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Introducció: 

Des que tinc coneixements i puc raonar els meus fets, i actes i puc així mateix 

esmenar els meus errors, un dels meus interessos que m’han apassionat, i que també 

qualificaria com una afició, seria la història: des de la primera guerra, la primera 

monarquia de qualsevol lloc del món, fins a les dictadures, l’arribada de la democràcia, 

les primeres eleccions, etc. En definitiva, tot el món històric. 

Encara m'atreu més la història del meu país, la història de Catalunya, i de la meva 

província, La Cerdanya. Pel que fa als períodes que més em criden l'atenció, una de 

ben clara és l'etapa del règim franquista. Per què? Potser perquè és l'etapa que tinc 

més a prop, on hi van haver canvis importants, potser perquè familiars meus l'han 

viscut de molt a prop i en vull saber al detall com era i per què està o ha estat molt 

criticada, o molt defensada. El que sí sé és que és una etapa m’inquieta molt. Sé que 

necessito respondre'm preguntes d'una etapa que no he viscut, però que he tingut molt 

a prop i perquè alguns dels meus familiars més propers sí que l'han soferta. Cada dia 

em sorgeixen noves preguntes: Qui era Franco?, Què va fer amb la gent?, amb la 

cultura?, amb Catalunya? En fi, crec que necessito respondre'm aquestes preguntes 

pels meus medis i per això he decidit fer aquest treball, per contestar-les i per 

aprofundir sobre un tema que la gent sembla no voler remoure. 

Una altra de les meves aficions es caminar per la muntanya, on aquest treball m’ha 

anat molt bé per poder conèixer millor la meva comarca, les seves muntanyes i els 

seus nomes històrics, on tots tenen el seu significat especial. 

Entre els anys 1939 i 1975, Espanya i els espanyols, van patir un règim dictatorial en 

mans del general Francisco Franco Bahamonde. Aquest, va iniciar el seu règim tot 

proclamant-se dictador després de guanyar la Guerra Civil (1936-1939) contra el 

bàndol republicà. 

Franco es va fer amb tots els poders del país: cap del govern, de l’estat, de l’únic 

“partit” que va permetre, el “Movimiento Nacional”, i de l’exèrcit. Així, Espanya  es va 

veure immersa dins d’un règim polític autoritari i dictatorial, i sense la possibilitat 

d’expressar l’opinió o el malestar del poble espanyol davant d’aquest sistema 

repressor. La llibertat d’un país que es va veure anul·lada per la gestió d’un cap sense 

cap mena d’escrúpols. Així doncs, aquest règim tenia una única funció, beneficiar i 

afavorir l’interès del dictador espanyol. 
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El dictador espanyol va començar a posar controls de qualitat i censuradors a la 

cultura, a la política, a l’economia i a la religió. Aquí apareixen el búnquers, on 

defendrien els interessos de Franco, perquè ell pogués fer el que vulgues, sense una 

força que el destituís.  

Els objectius que volia assolir en aquest treball són 3:  

 Conèixer les meves muntanyes 

 Saber més història del Franquisme 

 Conèixer els búnquers de la meva comarca, on hi he passat moltes hores. 

 

Em sembla que realitzant aquest treball he aconseguit totes les meves aspiracions, i 

crec que amb bona nota, ja que si a inicis d’estiu algú m’hagués dit que hauria trobat 

més de 200 búnquers jo no m’ho hagués cregut. Crec que la recerca de búnquers és 

un treball pioner, ja que les úniques coordenades que he trobat són militars i la veritat 

que no les coneix-ho i l’únic document respecte a la ubicació pública està en el llibre 

de l’Albert Ibañez. 

Aquest treball s’ha centrat, principalment, en la ubicació dels diferents búnquers 

mitjançant coordenades. També en aquest treball he definit els diferents búnquers i els 

he classificat per etapes. 

A la gent de La Cerdanya els ha costat molt parlar sobre els búnquers, ja que ho 

associen amb una època fosca, i amb molta raó .Fins i tot m’he trobat casos que 

m’han demanat si era militar.  Però a excepció d’algun cas puntual, la gent m’ha ajudat 

molt en aquest TR, i estic molt content de la feina que he realitzat. 

En la part pràctica és on he tingut més dificultat, ja que només he pogut obtenir 3 

mapes dels 7 centres de resistència que he visitat. Això ha causat que passes moltes 

hores a la muntanya recercant en va. 

En la part teòrica ho he tingut més senzill, ja que he pogut trobar molta informació als 

diferents llibres i també a l’Arxiu Comarcal de La Cerdanya, on els pioners de la 

Recerca dels búnquers de La Cerdanya (Louis Esteve, Pierre Serrat i Jean-Louis 

Blanchon) que m’han cedit molta informació que s’ha obtingut gràcies al coronel Del 

Pozo. 

Per acabar, vull dir que aquest treball no està finalitzat. Com que no s’han pogut 

localitzar tots els búnquers, l’estiu vinent continuaré la recerca per hobby.  
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Que és un búnquer? 

Definició de búnquer segons les principals enciclopèdies i els principals 

diccionaris de la llengua catalana: 

 Segons  l’Enciclopèdia Catalana: Casamata o fortificació, generalment 

de ciment armat, especialment per a la defensa antiaèria. 

 Segons el DIDAC (Diccionari en Català): Un búnquer és una construcció 

per a protegir-se dels bombardejos. Generalment és de ciment armat. 

 Segons el Diccionari Manual llengua catalana: Fortificació, generalment 

de ciment armat, especialment per protegir-se dels bombardejos.  

En definitiva, un búnquer és una fortificació construïda utilitzant ciment armat, 

per a la protecció (en el cas dels refugis antiaeris i els refugis de personal) i, 

també, per atacar des d’un punt determinat (búnquers dels 1939-1943 i Línia 

P). 

Avantpassats dels búnquer i refugis antiaeris de La Cerdanya: 

Un búnquer no és més que les trinxeres recobertes de formigó, per així dir-ho. 

Per tant, els primers avantpassats de búnquers d’atac van sorgir de les 

trinxeres construïdes a la Primera 

Guerra Mundial. 

