs del 
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nou Escorxador.   

• Acceptant el contracte amb la Societat Promoció de 
Obres Públiques i Contractes,, efectuat en principi 
pel Sr. Alcalde, per diverses gestions municipals.  

20/03/1941 77 • Aprovació de la 3ª relació de jornals obres per 
1.429’12 ptas.  

03/04/1941 77 - 79 • Aprovació de la 4ª i 5ª relacions jornals obres 
1423’24 i 836’80 ptas, respectivament.  

• Encarregar al Sr. Arquitecte un projecte per la 
construcció de tres habitatges protegits pels 
mestres i acollir-se als beneficis indicats, per la 
realització de les obres.   

17/04/1941 79 - 80 • Aprovació de les relacions de jornals d’obres de les 
setmanes 6ª i 7ª, per 476’12 i 209’44 ptas., 
respectivament.  

01/05/1941 80 - 82 • Aprovació pressupost ordinari per a 1941.  

• Aprovant el projecte per la construcció de tres 
habitatges pels mestres. 

• Aprovació 8ª relació jornals obres per 377’60 ptas. 

15/05/1941 82 - 83 • Aprovació 9ª relació jornals obres, per 257’92 ptas. 

• Aprovació de la liquidació pressupost ordinari 1940.  

22/05/1941 83 - 84 • Aprovació liquidació total de les obres de millores 
urbanes i eixample població.  

05/06/1941 84 - 85 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

19/06/1941 85 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

03/07/1941 86 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

24/07/1941 86 - 87 • Acord d’escombrar els carrers els veïns.  

• Concurs recollida d’escombraries.  

07/08/1941 87 - 88 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

21/08/1941 88 - 90 • Compra del terreny on estaven emplaçats les noves 
escoles.  

04/09/1941 90 - 91 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

18/09/1941 91 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

02/10/1941 92 • Distribució gratuïta entre el veïnat, de 
l’aprofitament de llenya. 

23/10/1941 92 - 93 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

06/11/1941 93 - 94 • Compte d’aprovació projecte per la construcció de 
tres habitatges protegits, aprovat per la 
Superioritat.  

27/11/1941 94 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

29/11/1941 94 - 96 • Sol·licitar de l’autoritat competent pugui retirar el 
rematante de la subhasta de fustes D. Ramón 
Rodón, la fusta que li falta extreure del Monte, de la 
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qual se li ha confiscat.  

11/12/1941 96 - 97 • Arranjament camí Cementiri, a prestació personal.  

18/12/1941 97 - 98 • Pagaments.  

25/12/1941 98 - 99 • Adjudicació definitiva subhasta de fustes a favor de 
D. Ramón Rodón.4 

• Autoritzant al Sr. Alcalde perquè pugui efectuar  tots 
els pagaments que siguin de la incumbència 
municipal. Y, aprovant els fets amb càrrec al Cap. 
d’imprevistos, no acordats en sessions anteriors. 

31/12/1941 100-101 • Designant els Vocals que han de formar part de la 
Junta Pericial d’aquest terme.  

 102 Pàgina en blanc. 

 103 Tapa dura. 

ACCE131-12-T1-6     ACTES DE PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALP     1942-1945 
 

Llibre d’actes de l’Ajuntament d’Alp (1942-1945) 
 

DATA PÀGINES ASSUMPTES 
 

 1 Tapa dura: Llibre d’Actes. Volum VI. 

 2 Pàgina en blanc. 

 3 Portada: Ajuntament d’Alp. Llibre d’Actes de 
l’Ajuntament d’Alp. Any 1942-1945.  

8/01/1942 
22/01/1942 

4-5 • Es constitueix la Comissió Gestora de l’Ajuntament 
sota la presidència del batlle D. Tomás Jaern Pons.  

• Es va fer compte de la correspondència oficial i dels 
BB.OO de la província rebuts des de la sessió 
anterior. 

29/01/1942  5-6 • Aprovació d’un arranjament per al parvulari a les 
noves escoles. 

• Reparació teulada escoles noves i adquirir 300 
teules. 

• Habitatges protegits. Començar l’anunci per a la 
subhasta de les obres.  

13/02/1942 7 • Avisar al veí Isidre Alart que no tiri immundícies a la 
via pública. 

• Creació de la proposta del Pla Forestal, 1942-43. 

• Compte del rebut de 600 arbres plataners del 
Districte Forestal de Girona.  

26/02/1942 8-10 •  Eixample del carrer-camí-estació en la part de la 
“Closa del Pinosa”, desmuntar el cementiri vell i 
plantació de l’arbrat. 
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5/03/1942 10-12 •  Construir la paret en la part de la “Closa del Pinosa” 
del carrer nou. 

• Tràmits per a l’ocupació de terrenys necessaris per 
l’eixample de la carretera, el carrer Nord, en 
direcció a l’estació.  

26/03/1942 12-14 • Pressupostos per l’aprovació de l’ordinari per 1942. 

• Prorrogar l’ordenança del Repartiment general 
d’utilitats i del impost de cèdules personals. 

9/04/1942 14-15 • Autorització per D. José Ribera Bombardó perquè 
pugui construir una paret amb façana al nou carrer, 
sent una prolongació de la de S. Pedro, en la 
mateixa línia que l’altra.  

10/04/1942 
 

15-17 • Autorització a D. Pedro Adserà Tomás per a 
reprendre el servei de transport de viatgers de 
l’Estació de La Molina al Hotel del Xalet.  

23/04/1942 17-18 • Acord perquè no es desviï el clavegueram al veí José 
Ribera i efectuí unes obres pel seu compte.  

• Aprovació liquidació pressupostos ordinaris de 
1941. 

07/05/1942 18 - 19 • Projecte suplementari per augmentar el pressupost 
de les obres de construcció de 3 habitatges 
protegits per haver resultat deserta la subhasta 
celebrada amb el primitiu.  

14/05/1942 19-22 • Compte perquè el Govern Civil subvencioni amb 
7000 pessetes al Municipi per la reparació dels 
danys causats pels últims temporals de pluges.  