En finalitzar aquesta guerra, a 

França, és va començar a construir 

la Línia Maginot (1930-1940), 

situada a la frontera amb Alemanya. 

Els alemanys també van construir 

una línia de defensa, la Línia Sigfrid 

(1935-1938). Aquesta fou construïda 

a partir de la Línia Hidemburg, una 

línia de Trinxeres. El conjunt 

d’aquestes dues fortificacions rep el 

Vista per nivells de la Línia 

Maginot, extreta de la pàgina 

web sobreturismo.es 
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nom de Línia Alpina. En elles mai es va arribar a combatre, ja que Hidler va 

entrar a França envaint Bèlgica, un país neutral en aquesta guerra.  

La major i la més coneguda d’aquestes fortificació és la Línia Maginot. Aquesta 

Línia defensava uns 630 quilòmetres i contenia galeries a més de 100 metres 

de profunditat. Aquesta línia contenia, fins i tot, una petita línia  ferroviària, que 

connectava els diferents punts de foc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búnquer de la Línia Maginot, presa 

per els soldats Americans el 1944. 

Fotografia extreta de la Viquipèdia 
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Resum cronològic dels esdeveniments més 

importants durant el segle XX i el segle XXI 

vinculats amb els búnquers de La Cerdanya 

i amb el context mundial: 

1937 

Inici de la construcció de l’Aeròdrom Militar de La Cerdanya 

1939 

9 de gener: l’exèrcit Nacional ocupa els últims passos del Pirineu. 

27 de febrer: França i Anglaterra reconeixen el govern de Burgos del general 

Franco. 

27 de març: el govern de Burgos s’adhereix al pacte anti-Komintern contra 

Rússia. 

30 de març: el mateix govern signa el tractat d’amistat amb Alemanya. 

1 d’abril: fi de la Guerra Civil espanyola 

30 de maig: el comandant d’enginyers Vicente Martorell Otzet presenta el 

projecte de defensa de la collada de Toses i del Coll de La Basa. Aquestes 

obres es construeixen en els mesos següents. 

1 de setembre: inici de la II Guerra Mundial. 

4 de setembre: l’Estat espanyol declara la neutralitat en la Guerra Mundial. 

1940 

15 de març: reorganització de la Guàrdia Civil. 

12 de juny: l’Estat espanyol deixa de ser un país neutral i es declara no 

bel·ligerant.  

22 de juny: el govern de Pétain signa l’armistici amb Alemanya. 
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5 de juliol: inici de la vigilància i seguretat de la frontera dels Pirineus. 

23 d’octubre: entrevista entre Franco i Hitler a Hendaia. 

En aquest mateix mes, a La Cerdanya, comencen a realitzar-se unes obres per 

a la fortificació dels Pirineus, abans de la Línia P. La Línia P va ser definida 

l’any 1944 i es va començar a construir aquell mateix any. 

1941 

12 de febrer: entrevista de Franco amb Mussolini a Bordighera. 

29 de març: Llei de seguretat de l’Estat. 

10 de setembre: instauració de salconduit especial de fronteres per circular pels 

Pirineus catalans. 

11 de desembre: USA i Anglaterra declaren la guerra al Japó; seguidament, 

Alemanya i Itàlia declaren la guerra a USA.  

1942 

6 de novembre: desembarcament aliat al nord d’Àfrica. 

11 de novembre: els alemanys ocupen França. 

16 de novembre: són mobilitzades diverses lleves de 1941 a 1938.  

1943 

Alemanya projecta l’Operació Gisela. És una actualització de l’Operació Llona i 

preveia la resistència espanyola. Plantejava l’entrada a Espanya pels Pirineus. 

L’Estat central comença a elaborar un pla defensiu per evitar-ne l’entrada.  

3 d’octubre: l’Estat  espanyol retorna a la situació de neutralitat. 

12 de novembre: retirada de la División Azul.  

1944 

Desplegament de les unitats d’enginyers i inici dels treballs de construcció de la 

Línia P en diferents zones dels Pirineus. 
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6 de juny: desembarcament de Normandia per part dels aliats.  

15 d’agost: desembarcament angloamericà a Provença. 

24 d’agost: alliberament de París. 

16 d’octubre: grups de guerrillers antifranquistes envaeixen la Vall d’Aran. 

1945 

19 de març: manifest de Joan de Borbó contra Franco. 

12 d’abril: creació de l’Escola Militar de Muntanya, a Jaca. 

25 d’abril: inici de la Conferència Fundacional de les Nacions Unides a San 

Francisco on s’exclou Espanya. 

8-9 de maig: capitulació d’Alemanya i fi de la guerra a Europa. 

Del 17 de juliol al 2 d’agost: conferència a Postdam.  

2 de setembre: rendició de Japó. S’acaba la II Guerra Mundial. 

En aquest moment, s’impulsa intensament la construcció de la Línia Defensiva 

dels Pirineus. 

1946 

9 de febrer: l’Assemblea de l’ONU condemna el règim espanyol. 

1 de març: Franca tanca la frontera Espanyola. 

18 d’abril: Polònia condemna Espanya davant de l’ONU per estar construint  la 

Línia P, que es qualificada de caràcter ofensiu. 

13 de desembre: L’Assemblea General de l’ONU recomana als seus membres: 

que retirin d’Espanya els seus ambaixadors i, alhora, acorden un bloqueig 

econòmic. 

Amb tot això, continua l’alt nivell constructiu de la Línia P.  
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1947 

12 de març: discurs del president Truman sobre l’expansió i la contenció del 

comunisme.  

18 d’abril: es publica la Llei per a la repressió del bandidatge i del terrorisme.  

27 de maig: Franco visita les fortificacions de La Collada de Toses. 

6 de juliol: referèndum sobre la Llei de successió. 

A l’agost: reinici dels contactes diplomàtics entre França i Espanya.  

1 de setembre: a Figueres s’organitza el Regimiento de Zapadores de 

Fortaleza nº1. 

5-9 d’octubre: creació del Kominform. 

Continua la construcció de La Línia P amb molta intensitat i sense descans. 

1948 

10 de febrer: reobertura de la frontera amb França. 

Baixa el rendiment constructiu i ja no es construeixen grans obres, sinó només 

alguns nius de metralladora. Els Sapadors es dediquen a millorar 

infraestructures civils. 

1949 

1 de gener: inici del COMECON. 

4 d’abril: creació de l’OTAN. 

25 de setembre: explosió de la primera bomba atòmica soviètica. 

1950 

4 de novembre: l’ONU revoca la decisió de 1946 contra el règim franquista. 

27 de desembre: l’Estat espanyol és reconegut pels Estats Units d’Amèrica. 

1952 
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1 de juny: supressió de la cartilla del racionament. 

18 de novembre: l’Estat espanyol es admès a la UNESCO. 

Es conclou el problema amb les guerrilles.  

1953 

27 d’agost: concordat entre l’Estat espanyol i el Vaticà. 

26 de setembre: signatura dels pactes militars i econòmics entra l’Estat 

espanyol i els Estats Units d’Amèrica.  

1955 

14 de maig: signatura del pacte de Varsòvia. 

5 d’octubre: supressió del salconduit especial per circular per la zona 

fronterera.  

15 de desembre: l’Estat espanyol ingressa a l’ONU. 

1959 

23 de desembre: el president Eisenhower és rebut per Franco. 

1960 

15 de gener: la Institució General 160-115 de l’Estat Central per a la 

reorganització de l’exèrcit de maniobra i dissolució del Regimento de 

Zapadores de Fortaleza nº1.  

1963 

26 de setembre: pròrroga dels pactes amb els Estats Units. 

1975 

20 de novembre: mor el general Francisco Franco. 
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1982 

30 de maig: l’Estat espanyol s’adhereix a l’OTAN. 

1985 

12 de juny: l’Estat espanyol signa l’adhesió amb la Comunitat Europea. 

L’exèrcit fa les darreres inspeccions a les fortificacions del Pirineu. 

1986 

12 de març: referèndum sobre la permanència a l’OTAN. 

1994 

18 de desembre: un búnquer esdevé refugi per a uns excursionistes perduts.  

Jean-Louis Blanchon, Louis Esteve i Pierre Serrat publiquen l’oblidada Línia P, 

un petit estudi de l’obra defensiva dels Pirineus. 

1999 

L’exercit cedeix a l’Ajuntament de Martinet i Montellà d’un conjunt 

d’assentaments del CR53 per a la construcció d’un museu.  

2007 

5 de maig: inauguració del PARC DELS BÚNQUERS DE MARTINET I 

MONTELLÀ.  

2010 

Publicació del llibre Els Fortins de Franco d’en Josep Clara.  

2012 

Publicació del llibre Franco i La Línia P, La Fortificació Dels Pirineus d’en Albert 

Ibáñez.  
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2013 

Em comença a interessar el món dels búnquers, després de llegir el llibre de 

l’Albert Ibáñez, em comença a interessar el món dels búnquers i començo a 

visitar algunes obres. 

2014 

M’assignen el TR sobre aquesta temàtica i durant l’estiu recerco tots el 

búnquers inclosos en aquest treball, gràcies a l’ajuda d’en Pere Secases. 

 

Després d’entrar en context i saber quina era la situació mundial retrocedim fins 

el 1937, any en què a la Cerdanya es construeix un aeròdrom, concretament un 

aeròdrom militar. 
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Primer de tot, abans de parlar dels búnquers construïts a partir del 1940, i els 

construïts a la Línia P, o vulgarment coneguda com a Línia Gutiérrez, parlarem, 

en primer lloc, no de búnquers, sinó de refugis antiaeris situats a l’aeròdrom de 

La Cerdanya.  

Aquest aeròdrom fou construït amb finalitats militars durant de la guerra civil, i 

no estava ben be situat al lloc actual, sinó on ara trobem la carretera que va 

fins a Sanavastre, sortint d’Alp. Aquestes obres es troben al municipi de 

Fontanals, Das i el poble d’Alp, on actualment també trobem l’aeròdrom.  

La construcció d’aquest aeròdrom militar va suposar, per tant, la construcció 

d’aquests refugis antiaeris esmentats anteriorment. A part, s’hi van col·locar 

metralladores antiaèries per tal de protegir aquestes infraestructures. Una peça 

clau que també hi trobem és un pou d’aigua que fou construït, segons s’ha 

pogut saber, on hi havia les antigues oficines de control.  

Per poder realitzar aquest estudi s’ha hagut de consultar, a part de la gent dels 

pobles veïns, el volum nº2 de La Ceretania, on trobem un article destinat a 

aquest aeròdrom, escrit per en José Eugenio Borao.  

Seguint el article d’en Borao, començarem explicant els antecedents:  

La història de l’aviació a La Cerdanya no comença amb la construcció d’aquest 

aeròdrom, sinó que ja ve des dels inicis del segle XX, pel fet que aquesta 

comarca gironina on ens trobem posseeix una de les millors vistes de tot 

Catalunya, entre d’altres factors.  

La primera pista construïda es va instal·lar a La Pleta de Bolvir, un cop s’aplanà 

un petit turó i, després, s’instal·là així una petita pista d’aterratge.  

L’aviació d’oci durà molt poc, perquè les circumstàncies d’un guerra civil van 

esvair aquest somni de volar. 

El bàndol republicà, que dominava tota la banda dels Pirineus, va dur a terme 

la construcció de l’aeròdrom militar.  

Al 1937, els propietaris de la mítica Torre d’Estoll, una de les cases més fortes 

que actualment perviuen a La Cerdanya, van ser desallotjats i obligats a residir, 
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fer estada, en una altra casa amb unes condicions pèssimes, per així poder 

instal·lar un lloc de comandament (a uns 200 m d’aquesta casa trobem un 

refugi antiaeri, actualment inundat per culpa d’un rec proper).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa on  apareixen els dos aeròdroms, el de la Bolvir, al fons, i l’Aeròdrom de la Cerdanya, 

situat al centre de la imatge, com també la Torre d’Estoll. Aquest mapa fou estret de 

l’article  den José Eugenio Borao. 
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Durant la guerra Civil Espanyola aquest aeròdrom mai va arribar a utilitzar-se, 

ja que el ritme constructiu va ser molt lent. Encara més, els únics avions que 

van sobrevolar La Cerdanya no eren pas republicans, sinó que eren 

Franquistes. Des d’allà bombardejaven el pont de la via del tren de Puigcerdà, 

perquè així les tropes republicanes no poguessin abastir-se de nous materials.  