• Compte per la gestió sobre la Delegació Comarcal 
del Institut Nacional de l’Habitatge sobre l’augment 
de pressupostos.  

• Acord per arreglar el pis de la Casa de l’Ajuntament 
corresponent al Mestre i cedir-ho al Sargent 
Millares. 

• Concessió de 5 sacs de ciment a D. José Ribera per 
l’arranjament del pas particular.  

• Llista de pagaments de diverses despeses 
corresponents a l’Ajuntament.  

• Aprovant estat de comptes presentat pel Districte 
Forestal de Girona per la construcció d’un camí a la 
muntanya.   

11/06/1942 22-23 • Realització d’obres de reparació del camí a La 
Molina. 

25/06/1942 23-24 • Revisió correspondència i del BBOO provincial.  

09/07/1942 24 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

23/07/1942 24-25 • Revisió correspondència i del BBOO provincial.  

06/07/1942 25-26 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 
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20/08/1942 26-27 • Projecte de reconstrucció del pont de la Torre de 
Riu. 

03/09/1942 27-28 • Llistat de pagaments  

17/09/1942 28-29 • Aprovació del projecte de reconstrucció del pont 
Torre de Riu i acord per efectuar les obres.  

01/10/1942 29-30 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

29/10/1942 30-31 • Acord per cursar una instancia de D. Antonio Rosal 
sol·licitant la instal·lació d’una línia de transport 
fluid elèctric, amb informe favorable de 
l’Ajuntament.  

05/11/1942 31-32 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

19/11/1942 32-33 • Acord d’incloure diverses despeses de l’any 1940 en 
el pressupost de 1943 com crèdits reconeguts i 
estudiar la forma de comptabilitzar els fets per 
obres i serveis en 1941 i 1942. 

03/12/1942 34 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

10/12/1942 34-35 • Adjudicació definitiva de la subhasta de 1986 pisos a 
D. Ramón Rodón, per 14.700 pessetes.  

17/12/1942 36-38 • Llistat d’altes de contribucions urbanes.  

• Aprovació d’un expedient d’habilitació de crèdit per 
transferència, per pessetes 1427,95. 

31/12/1942 38-39 •  Aprovació dels pagaments efectuats durant 
l’exercici amb càrrec al Capítol de Sempre, vist i 
facultant al Sr. Batlle per efectuar els que siguin 
veïns els mateixos capítols. 

• Diligencia. Despeses d’adjudicacions definitives.  

07/01/1943 40 • Inici d’any. 

• Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

21/01/1943 40 - 41 • Aprovació dels pressupost ordinari pel 1943. 

04/02/1943 42 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

18/02/1943 42 - 43 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

01/03/1943 43 - 44 • Conformitat de portar a efecte els treballs del nou 
amillarament de la Riquesa Rústica i pecuària i 
estat en el qual es troben.  

04/03/1943 45 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

18/03/1943 45-46 • Adjudicació definitiva de la contractació d’obres i 
habitatges protegits, a favor de D. Pedro Pou Miró, 
mitjançant les formacions que li falten i el necessari 
contracte.  

01/04/1943 46-47 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

15/04/1943 47-48 • Aprovació liquidació pressupost de 1942. 

 48-49 • Donada el nou compte de liquidació del pressupost 
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de 1942, aclariment de l’assumpte del ciment i de 
les relacions amb els deutors i creditors.  

29/04/1943 49 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

06/05/1943 50-51 • Aprovació en principi del pressupost extraordinari 
pel 1943. 

20/05/1943 51 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

27/05/1943 52 • Llista de pagaments. 

03/06/1943 53-54 • Nomenament dels vocals per a formar part de la 
Junta Local de Recursos. 

• Subvenció a la Comissió de Festes amb 400 ptes. 
per a la Festa Major.  

12/06/1943 54-55 • Aprovació del pressupost extraordinari de 1943. 

17/06/1943 55-58 • Concurs per a la recollida d’escombraries. 

• Acord per arreglar la carretera de la Muntanya, 
amb l’ajuda de particulars. 

05/07/1943 59 • Acord d’instruir l’oportú expedient de perdó de 
Contribució per la calamitat que va patir del terme 
el dia 1 de juliol.  

15/07/1943 60-61 • Acceptació de la proposició d’introduir “Sagrat Cor 
de Jesús” en les escoles a càrrec d’aquest 
Ajuntament.  

22/07/1943 61-62 • Nomenament de D. Miguel Coll per assistir al judici 
de revisions del reemplaçament de 1934 al dia 29 
de l’actual a Girona. 

02/08/1943 62-63 • Vot de gràcia a favor de la Sra. Mª Luisa 
Castanyeres, mestra de parvulari  

09/08/1943 63-65 • Pagaments: Aprovació factures de D. P. Vilarrasa i 
D. Salvador Piraut. 

• Continuació de la tramitació del expedient de 
pedrisco amb càrrec de les despeses de 
l’ajuntament. 

• Distribució forçosa dels cereals entre els agricultors 
del terme. 

16/08/1943 65 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

23/08/1943 65-66 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 

01/09/1943 66-67 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 

10/09/1943 67-68 • Concessió del permís a D. Francisco Fergol Artigas 
per a la construcció d’un edifici a la Font del 
Moreu. 

23/09/1943 68-69 • Nomenament com a interí d’aparellador a favor de 
D. Pedro Ravetllat Sánchez. 

01/10/1943 69-70 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 

08/10/1943 70-71 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 
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15/10/1943 71-72 • Sessió extraordinària. 

• Autorització a l’arquitecte Sr. Serra per a signar 
l’escriptura d’hipoteca amb el J.N.V, a Madrid, per 
a la construcció de tres habitatges protegits, i 
donant poder al batlle per a formalitzar l’escriptura 
de poders a favor del Sr. Serra.  

21/10/1943 72-73 • Concessió de permís a D. Luis Rigast Regi per a la 
construcció d’un edifici en el passatge de Font 
Canaleta. 

28/10/1943 73-74 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 

04/11/1943 74-76 • Aprovació en principi del projecte de pressupost 
per a 1944. 

09/11/1943 76-77 • Segregació del solar on s’han de construir els tres 
habitatges protegits. 