La funció principal d’aquest aeròdrom va ser el contraban de persones, des de 

Catalunya cap a França. No hi ha cap document que ho certifiqui, però a la 

Torre d’Estoll s’hi van instal·lar, en dies concrets, alts càrrecs republicans que, 

després de passar uns dies en aquesta casa, desapareixien.  

Els refugis antiaeris que tenia l’aeròdrom eren 11, recoberts per una fina capa 

de formigó. Aquestes obres no és poden comparar amb les obres realitzades 

en la construcció de la línia P, on hi trobem parets de més d’un metre de 

formigó armat.  

El disseny dels refugis era senzill. Consistia amb un refugi subterrani amb dues 

entrades i un passadís que feia ziga-zaga. No estaven dissenyats per atacar, 

d’això s’encarregaven els diferents punts antiaeris situats a la part baixa de la 

pista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esbós d’un refugi antiaeri extret de La Ceretania 
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Tots aquests búnquers estan situats en camps de conreus, per la qual cosa la 

visita haurà de ser ràpida. En qualsevol cas, serà millor parlar de primer antuvi 

amb els propietaris i anar-hi un cop hagi acabat el temps de la sega, amb la 

qual cosa no malmetrem el fruit plantat. Molts d’aquests búnquers actualment 

es fan servir per a magatzem de pedres extretes del camp, com es pot veure 

en la fotografia següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ubicacions de les construccions que s’han obtingut mitjançant la recerca 

sobre el terreny i basant-se amb el mapa de La Ceretania són les següents:  

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

A1 408154.138 4693085.137 

A2 407650.416 4693090.801 

A3 407534.512 4693149.781 

A4 407157.323 4693003.665 

A5 407233.482 4693351.105 

Entrada d’un refugi antiaeri totalment tapat 

per pedres 
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A6  407009.835 4693561.819 

A7 (POU) 406986.530 4693131.77 

A8 406963.015 4693135.448 

A9 406662.765 4693062.490 

A10 406640.949 4693119.841 

A11 406404.628 4693071.529 

A12 405822.280 4693376.592 

 

Els punts d’artilleria no s’han pogut localitzar, ja que  per  la reconstrucció de 

l’aeròdrom i l’excavació per a rebaixar dos metres el nivell de la pista han fet 

que desapareguessin algunes obres (A5 i A10), les quals s’han localitzat 

gràcies a un treballador de les instal·lacions.  

 

 

 

 

 

 

Algunes imatges actuals d’alguns refugis antiaeris:  

 

 

 

 

 

 

Vista aèria dels refugis antiaeris  extreta del ICC 

Refugi  antiaeri A4 
Interior inundat del 

refugi antiaeri A1 
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El bàndol franquista tenia constància d’aquesta obra, ja que s’han trobat 

documents que així ho demostren:   

 Document del 3 de desembre de 1938, de la II Brigada de l’Aire, titulat 

“Aeródromos enemigos”, on ja hi ha constància d’aquest aeròdrom. Així 

mateix, també s’hi fa referència a un aeròdrom a Bellver de Cerdanya i 

a La Seu d’Urgell.  

 Un document titulat “información sobre aeródromos en la frontera 

francesa”. 

Tant el primer document com el segon exageren la situació, ja que ni a Bellver 

ni a La Seu d‘Urgell tenen constància d’aviació militar. En aquests documents 

també apareixen avions “caza”, situats a Puigcerdà, però que mai van arribar a 

funcionar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mapa de Bellver de Cerdanya on apareix  un aeròdrom, però com 

podem observar, amb l’interrogant no se sap en certesa la 

validesa d’aquest document militar. Fou extret de La Ceretania 
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2- BÚNQUERS DEL 1939 

AL 1943 
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Aquests búnquers que explicaré a continuació són uns búnquers molt poc 

coneguts i que no segueixen un patró de situació, ja que estan dispersats per la 

muntanya i per les diverses poblacions. 

No he tingut cap accés a material relacionat amb aquests búnquers, ja que fins 

i tot a l’ARXIVO MILITAR D’ÁVILA  no tenen constància de cap búnquer 

construït anteriorment al 1944, o això és el que se li ha comunicat a la meva 

persona. Només m’he pogut documentar a partir del llibre ELS FORTINS DE 

FRANCO, on trobem unes pàgines dedicades a aquests búnquers. 

Les idees següents són les que he obtingut després d’analitzar aquest llibre: 

A les acaballes de la guerra civil espanyola, es va desencadenar una inquietud 

per defensar la frontera amb França, ja que en context mundial s’estava 

desencadenant una de les pitjors guerres del segle passat. 

L’esclat de la segona guerra mundial va ser el detonant i, des del 1939, es 

començaren a realitzar obres de fortificació en el lloc esmentat per així evitar 

l’entrada des dels pirineus. 

A Guipuscoà, durant el 1939, els militars, que volien controlar l’entrada a 

Espanya per aquelles contrades, va dur a terme una forta vigilància. Aquell 

mateix any, allí es va començar a construir la Línia Vallespín, una sèrie de 

búnquers semblants als que es construiran a la Línia P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix extret del llibre ELS FORTINS DE FRANCO, on es pot veure el tipus de construccions 

que es realitzaven  per fortificar els Pirineus. 
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A Catalunya, no es començaren a realitzar les obres de fortificació fins el 1940, 

i les obres construïdes no tenien res a veure amb la Línia Vallespín, uns 

búnquers més elaborats que els de Catalunya. Amb el desembarcament de les 

forces aliades al nord d’Àfrica, la tensió va anar augmentant, on una guerra civil 

havia fet tant mal i havia ocasionat una important pèrdua material i personal. 

Les construccions les dugueren a terme tres companyies de la Divisió 42, que 

es van repartir per les poblacions de Portbou, La Jonquera i Camprodon. A La 

Cerdanya, van enviar un batalló de la Divisió 43, que es va instal·lar a Guils, 

Vilallobent i a Toses. Concretament en un búnquer a La Collada de Toses que 

després fou utilitzat per a la Línia P, trobem una inscripció d’aquest mateix 

batalló. 