16/11/1943 78 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 

23/11/1943 78-79 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 

01/12/1943 79-80 • Habilitació i suplement del crèdit del pressupost 
extraordinari.  

09/12/1943 81-82 • Nomenament del secretari interí José Coll Tomás. 

15/12/1943 82-83 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 

22/12/1943 84-86 • Aportació d’una corona per l’enterrament del Sr. 
Secretari D. Miguel Coll. 

• Aprovació definitiva de les transferències de crèdit 
del pressupost extraordinari de 1943. 

30/12/1943 86-87 • Aprovació del pressupost ordinari de 1944. 

• Aprovació ordenança construccions i obres. 

01/01/1944 88-89 • Llistat d’acords de les partides pressupostaries.  

• Llistat de pagaments als regidors de l’Ajuntament. 

05/01/1944 90-91 • Acord de renovació de la Junta Municipal del 
Municipi.  

12/01/1944 91-92 • Proposta urbana de la Torre Blanco. 

14/01/1944 93-95 • Prec al Capità General de Balears per la concessió 
d’una prorroga al permís del que gaudeix el 
secretari accidentat d’aquest ajuntament D. José 
Coll Tomás 

19/01/1944 95-100 • Anunci de subhasta de 10 pins de tall fraudulent. 

• Aprovació de diversos pagaments. 

• Aprovació del repartiment d’utilitats de 1943. 

• Acord per la subhasta de cimbres.  

• Acord per la subhasta del terreny pel pont. 

• Acord per la subhasta del carrer del mig.  

• Sol·licitud de dos vagons de ciment Asland. 

• Adquisició d’un cotxe fúnebre. 
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• Arreglo local de sessions per Secretari. 

27/01/1944 100-101 • Designació de dos vocals per a la Junta Pericial. 

05/02/1944 101-102 • Aprovació de pagaments. 

14/02/1944 102-107 • Adjudicació definitiva de la subhasta del terreny del 
pont. 

• Adjudicació definitiva de l’obertura del carrer del 
Mig. 

• Aprovació de diversos pagaments. 

• Constitució definitiva de la nova Junta Pericial. 

21/02/1944 107-109 • Acord per l’abonament de l’import del valor del 
solar a D. Juan Ravetllat 

28/02/1944 109-111 • Acord per abonar al ajuntament de Puigcerdà 72 
ptes. per a la Comissió de Mutilats. 

• Aprovació de la factura de la Casa Bayer per 450,05 
ptes. 

• Renovació de la pòlissa d’assegurança Casa-
Ajuntament, número 202256. 

• Construcció d’un paravents per les finestres del 
local destinat al parvulari. 

• Repartiment de la quantitat de 2000 ptes. als 3 
mestres. 

02/03/1944 111-112 • Aprovació de la liquidació dels pressupostos de 
1943. 

09/03/1944 112 • Diligencia 

16/03/1944 113-114 • Acord de dies en que s’han de celebrar les sessions 
de la 2º Convocatòria. 

• Abonament de 60 ptes. A Enrique Sirvent i altres.  

23/03/1944 114-115 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 

30/03/1944 115-116 • Llista de pagaments. 

06/04/1944 116-117 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 

13/04/1944 117-118 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 

20/04/1944 118 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 

24/04/1944 119-120 • Informació favorable sobre la instal·lació de la serra 
i de la seva posada en marxa d’un forn de cal per D. 
Luis Rigat Regi. 

27/04/1944 120-121 • Llista de pagaments 

04/05/1944 121-122 • Informació favorable per la concessió dels 
“Platissals”.  

11/04/1944 122-124 • Llista de pagaments. 

19/05/1944 124-125 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 

25/05/1944 125-127 • Concessió necessària a veïns que construeixin o 
reformin les seves cases.  
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• Llista de pagaments.  

01/06/1944 127-128 • Proposta de suplement de crèdit per a la 
contribució de la Muntanya. 

• Llista de pagaments 

02/06/1944 128-130 • Proposta de Secretari per a concurs obert. 

09/06/1944 130-132 • Acord per la contracta d’obertura de rasa al carrer 
del “Mitja”. 

• Adjudicació definitiva de la subhasta de Pastor. 

15/06/1944 132-133 • Llista de pagaments. 

22/06/1944 133-137 • Tractament de l’assumpte sobre el clavegueram i el 
seu entroncament amb la finca del Sr. Villaró.  

• Reconeixement al Sr. Villaró del canvi amb 
l’Ajuntament d’un matoll amb un tros de via 
pública.  

• Sol·licitud de l’aplaçament pel pròxim exercici pel 
pagament de 2656 ptes. per a l’adquisició d’un 
solar pel Govern Civil. 

• Llista de pagaments.  

30/06/1944 137-138 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 

06/07/1944 138-140 • Aprovació del suplement del crèdit per a la 
contribució. 

• Acord per abonar el 1ª semestre dels càrrecs de la 
Mancomunitat Sanitaria. 

• Pagament de 45,30 ptes. en pintura blanca. 

13/06/1944 140 • Llista de pagaments i donatius. 

20/07/1944 140-141 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 

27/07/1944 141-142 • Llista de pagaments. 

03/08/1944 142-143 • Llista de pagaments.  

10/08/1944 143-144 • Pagament de 300 ptes. al Sr. Canet de la Comissió 
de Girona. 

17/08/1944 144-145 • Llistat de pagaments. 

24/08/1944 145-146 • Pagament de 442,96 ptes. per a la formalització de 
l’aportació forçosa.  

31/08/1944 146 • Llista pagaments.  

07/09/1944 147 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 

14/09/1944 147-148 • Llistat de pagaments.  

21/09/1944 148-150 • Concessió de permisos per a la construcció de 
nínxols.  

• Acord per a la col·locació de tubs de regadiu pels 
carrers del poble. 

• Proposta de transferència d’un suplement al capítol 
I. 
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• Llista de pagaments.  

• Gratificació de 500 ptes. al Sr. Secretari accidentat. 

28/09/1944 150-151 • Llistat de pagaments. 

05/10/1944 151-152 • Subscripció a “Pueblos de España”. 