En aquest mateix sentit, trobem al Pla de Les Forques, en una zona de la 

muntanya de Fontanals de Cerdanya, una estàtua en honor a aquells 

treballadors que van realitzar-hi obres. L’estàtua que podeu veure a 

continuació, que avui en dia està malmesa, es un castell realitzat pels 

Sapadors.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquestes zones del Pirineu, tal com es va fer a Guipúscoa, es va intensificar 

el control de fronteres. Així s’evità el contraban de persones, cosa que, d’altra 

banda, sempre n’hi va haver, ja que a casa meva, la meva besàvia Sofia 

Estàtua realitzada per els Sapadors situada al Pla de Les 

Forques, a la muntanya de Fontanals de Cerdanya 
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sempre m’ha explicat que per la muntanya de Vilallobent s’havia fet contraban 

de persones cap a França. Aquest tipus de contraban de persones cap a 

França era una cosa habitual a La Cerdanya. 

Tornant al tema dels búnquers, les obres van ser realitzades, com ja he 

esmentat abans, per Regiments reforçats amb soldats enquadrats. A tot 

Catalunya, els homes que realitzaven aquestes obres eren uns 3800.  

Les obres construïdes eren obres de caire menor, petites i sense una estratègia 

ven definida. Això es va veure en els informes alemanys que menyspreaven la 

feina realitzada per fortificar els Pirineus. Des d’aquest moment, els enginyers 

van començar a pensar amb una important línia defensiva que impactes a tot el 

món: La Línia P.  
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Ubicació dels búnquers trobats realitzats 

(que he trobat i es construïren) durant 

aquesta època 

Totes les imatges aèries han estat extretes del ICC, l’Institut Cartogràfic 

de Catalunya. En les imatges aèries s’han marcat els búnquers amb una 

fletxa vermella la qual indica el lloc aproximat d’ubicació. Els búnquers 

situats dins el poble s’han marcat també en un mapa cartogràfic de la 

zona, extret del GOOGLE MAPS. 
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PUIGCERDÀ 

Nº DE BÚNQUER: nº 1. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer  magatzem de personal i armament. També 

disposa d’una espitllera per a fusell metrallador. 

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat a les afores del municipi de 

Puigcerdà, enmig d’un camp, sota la font del Cucurú. 

COORDENADES: UTM: zona 31T  X:411444.526  Y:46988469.312 

            N:42º26.213’         E:01º55.400’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: aquest  búnquer ha sofert vandalisme, com és habitual a la 

majoria dels búnquers de la Cerdanya. Actualment s’utilitza com a estable  per 

a cavalls.  Un tret característic d’aquest búnquer és la seva semblança als 

búnquers que foren construïts posteriorment. 

Entrada del búnquer Espitllera del búnquer 
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Nº DE BÚNQUER: nº 2. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer  magatzem de personal i armament . 

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat a les afores del municipi de 

Puigcerdà, entre l’antiga granja de gallines i la torre Sant Antonio. 

COORDENADES: UTM: zona 31T  X:412096.856 Y:4699157.647 

                 N:42º26.370’         E:01º55.873’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: aquest búnquer esta totalment tapiat, i envoltat per ortigues 

que fan l’entrada impracticable. 

 

 

 

Entrada del búnquer 
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Nº DE BÚNQUER: nº 3. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer  magatzem de personal i armament. 

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat a les afores del poble en direcció al 

Pont de Sant Martí, al costat del parc infantil del polígon industrial.  

COORDENADES: UTM: zona 31T  X:411103.441 Y:4698358.391 

                 N:42º25.947’         E:01º55.155’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: aquest búnquer que esta totalment tapiat, s’integra 

totalment amb l’entorn i fou trobat gràcies a un veí de la zona.  

 

 

Entrada del búnquer 
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TOSES: CREU DE MEIANS 

Nº DE BÚNQUER: nº 4. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer  magatzem de personal i armament. Consta 

d’una trinxera per a la defensa del búnquer. 

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat a la Creu de Meians, a tocar de la 

frontera amb França.  

COORDENADES: UTM: (zona 31T  X:419485.158 Y:4689245.903) 

                 N:42º21.079’         E:02º01.345’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada del búnquer 
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Nº DE BÚNQUER: nº 5. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer  magatzem de personal i armament. Consta 

d’una trinxera per a  la defensa del búnquer. 

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat a la Creu de Meians, a tocar de la 

frontera amb França i a escassos metres de l’anterior búnquer.  

COORDENADES: UTM: zona 31T  X:419223.010 Y:4689081.001 

                 N:42º20.988’         E:02º01.155’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada del búnquer 
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Nº DE BÚNQUER: nº 6. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer  magatzem de personal i armament. Consta 

d’una trinxera per a la defensa del búnquer. 

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat per sota la Creu de Meians, a tocar 

de les fites del municipi de Toses. 

COORDENADES: UTM: zona 31T  X:418801.287 Y:4688212.789 

                 N:42º20.516’         E:02º00.855’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada del búnquer 
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ALP 

Nº DE BÚNQUER: nº1. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer magatzem de personal i armament. 

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat al centre del municipi d’Alp, a 

l’antiga carretera d’entrada al poble. 

COORDENADES: UTM: zona 31T X:408714.426  Y:4692097.566  

                              N:42º22.548’  E:01º53.473’ 

                              N:42º22.548’  E:01º53.473’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: aquest búnquer actualment es fa servir de pàrquing. Un tret 

característic és el camuflatge urbà del qual s’ha valgut,  ja que s’integra molt bé 

amb els edificis propers que l’envolten. 

Entrada del búnquer 
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Nº DE BÚNQUER: nº2. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer magatzem de personal i armament. 

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat a les afores del municipi, direcció 

Masella.  

COORDENADES: UTM: zona 31T  X:408708.691 Y:4691798.852 

                              N:42º22.387’  E:01º53.471’ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

OBSERVACIONS: aquest búnquer és un dels pocs que està tapiat per 

l’ajuntament d’Alp. Com aquest n’hi ha 3 més, que són els més propers al nucli 

urbà. 

 

Entrada del búnquer 
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Nº DE BÚNQUER: nº 3. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer  magatzem de personal i armament . 

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat a les afores del municipi , a 

l’entrada de les antigues escombraries. 

COORDENADES: UTM: zona 31T  X:408996.360 Y:4691420.838 

                 N:42º22.184’         E:01º53.684’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada del búnquer 
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Nº DE BÚNQUER: nº 4. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer  magatzem de personal i armament. 

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat al camí que duu a la Torre de Riu. 

COORDENADES: UTM: zona 31T  X:409025.791 Y:4691707.722 

                 N:42º22.340’         E:01º53.703’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: aquest búnquer fou la residència d’un veí del poble durant 

molts anys; en Pere Negre.  L’ajuntament d’Alp també va tapiar aquest 

búnquer. 

 

Vista exterior del búnquer 
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Nº DE BÚNQUER: nº 5. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer  magatzem de personal i armament. Consta 

d’una trinxera per a fusell metrallador. 

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat al costat de la gossera dels 

caçadors d’Alp.  

COORDENADES: UTM: zona 31T  X:409025.791 Y:4691707.722 

                 N:42º22.340’         E:01º53.703’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada del búnquer 



MEMÒRIA D’UN SECRET: ELS BÚNQUERS DE LA CERDANYA 
 

 Pàgina 38 
 

Nº DE BÚNQUER: nº6. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer magatzem de personal i armament.  

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat a la carretera de La Collada de 

Toses, entre el  KM 171 a el 172. 

COORDENADES: UTM: zona 31T X:41014.213 Y:4691478.215 

                              N:42º22.223’        E:01º54.491’ 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: aquest búnquer s’integra molt bé amb el paisatge perquè 

sembla una paret per evitar esllavissades. 

 

 

Vista exterior del búnquer 
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ALP: LA MOLINA 

Nº DE BÚNQUER: nº7. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer magatzem de personal i armament. Consta 

d’una trinxera per a la defensa del búnquer. 

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat a la carretera d’Alp a La Molina, del 

quilòmetre 5 al 6, a l’altra banda del riu. 

COORDENADES: UTM:  zona 31T X:412138.711 Y:4689191.381 

                              N:42º21.022’        E:01º55.994’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada del búnquer 
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Nº DE BÚNQUER: nº8. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer magatzem de personal i armament. Consta 

d’una trinxera per a la defensa del búnquer.  

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat a la carretera d’Alp a La Molina, del 

quilòmetre 5 al 6, a l’altra banda del riu. 

COORDENADES: UTM: zona 31T X:413079.013 Y:4688840.472 

                              N:42º20.818’        E:01º56.682’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: aquest búnquer conté una paret contigua a ell per tal 

d’aguantar la paret i per tant evitar esllavissades que pugin afectar al búnquer.  

 

Entrada del búnquer 
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FONTANALS DE CERDANYA: URTX 

Nº DE BÚNQUER: nº1. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer magatzem de personal i armament. Consta 

també de dues trinxeres per  defensar el búnquer. 

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat a la carretera de la collada de 

Toses, entre els quilòmetres 173 i  174. 

COORDENADES: UTM:  zona 31T X:409996.020 Y:4692927.800 

                              N:42º23.005’        E:01º54.399’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: gràcies a en Joan de cal Mateu s’ha pogut localitzar aquest 

búnquer. És l’únic búnquer que conté dues trinxeres. 

Entrada del búnquer 
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Nº DE BÚNQUER: nº2. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer magatzem de personal i armament. Consta 

també d’una trinxera per  defensar el búnquer. 

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat a la carretera de la collada de 

Toses, entre els quilòmetres 173 i 174. 

COORDENADES: UTM: zona 31T X:409640.011 Y:4692493.149  

                              N:42º22.768’        E:01º54.143’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinxera del búnquer 
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Nº DE BÚNQUER: nº3. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer magatzem de personal i armament.  

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat a la carretera de la collada de 

Toses,  entre el quilòmetre 172 i el 173. 

COORDENADES: UTM: zona 31T X:409404.384 Y:4692436.794  

                              N:42º22.736’        E:01º53.972’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior del búnquer 
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FONTANALS DE CERDANYA: QUEIXANS 

Nº DE BÚNQUER: nº 1. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer  magatzem de personal i armament. 

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat a la carretera entre Queixans i Les 

Pereres. 

COORDENADES: UTM: zona 31T  X:411468.196  Y:4694588.196 

           N:42º23.913’        E:01º55.456’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: aquest búnquer és un dels més coneguts de la Cerdanya. 

Antigament l´utilitzaven els xiquets del poble. 

 

Entrada del búnquer 
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Nº DE BÚNQUER: nº 2. 

TIPUS DE BÚNQUER: búnquer  magatzem de personal i armament. Consta 

d’una trinxera per protegir el búnquer. 

SITUACIÓ DEL BÚNQUER: búnquer situat entre Les Pereres i Vilallobent, al 

costat del mas Montagut. 

COORDENADES: UTM: zona 31T  X:412548.575 Y:4695136.643 

                 N:42º24.216’         E:01º56.239’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS: gràcies a l’hereu de cal Pascual s’ha pogut trobar aquest 

búnquer. És un búnquer difícil de localitzar. 

 

Vista interior del búnquer 
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3-La Línia P: Organització 

Defensiva dels Pirineus 
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A les acaballes de la guerra, els Pirineus esdevenen un focus de tensió política 

i militar. L’exèrcit franquista es desplega per tota la serralada i la frontera tant 

per controlar l’entrada de refugiats i exiliats com, sobretot, per fer front a una 

possible invasió aliada o nazi. 

Un cop alliberat el territori francès de l’ocupació alemanya, els maquis també 

van prendre posicions en diversos punts prop de la frontera i esperaven el 

suport dels aliats per entrar a Espanya. El 19 d’octubre de 1944 els maquis fan 

un intent d’envair la Vall d’Aran per ocupar una part del territori espanyol i 

instal·lar-hi un govern provisional. Franco, conscient de la situació d’amenaça 

en el nou context internacional, planifica des del 1943 una línia de defensa als 

Pirineus que es comença a construir el novembre de 1944. Es la Línia P o Línia 

Pirineus. 