• Pagament de 218,50 ptes. pels treballs i material 
per la caserna de la Policia Armada.  

13/10/1944 152 • Revisió correspondència i del BBOO provincial 

20/10/1944 152-153 • Llista de pagaments. 

27/10/1944 153-154 • Pagament de 217 ptes. per estàncies al manicomi 
provincial. 

02/11/1944 154-159 • Acord per la alineació de la casa de D. Alier. 

• Acord per l’obertura de rases als carrers Fuente, 
Poniente, Arrabal i Central amb pous pel regadiu. 

• Llistat de pagaments.  

• Abonament de la subhasta d’un terreny per 4298 
ptes.  

09/11/1944 159-160 • Aprovació del projecte de pressupost per a 1945. 

16/11/1944 160-163 • Pagament de 100 ptes. per la revista “El Nacional”. 

• Acord per l’abonament de 66 m2 i l’esfondrament 
de la paret de la casa de D. Alier per la cessió d’un 
tros de via pública.  

• Acord per repartir la subhasta de pastures i 
gratificació als guardes dels veïns que han tingut 
bestiar. 

• Acord de petició del telèfon del secretari. 

• Llista de pagaments.  

23/11/1944 163-165 • Autorització de D. José Coll per cobrar les 29620,38 
ptes. de la 1ª liquidació d’obres d’habitatges 
protegits. 

• Donats els comptes per realitzar obres als carrers 
Fuente i les altres. 

30/11/1944 165-166 • Concessió de 400 ptes. per arreglar la caserna de la 
Guardia Civil de Puigcerdà i 100 per  

07/12/1944 166-169 • Aprovació del suplement per la transferència de 
crèdit del capítol I, art. 7, per 13.461,87 ptes. 

• Concessió de la pensió d’habitatges a Dª. Luisa 
Tomás Camillo, de 1500 ptes. 

• Acord per concedir l’estància del pis de 
l’Ajuntament a la vídua de D. Miguel Coll, mentre 
resideixi a la localitat.  

• Llistat de pagaments. 

• Liquidació del contracte de D. Pablo Sapé, per 
l’obertura de rases als carrers. 

14/12/1944 169-172 • Acord pel repartiment del 2º semestre entre tots 
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els veïns. 

• Llistat de pagaments.  

• Liquidació d’obres per l’obertura del nou carrer del 
“Mig”.  

21/12/1944 172-173 • Aprovació de pressupost per 1945. 

30/12/1944 173-175 • Concessió de permís a D. Guillermo Beuter per la 
construcció d’un xalet.  

• Adjudicació definitiva de la subhasta de fustes a D. 
Ramón Rodón Cros. 

• Acord per reparar les pastures entre els veïns.  

31/12/1944 176 • Nota on s’especifica que els fulls que queden de la 
llibreta s’utilitzaran per les actes de 1945. 

04/01/1945 176-177 • Aprovació dels comptes del Sr. Gómez de 1944. 

11/01/1945 177-178 • Revisió correspondència i del BBOO provincial. 

18/01/1945 178-179 • Llista de pagaments. 

25/01/1945 179 • Diligència: No s’ha celebrat el ple.  

01/02/1945 179 • Diligència: No s’ha celebrat el ple. 

03/02/1945 179-181 • Abonament de 7.152 ptes. per la expropiació d’una 
porció de la casa nº8 del carrer Central per la via 
pública. 

• Llistat d’abonaments. 

15/02/1945 181-194 • Contracte de l’enllumenat.  

• Llistat de pagaments.  

• Liquidació pressupost de 1944. 

• Saldar la contractació de les reixes dels carrers. 

• Requeriment al Sr. Escape de la construcció de dos 
edificis a la seva finca.  

 195 • Full en blanc. 

 196 • Tapa. 

 

ACCE131-12-T1-7     ACTES DE PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALP     1945-1946 
 

Llibre d’actes de l’Ajuntament d’Alp: 1945 - 1946. 
 

DATA PÀGINES ASSUMPTES 
 

 1 Tapa dura: Llibre d’Actes. Volum VII. 

 2 Pàgina en blanc. 
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 3 Portada: Província de Girona. Ajuntament d’Alp. Llibre 
d’Actes de l’Ajuntament d’Alp. Any 1945. Número VII. 
50 folis útils numerats. Girona, 14 d’abril de 1945. 

22/02/1945 4 - 7 • Arrendament de baixos. Casa-Ajuntament a la 
Societat “Educació i Descans” d’Alp. 

• Reforma Secretaria Ajuntament.  

• Arranjament Cementiri Municipal i plantació 
d’arbres mateix.  

• Projecte de reconstrucció del safareig públic. 

• Pagaments.  

08/03/1945 8 - 9 • Projecte de reconstrucció de 10 nínxols. 

• Encarregar Sr. Serra que obtingui dos vagons de 
ciment.  

• Pagaments.  

15/03/1945 10 • Autoritzant a D. Domingo Alier per fer-se un altre 
pis a casa seva.  

• Autoritzant a D. Juan Roca per a que efectuï el 
servei de taxis.  

22/03/1945 11-14 • Acceptant en principi pressupost d’habitació i 
suplement de crèdit. 

• Pagaments. 

• Saldar contracta albañileria Secretaria 

31/03/1945 14 - 16 • Projectes: Construcció de 10 nínxols. 

• Projecte arranjament comí de l’Estació. 

• Continuar cable del “Mig” fins les Escoles noves. 

• Saldar instal·lació electricitat Secretaria.  

• Pressupost pintar portes, finestres i escales 
Ajuntament.  

• Pagaments.  

• Abonaments.  

05/04/145 16 - 18 • Nomenament comissionat pel judici de revisions a 
José Coll, a qui se li assenyalen tres-centes pessetes 
per dietes i despeses seves i del mosso, que ha 
revisar.  

• Pagaments.  

• Saldat contacte electricitat Secretaria.  

14/04/1945 18 - 19 • Pagaments.  

19/04/1945 20 • Pagaments. 

• Regar els arbres del Cementiri, setmanalment.  

26/04/1945 21 - 24 • Pagaments. 

• Adquisició del cotxe fúnebre per 12.000 pta. 

• Requerir al Sr. Pallejà per la cessió d’un tros de prat i 
alguns arbres pel desviament del camí que es 
dirigeix a “Molí Nou”. 

• Aprovació definitiva de l’Expedient d’Habitació i 
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Suplements de crèdit. 

• Abonament quota telèfon mes de Març. 

05/05/1945 25 - 27 • Pagaments. 

• Permís construcció edificis de D. Domingo Alier 
Bonet. 

• Projecte construcció “barraca Pía”. 

11/05/1945 28 - 31 • Pagaments: Mancomunitat; teulada “barraca Pia”. 

• Saldar Tanca Secretaria. 

• Pagaments: a José Coll viatges La Molina. 

• Aprovació projecte i acord execució “barraca Pia”. 

• Acceptació en principi Suplement de crèdit per 
obres. 

17/05/1945 32 - 33 • Permís a D. Pedro Ardevin per construir una casa. 

• Pagaments: contribució del Monte comunal; 
contribucions territorials de l’Ajuntament; 
expedients administratius; quota del telèfon i 
conferències; timbrats i segells de correu; 
construcció de tanca del nou local de Secretaria. 

25/05/1945 34 - 35 • Acord contracta obres “barraca Pia” amb D. Juan 
Ravetllat. 

• Aprovant la pobresa del mosso José Coll Tomás. 

• Pagaments. 

01/06/1945 35 - 38 • Adjudicació definitiva Concurs recollida 
d’escombraries. 

• Permís construcció casa a Dª Rosa Escape Artigas. 

• Permís construcció casa a Dª Concepció Escape 
Artigas. 

• Permís construcció casa a D. Pedro Arderiu 
Surrenca. 

• Pagaments. 

• Abonaments. 

• Contracte amb D. Juan Rovetllat construcció barraca 
“Pia”. 

07/06/1945 39 - 40 • Aprovació definitiva Expedient Suplement de crèdit 
per obres municipals.  

• Saldar contracta pintat Secretaria. 

• Adquisició de 15 tubs de 0’30m. per conducció 
d’aigües. 

• Pagaments. 

25/06/1945 41 - 44 • Projecte desviament camí “Molí Nou”. 

• Subhasta 12 pins de curta fraudulenta. 

• Oferiment d’una Copa pel concurs de “Tir al plat” 
Festa Major. 

• Pagaments. 

• Abonaments. 
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05/07/145 45 - 47 • Pagaments. 

• Abonaments.  

12/07/1945 48 - 52 • Nomenament i possessió del Secretari D. José 
Teixidor Casanova. 

• Acceptació de l’assenyalament global de Riquesa 
Rústica i Pecuària del terme municipal. 

• Adjudicació definitiva subhasta 12 pins. 

• Emprèstit de 51.650 ptas. amb el Banc de Crèdit 
Local per a habitatges protegits. 

• Pagaments. 

• 89’50 ptas. per a materials escomeses. 

• Abonaments. 

26/07/1945 53 • Assenyalament celebració sessions. 

• Aprovació de factures. 

• Subvenció comissió festa estiuejants. 

09/08/1945 54 • Arranjament camí cementiri. 

• Apertura carrer del mig. 

• Aprovació factures. 

23/08/1945 55- 57 • Compte de l’Agent en Girona. 

• Comissionat enginyer revisions reemplaçament de 
1940. 

• Ampliació proveïment d’aigua. 

• Quinquenni al Secretari. 

• Habilitació de crèdits. 

• Aprovació en principi d’un suplement i habitació de 
crèdits.  

• Pagaments. 

• Aprovació factures. 

26/09/1945 58 - 61 • Augment municipal d’aportació forçosa en 263’03 
ptas. 

• Construcció del camí local...d’Alp al confon de la 
província en direcció a Prats. 

• Reparació camí local a l’estació. 

• Realització estudi i projecte construcció camí veïnal 
de l’Estació a la carretera de Ripoll a Puigcerdà en 
mig, i el d’Alp a dita carretera passant per la Molina. 

• Aprovació definitiva Suplement i habilitació de 
crèdits. 

• Pagaments. 

11/10/1945 62 - 64 • Quota (cupo) forçosa de patates. 

• Anticipi reglamentari per a obres construcció comí 
local d’Alp al confí de la província en direcció Prats. 

• Reassignació regidors per la Junta...local cel Cens 
electoral. 

• Gestions per a verificar variants en la construcció de 
tres habitatges. 
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• Realització de projectes. 

• Adquisició de ciment per a la construcció de nínxols 
al cementiri municipal.  

• Aprovació de factures. 

• Pagaments. 

25/10/1945 64 - 66 • Assenyalament aprofitament pla forestal 1945-46. 

• Reconeixement final pla forestal 194-45. 

• Apertura carreró per l’aprofitament de l’ús veïnal.  

• Repartiment en concepte de prestació personal: per 
a la reparació del camí que va al cementiri 
municipal, d’extrema necessitat.  

• Cobrament impost i consum sobre el vi.  

• Pagaments.   

• Dibuix de l’escut i segell oficial. 

08/11/1945 67 - 69 • Prelació de les obres a efectuar: tanques de les 
escoles i dels habitatges;  la construcció de nínxols 
en el cementiri municipal, safareig i construcció dels 
desaigües procedents del carrer central al camí que 
condueix al cementiri; vorades; pavimentació de dos 
carrers dels casc antic de la població; escales que 
condueixen a l’estació. 

• Fixació recàrrec contribució Industrial i de la Patent 
nacional d’automòbils que satisfan. 

• Subvenció de Rdo. Sr. Párroco.  

• Llenya per les escoles. 

• Pagaments.   

• Aprovació de factures.  

• Índex individual de la riquesa rústica i pecuària.  

22/11/1945 69 - 70 • Nomenament auxiliar de Secretaria. 

• Acord votació crèdit pressupost ordinari 1946. 

• Certificacions Hisenda per executar pressupost 
sobre consum de luxe. 

• Fixar sou secretari 6.000 pts. d’acord segons la Llei 
de Bases d’Administració Local. 