La línia es va construir entre 1944 i 1948 per l’exèrcit espanyol (en bona part 

construïda pels sapadors). La línia “P” està formada per prop de 10.000 

búnquers, des del Cap de Creus fins a Hendaia, al País Basc, i va ser 

construïda per més de 12.000 homes. Els 10.000 búnquers s’organitzaven i 

s’agrupaven en 169 centres de resistència, molts dels quals no van arribar a 

construir-se. Cadascun d’aquests constava, aproximadament, d’una 

cinquantena de búnquers i es preveu que podrien haver acollit un batalló de 

400 o 500 homes. Al final només es van arribar a construir unes 5000 obres. 

Tanmateix, depenent de les informacions que cerquem, trobarem 6000 obres o 

fins i tot 4500. La més exacta que he trobat, també utilitzant una mica el meu 

criteri personal, són unes 5000 obres, la meitat de les obres planificades.  

La línia es dividia en una zona de seguretat, una zona de resistència i una zona 

de reacció, amb les reserves i l’artilleria. 

 Zona de seguretat: zona de defensa on es situen els obstacles, els 

camps de mines, el filat espinós, etc. En resum, era una zona que no 

volia posar fàcil les coses als anèmics. Un exemple seria les barrinades, 

col·locades per destruir obres civils.  
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 Zona de resistència: és on es realitzava gran part del combat defensiu. 

La zona de resistència són tots els búnquers de la Línia P, que havien 

d’evitar el pas fins que vinguessin reforços terrestres.  

 Zona de reacció: és la zona on s’havia de desplegar els efectius de 

reforç. Variava segons el terreny, però solia ocupar un bon nombre. 

La primera prioritat va ser definir la zona de resistència, és a dir, la 

construcció dels búnquers. 

A Catalunya hi ha un centenar de centres de resistència. Més concretament, a 

La Cerdanya n’hi ha 8 (CR 48,49,50,51,52,53,54 i 55), el quals havien d’acollir, 

com s’ha dit anteriorment, uns 500 homes per cada àrea de resistència. 

Aquestes informacions rebel·len la importància que havia tingut construir 

aquesta gegantesca línia defensiva, que en els anys següents va esdevenir 

innecessària i molt limitada per la època de la seva construcció, on l’aviació 

començava a tenir un paper molt important en l’àmbit militar.  

Tornant al cas de La Cerdanya, és el punt més fàcil de tot els pirineus per 

entrar a Catalunya, a causa de ser una gran vall, molt ample i amb fàcils 

accessos. Els búnquers en La Cerdanya estan situats en zones concretes on la 

muntanya s’estreny més. 

En el cas dels CR 48 i 49, aquests es troben a la collada, on la petita vall de La 

Molina es fa estreta i per tant es una zona molt més fàcil de defendre i, en 

conseqüència, amb menys  búnquers podien dominar la situació. En el cas del 

CR50 passa exactament el mateix. Aquest CR està ubicat a Coll de Pal. Com el 

seu propi nom indica, és un coll estret, fàcil de defendre. Així mateix, els CR 52 

i 53, situats entre Martinet i Mussa, també s’emplacen en una zona estreta, on 

era difícil la penetració. La resta de la vall es donava per perduda, ja que era 

molt difícil de defendre. Els CR 54 i 55, de caire menor estan situats a Villec i a 

Estana, a tocar el cadí. 

Aquesta gran construcció mai es va arribar a utilitzar; ni tan sols es va arribar a 

armar. Una curiositat són les portes blindades que mai es varen instal·lar i que 

es varen utilitzar  a la guerra de Vietnam. 
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Quines obres es construïen? 

Nius metralladora i per a fusell metrallador: els nius metralladors són les 

obres més comunes dins la línia P. Consistien en construccions simples. A la 

zona destinada per disparar hi podem trobar una taula d’obra o una superfície 

plana de formigó per tal de poder recolzar la metralladora. En algunes 

d’aquestes obres trobem una petita sala que, en un principi, es destinaria per a 

magatzem d’armament. Les obres per a fusell són més simples i més petites. 

No disposen d’una taula o superfície molt gran, sinó només d’un petit relleix. La 

metralladora que anava destinada era la Hotchkiis o la metralladora Alfa.  

En les obres per a fusell trobem una variant. En les construccions més grans 

com podria ser La Roca de La Mel, ubicada a Martinet, trobem granaders. Els 

granaders són, com el seu nom indica, obres per a granades i també per  

disparar el fusell metrallador. Els fusells destinats a aquestes obres eren de 

tipus Oviedo-Coruña, però es podien acollir diferents obres. 

Obres per a Canó contra carro i canó d’infanteria: aquestes obres són les 

més voluminoses. Les obres per a canó contra carro, consten, en la majoria de 

casos, de dues plantes. En la part superior per ubicar el canó i en la part 

inferior per a sala de comunicacions, magatzem i zona de descans. Així mateix, 

les obres de canó d’infanteria disposen d’una gran rampa perquè es poguessin 

entrar les armes fàcilment. En aquest cas, no disposen d’una planta inferior. 

Aquestes obres estan a més profunditat, ja que el formigó no les defensaria 

d’un altre canó, sinó que la terra que les envoltava les defensaria. 

Observatoris: estan situats a les zones més altes, amb unes vistes 

impressionants de les valls que defensen. Estan emplaçats en una zona on es 

pot divisar a 360º en molts dels casos; en d’altres, la visió és més reduïda però 

igual d’impressionant. També eren els llocs de comandament. 

Refugi de personal: diferents galeries, no molt grans, constitueixen aquestes 

obres. Cada una d’elles estava destinada a acollir unes 40 persones alçades 

dempeus. També es podien utilitzar com a magatzem per a queviures.  
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Obres a cel obert: estaven constituïdes per a metralladores antiaèries i per a 

morters de 81mm (en alguns casos serien de 50mm). Consten d’una zona a cel 

obert (en el cas dels morters, una zona amb les parets inclinades per tal 

recolzar el morter; en el cas de les metralladores antiaèries, d’una zona rodona) 

i una zona de magatzem coberta. Aquestes obres són les que actualment es 

troben més malmeses, en molts casos a causa de la vegetació. La metralladora 

antiaèria que s’hi destinà fou l’Oerlikon de 20mm d’origen suís. 