• Paleta Municipal i Crèdit pressupost ordinari. 

• Crèdit _________ i _______ habitatges protegits. 

• Projecte de pressupost___________. 

13/12/1945 71 • Assenyalament per les subhastes. Pla 1945 – 46. 

• Publicació d’Edicte. 

• Nomenament notari. 

27/12/1945 72 - 73 • Construcció de parets de cerca dels habitatges 
protegits. 

• Subhasta pedra______ _______ . 

• Donatiu reforma per la casa Rectoral: elevar a 
Quatre mil el donatiu per al Rdo. Sr. Párroco. 
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10/01/1946 73 - 74 • Autorització per la  ______ del nou...segell 
municipal. 

• Aprovació factures. 

• Aprovació municipal comptes pressupost any 1945. 

24/01/1946 75 - 76  • Aprovació Projecte pressupostari 1946. 

• Subhasta celebrar dia 16 fusta. Pla Forestal 1945-46 

• Aprovació factures. 

• Aprovació de diferents pagaments. 

14/02/1946 77 - 80 • Nou projecte de ________ a _______ _______ 
Hisendes municipals. Acord 25 gener. 

• Aprovació ordenances fiscals pressupost.  

• Fixació jornal bracer 20 pts., efectes de ___, com 
element especial als expedientes de pobresa, de 
mossos subjectes al servei militar amb impost dins 
de pròrroga de incorporacions a files de 1ª classe i 
de l’examen detingut de les circumstancies i 
ocupacions d’aquesta població i amb respectiva 
remune.... ració o pagament, s’acorda fixar el tipus 
de jornal mitjà d’un bracer d’aquesta localitat a 20 
pessetes i que per l’Alcaldia es comuniqui a la Junta 
de Classificacions, Revisions d’aqueta Província. 

• Instància Luis Rigat sol·licitant autorització per a 
procedir a canalitzar l’aigua de la “Font gran”. 

• Instància canonge St. Maria de la Vil·la de Puigcerdà.  

• Donatiu 500 pts. restauració de Església de St. Maria 
Puigcerdà.  

• Aprovació factures. 

• Resultat de subhasta celebrada el 7 de febrer per 
l’adquisició de pedra necessària per la construcció 
de les parets de cerca dels tres habitatges 
protegides pels funcionaris municipals.  

• Reforma de tres habitatges pels funcionaris.  

24/02/1946 81 - 85 • Nova subhasta de llenya i pastures pel Districte 
Forestal. 

• Assenyalament celebració de dues subhastes 
d’arbres procedents de dues curtes fraudulentes. 

• Autoritza a Pedro Audevin per a construir un porxo 
al Carrer Estació. 

• Autoritza a Guillermo Beute, per a construir un 
edifici al Carrer del Mig de l’Eixample d’aquesta 
població.  

• S’acorda redactar les condicions tècniques per a 
treure a subhasta publica les obres de construcció 
del mur de cerca de les escoles municipals.  

• Extracte del compte corrent de l’Agent 2on 
semestre de 1945.  
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• Aprovació de diferents pagaments.   

• Aprovació de diverses factures 

14/03/1946 86 - 88 • Alineació del Carrer del Monte i obres de 
construcció de les parets de contenció de cerca de 
rolar de l’Ajuntament, del propietari de José 
Ravetllat i els germans Sala Jumy 

• Subhasta de pastures corresponent al pla forestal 
de 1945, adjudicada a Ramos Clamenía.  

• Es dona compte de la subhasta de llenya grosses.  

• Subhasta pins curta fraudulenta. Adjudicades: Juan 
Cabal i a Patrici Suárez.  

• Aprovació de diverses factures. 

22/03/1946 89 - 90 • Instància d’Enrique Puig i a  D. Pedro Badia, 
sol·licitant permís per a construir  porxos incendiats.  

• Nomenament de l’auxiliar de Secretaria D. Pedro 
Vinyat  per a que en nom de la Corporació assisteixi 
com a Comissionat a l’acte del judici de revisions 
dels reemplaçaments de 1943-1945. 

• Subhasta de les obres per l’alineació del Carrer del 
Monte.  

• Aprovació de factures.   

31/03/1946 91 - 92 • Nomenament Compromissari per escollir 
procurador a _____. 

11/04/1946 93 - 96 • Resultat subhasta alienació del Carrer del Monte. 
Adjudicació: Estevan Rigola. 

• Anunci de concurs Albañil-Lampista municipals. 

• Subhasta servi recollida d’escombraries i serveis de 
conducció de cadàvers.  

• Condicions en les quals hauria de manifestar-se 
l’adjudicació. 

• Aprovació de diversos pagaments i factures. 

25/04/1946 97 - 99 • Revisió compte pressupost de 1945. 

• Renuncia càrrec Secretari en propietat des del 11 de 
juliol de 1945. 

• Nomenament Secretari ______ a favor de D. 
President Vinyet Lartebanell. 

• Aprovació de pagaments i factures.  

• Aprovació del compte Depositari del primer 
trimestres d’aquest any. 

 100 Pàgina en blanc. 

 101 Tapa dura. 
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ACCE131-12-T1-8     ACTES DE PLE DE L'AJUNTAMENT D'ALP     1946-1948 
 

Llibre d’actes de l’Ajuntament d’Alp (1939-1941) 
 

DATA PÀGINES ASSUMPTES 
 

 1 Tapa dura: Llibre d’Actes.  

 2 Pàgina amb motius ornamentals. 

08/06/1946 
 
09/05/1946 

3 • L’oficial del Negociado de l’Administració de 

Comptes de Girona (segellat i firmat) estableix 75 

pessetes segons la vigent Llei de Timbre i corrobora 

la validesa del present llibre d’Actes. 

• Segell de l’Ajuntament Nacional d’Alp que 

representa la cabra pròpia de l’escut del poble. 

Reunió ordinària al local de l’Ajuntament presidida 

pel Sr. Alcalde Tomás Sierra. 

09/05/1946 4 - 5 • Acord aprovat d’un suplement de crèdit proposat 
per la Comissió d’Hisenda de 29.200 pessetes. 

• S’aproven un seguit de despeses pròpies del 
funcionament de l’administració (telèfon, viatge a 
Barcelona, mestres i altres despeses amb la 
quantitat detallada) 

23/05/1946 6 - 7 • S’aproven un altre seguit de pagaments pel 
funcionament habitual del poble (material escolar, 
material d’oficina, línia telefònica, etc.)  
  

03/06/1946 7 - 11 • Sessió extraordinària  

• S’aproven un seguit de partides extraordinàries de 
pressupost a instàncies de la Comissió d’Hisenda de 
l’Ajuntament d’Alp. 

06/06/1946 12 - 13 • Aprovació de diverses partides destinades a cobrir 
desperfectes de la via pública del poble.  

20/06/1946 
 

13 - 14 • Aprovada una diligència i un decret per l’alcalde on 
declara una persona addicta al règim, fet del que 
dona fe el secretari.  

 

20/06/1946 
 

14 - 17 • Recorda la declaració d’addicció al règim feta 
l’anterior sessió. 

• Després d’unes converses amb el Bisbat de La Seu 
d’Urgell, al que pertany Alp, decideixen edificar un 
magatzem a l’antic cementeri per ficar el cotxe 
fúnebre i guardar material municipal. 
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• Aprovació de despeses ordinàries de l’ajuntament. 
 

04/07/1946 
 

17 - 20 • Aprovació per unanimitat del pressupost 
extraordinari. 

• Especificació del valor a pagar de diverses obres 
viàries. 

18/07/1946 
 

20 • Decret de festa nacional absoluta en el dia de la 
exaltación del Trabajo. 

19/07/1946 
 

21 - 22 • Aprovació de factures i pagaments diversos, 
especificant la quantitat i el motiu.  

01/08/1946 
 

22 - 23 • Es repassen les partides destinades al magatzem 
municipal i a la Comissió de Festes.   

15/08/1946 
 

23 - 24 • Decret pel qual coincidint aquesta sessió ordinària 
amb la festivitat religiosa de l’Assumpció s’aplacen 
els altres assumptes per al dia següent.  

16/08/1946 
 

24 - 25 • Es procedeix a celebrar la sessió ordinària aplaçada 
el dia anterior per ser festiu. 

•  S’aproven despeses habituals del consistori que 
apareixen sistemàticament (línia telefònica) i altres 
de puntuals (reforma de la caserna de la Guàrdia 
Civil). 

• Lectura de la correspondència oficial. 

29/08/1946 
 

25 - 27 • Aprovació de diverses factures i pagaments, a pagar 
degut a obres públiques i a les despeses d’un viatge 
oficial, així com a particulars per determinants 
serveis. 

05/09/1946 
 

28 - 30 • Sessió extraordinària. Es parla de les obres i el 
pressupost destinat als magatzems municipals.  

• S’aprova la proposta més barata, de 15.650 
pessetes, d’entre tres possibles. 

12/09/1946 
 

30 - 31 • Examen de la correspondència i del Butlletí Oficial. 

• Aprovació de factures i pagaments diversos (serveis 
d’assessorament d’un membre de la Diputació o la 
línia telefònica). 

26/09/1946 
 

32 - 34 • Té lloc la subhasta d’unes obres públiques a la qual 
només es va presentar un empresari, oferint un 
pressupost de 35.500 pessetes. Finalment es 
aprovat. 

• Apareixen un seguit de pagaments aprovats per 
l’ajuntament. 

10/10/1946 
 

35 • Es llegeix la correspondència oficial i es queda en el 
compliment de les disposicions del Butlletí Oficial. 

• Es procedeix a l’aprovació de factures i pagaments 
diversos. 

24/10/1946 
 

36 - 38 • Lectura de la correspondència oficial i necessitat de 
complir amb les disposicions del Butlletí Oficial. 
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• Aprovació de factures i pagaments diversos, entre 
els quals figuren diverses obres públiques. 

07/11/1946 
 

38 - 42 • Lectura de la correspondència oficial. 

• Necessitat de complir les disposicions del Butlletí 
Oficial, especialment la nº 122. 

• Apareix una taula amb les partides pressupostàries 
ordinàries i extraordinàries (pàgina 39). 

12/11/1946 
 

42 - 43 • Sessió extraordinària. S’aprova una reforma de la 
via pública. 

21/11/1946 
 

44 - 45 • S’aprova un suplement de crèdit per al pressupost 
ordinari i extraordinari. 

• S’aproven factures i pagaments diversos 
(enllumenat públic, viatge oficial a Ripoll, mestres, 
etc.). 

05/12/1946 
 

45 - 49 •  Aprovació del pressupost ordinari per a l’exercici de 
1947. 

• La pàgina 46 té diverses correccions dels 
pressupostos aprovats fetes amb bolígraf roig, 
degut a un canvi posterior de la quantitat a pagar. 

• Aprovació de les ordenances fiscals per al 1947. 

• Aprovació del pressupost extraordinari per al 1947. 

• Aprovació de factures i pagaments diversos per 
posar fi a l’exercici de 1946. 

16/12/1946 
 

49 - 51 • Sessió extraordinària. 

• S’aprova l’adjudicació del Pla Forestal disposat al 
Butlletí Oficial pel valor de 330.010 pessetes. 

19/12/1946 51 - 55 • Darrera sessió de l’any 1946. 

• Apareixen dos quadres on  hi figuren diverses 
despeses. Una columna està dedicada a la 
consignació actual, una altra a la quantitat que 
s’augmenta – de la qual també hi ha anotat un 
sumatori- i la darrera a la consignació resultant; tot 
amb pessetes. 

02/01/1947 56 - 58 • La primera sessió esta dedicada a parlar sobre el 
terme de la Molina pertanyent a Alp. El consistori 
insta al Ministeri de Foment a dur a terme la 
planificació urbanística de la zona, doncs hi ha 
individus que tenen interessos econòmics en dita 
zona. 

16/01/1947 59 - 60 • S’aproven unes obres a la Calle Central fins la plaça 
per al 10 de febrer. 

• S’aprova un pagament pendent del 1946 de 1485,82 
pessetes.  

30/01/1947 60 - 62 •  S’aproven una sèrie de partides per al pressupost 
extraordinari de 1947.  

• Aprovació de factures i pagaments diversos 



Memòria de la intervenció arqueològica al Pla d'Anyella (Cap de Ginebrar) de Toses (Ripollès) 
 

 
 

102

(magatzem municipal, caixes, etc.). 

13/02/1947 63 - 64 • Aprovació de factures i pagaments diversos. 

27/02/1947 64 - 65 • Lectura de la correspondència oficial. 

• Prorroga de les obres previstes pel 10 de febrer, 
aprovades anteriorment. 

13/03/1947 65 - 66 • Es parla de les millores que suposarà la reforma a la 
Calle Central, fent desaparèixer una corba estreta i 
la rectificació d’altres elements (per exemple casa 
“Xella”) . 

27/03/1947 67 - 68 • Acompliment de l’article 35 del Butlletí Oficial. 

• Empedrat de la Calle Central fins la plaça i el 
lavadero. 

10/04/1947 68 - 69 • S’aprova el pagament d’una factura de 1368,01 
pessetes. 

21/04/1947 69 - 73 • Sessió extraordinària. 

• Es repassa el pressupost de l’empedrat de la Calle 
Central. El cost ha augmentat lleugerament 
respecte allò previst. 

24/04/1947 73 - 75 • S’aprova un compte pendent del 1946. 

• Aprovació de factures i pagaments diversos .  

08/05/1947 75 - 76 • Despeses referents a la reforma de la Calle Central, 
ja aquesta ha propiciat unes obres a la “Casa Pujol” 
(2000 pessetes). 

22/05/1947 76 - 79 • S’acorda l’expropiació d’un terreny pertanyent a la 
“Casa Xella” per a millorar l’alineació de la Calle 
Central. 

• Aprovació de factures i pagaments diversos 
(advocat, viatge a Barcelona, etc.).  

• Acord per a la edificació a La Molina. 

05/06/1947 80 • S’aplaça el ple ordinari per al dia següent perquè 
coincideix amb la festivitat del Corpus. 

06/06/1947 80 - 81 • Lectura de la correspondència rebuda recentment i 
de les disposicions Butlletí Oficial. 

19/06/1947 81- 85 • Es parla de la instal·lació d’un telefèric a La Molina o 
Alp, especificant diverses cotes d’altura. 

• Sembla que el telefèric es construirà per iniciativa 
d’un particular (Luis Rigal), per la qual cosa 
l’Ajuntament d’Alp posa un seguit de condicions 
(moltes amb implicacions econòmiques). 

03/07/1947 86 - 87 • Aprovació de factures i pagaments diversos (per 
exemple Casa Pujol, per la reforma de la Calle 
Central). 

17/07/1947 87 - 88 • Lectura de la correspondència oficial i del Butlletí 
Oficial. 

• Aprovació de factures i pagaments diversos. 
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31/07/1947 88 - 89 • Aprovació de factures i pagaments diversos. 

14/08/1947 89 • Lectura de la correspondència oficial i del Butlletí 
Oficial. 

28/08/1947 90 • Aprovació de factures i pagaments diversos. 

12/09/1947 91 • Lectura de la correspondència oficial i del Butlletí 
Oficial. 

21/09/1947 91 - 93 • Es parla de despeses generades per la reforma de la 
Calle Central, que implica la Casa Pujol. 

• Aprovació de factures i pagaments diversos (energia 
elèctrica, línia telefònica). 

09/10/1947 93 - 95 • Lectura de la correspondència oficial i del Butlletí 
Oficial. 

• Aprovació de factures i pagaments diversos. 

23/10/1947 95 - 96 • Lectura de la correspondència oficial i del Butlletí 
Oficial. 

03/11/1947 96 - 98 • Sessió extraordinària. 

• Tracten les operacions que cal fer per adaptar-se al 
Pla Forestal de 1947 – 1948. 

• Cedida la explotació al major preu ofert (430.000 
pessetes) el passat mes d’octubre. 

20/11/1947 98 - 100 • Lectura de la correspondència oficial i del Butlletí 
Oficial. 

• Es repassa l’acord sobre la tala d’arbres pres a la 
sessió anterior. 

04/12/1947 100 - 101 • Lectura de les despeses de l’exercici de 1947. 

• Es reitera la tala forestal i s’estableix la relació 
econòmica amb l’administració provincial per tal 
assumpte. 
 

20/12/1947 101 - 103 •  S’acorda unànimement aprovar el pressupost 
ordinari per a l’exercici de 1948 (131.718,79 
pessetes). 

 104 Pàgina amb motius ornamentals. 

 105 Tapa dura. 
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ACCE 137. LP. Correspondència. [Classificació de CR] 
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ACCE 137. LP. Correspondència. [Detall del filferro en un dels CR] 
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ACCE 137. LP. Correspondència. [Assentament de fusil ametrallador] 

 

 

ACCE 137. LP. Correspondència. [Assentament de metralladora amb abric per als servents] 
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ACCE 137. LP. Correspondència. [Dibuix d'una casamata de fusil ametrallador] 

 

 



Memòria de la intervenció arqueològica al Pla d'Anyella (Cap de Ginebrar) de Toses (Ripollès) 
 

 
 

108

 

ACCE 137. LP. Correspondència. [Emplaçament simple de metralladora] 

 

 

ACCE 137. LP. Correspondència. [emplaçament de metralladora sur la Collada de Toses. 

Autor Arcadio del Pozo] 17.8.96 
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ACCE 137. LP. Correspondència. [Autor. Arcadio del Pozo. Foto CR 52]  

 

 

ACCE 137. LP. Correspondència. [Autor. Arcadio del Pozo. Foto CR 52]  
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ACCE 137. LP. Correspondència. [Autor. Arcadio del Pozo. Foto CR 52]  
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14. Model 3D de l'estructura militar 

 

Enllaç: https://sketchfab.com/models/c2c2e3609a41457cabeb4b22130fc4ba 

 

Elaborat per l'arqueòloga Laia Gallego Vila 
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