Les obres estaven construïdes amb ciment armat, on la part de l’espitllera 

podia superar el metre de formigó. La barreja que empraven era: una pala de 

ciment, dos de sorra i tres de grava. Tot i que la barreja de ciment era baixa es 

nota la durabilitat i conservació. Aquestes parets havien de suportar bales fins 

el calibre 155mm.  

En les obres per a metralladora i per a fusell cal esmentar la fusta que encara 

està present en l’espitllera, la zona per disparar, ja que la fusta retenia les bales 

enemigues i no les feia rebotar, com en el cas del formigó. 

Les obres per a canó disposaven d’uns ganxos a les parets on es penjaven 

sacs de sorra per tal de retenir les bales i, alhora, absorbir el soroll de l’arma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix a planta d’una obra per a 

fusell metrallador extret de l’Arxiu 

comarcal de la Cerdanya 
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Quan costava fer aquestes obres? 

El cost de les obres va ser elevat, pel fet de que la línia P domina uns 450 km 

des del Mediterrani fins el Cantàbric, amb una projecte d’uns 10.000 búnquers 

repartits per 169 centres de resistència, una obra faraònica. 

També s’ha de dir que els búnquers estaven ubicats en terrenys particulars i en 

molts casos l’accés era difícil. Aquest fet va portar a construir obres civils, cosa 

que va fer créixer la despesa. 

El pressupost de l’exèrcit va passar dels 2.358 milions de pessetes l’any 1942 a 

els 3.608 milions el 1947. El 40% del pressupost total de l’Estat es destinava a 

l’exèrcit. 

El cost de les obres oscil·lava entre les 25.000 pessetes per un niu per a fusell i 

les 127.000 pessetes per a una obra per a canó contra carro. Cal dir que dins 

aquest preu ja esta inclòs el transport de material i el jornal dels treballadors. 

El pressupost final dels primers CR van ser 19.014.158 pessetes si els 

construïen els soldats i les 27.493.414 pessetes si es feia contractar. 

Les portes blindades o el filat espinós, entre d’altres objectes complementaris, 

es van arribar a comprar però mai es varen instal·lar. 

Aquests costos són orientatius, ja que he trobat diverses fonts i a cada una 

d’elles dóna costos diferents, tot i que no  varien gaire.  

Un estudi inicial pels treballs de la IV regió militar va calcular els materials 

necessaris. Com es pot veure, una quantitat enorme de materials que en molts 

casos van ser objecte d’estraperlo: 

Material quantitat Material Quantitat 

Ciment 86.100 tones Greix 47.472 quilos 

Ferro 5.850 tones Carbó 148 tones 

Fusta 11.256 m³ Dinamita 23.200 quilos 

Benzina 960.000 litres Detonadors 116.000  

Gasoli 144.000 litres Metxa 116.000 metres 

Oli D-19 55.200 litres Carbur 2.000 quilos 
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Oil D-12 7.827 litres Tela metàl·lica 7.200 m² 

Filferro de pues 7.020 rotllos  Panys 4.200  

Via Decauville 5.000 metres Forrellats 4.200 

Fusta  per portes 630 m³ Llauna metàl·lica 11.150 m² 

Farratges  25.200 unitats Claus  420.000 unitats 

 

El ritme constructiu: 

L’inici del sistema defensiu a Catalunya va començar el 20 de desembre de 

1944. Les primeres obres que es van realitzar van se a l’Alt Empordà, 

concretament al Puig de Cans. 

Les primeres obres es van centrar, evidentment, a les zones on la penetració 

seria més probable i més fàcil. En el cas de La  Cerdanya es van iniciar als CR 

52 i 53, que corresponen a Martinet i a Mussa. Les obres a La Cerdanya les 

van realitzar el Regiment de Sapadors nº7. 

El 10 de maig de 1945, un informe rebel·la que s’estava treballant molt dur per 

a dur a terme les obres, ja que s’estava treballant en 436 obres, de les quals 

144 estaven començades, 105 tenien l’excavació realitzada, 69 s’estaven  

cimentant, 144 tenien el formigonat enllestit i 4 estaven totalment enllestides. 

A les acaballes del mateix més, 158 estaven iniciades, 107 tenien l’excavació 

feta, 61 estaven cimentant-se, 179 estaven amb el formigonat llest i 28 eren 

totalment enllestides; és a dir, ja s’havia treballat en 533 obres. 

Aquestes obres és van prioritzar més a les zones actives (les zones de més 

fàcil accés i que, a més, fossin un pas habitual). Un exemple clar seria La 

Cerdanya. Les següents obres a realitzar eren les de la zona perillosa, on el 

pas no era habitual, i ja per finalitzar, la zona passiva, on el terreny era molt 

complicat i només es podia treballar en un determinat període de l’any a causa 

de les inclemències meteorològiques. 

El 1947, tenien 2.218 obres finalitzades, ja que el ritme constructiu va ser 

elevat. A partir d’aquesta data, el ritme constructiu comença a baixar, a causa 

de les negociacions amb França.  
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El 1950 tenien enllestides 2.611 obres. La creació de l’OTAN va deixar la Línia 

P sense cap justificació aparent. 

Fins el 1956 es van realitzar obres, encara que foren poques. A Catalunya 

tenien enllestides 2.850 obres. Fins a l’època dels anys seixanta s’hi van 

realitzar inspeccions periòdicament i, a partir dels anys vuitanta, es va 

abandonar completament l’obra. 

Els constructors: 

Qui eren? 

Els quadres venien del cos d’oficials que havien combatut dins el camp dels 

nacionals durant la guerra civil. Un important 

desplegament d’homes va tenir lloc. El 1945 

el Regiments Fortalesa núm. 1 reemplaça 

els 1º, 2º y 3º Regiments de Fortificació. 

Aquests són regiments amb efectius 

considerables que, amb l’ajuda dels 

sapadors d’enginyers de diferents regions 

militars, comencen a treballar els primers 

mesos de 1945. A partir de 1948, no resten 

més que els Regiments Fortalesa i els 

regiments de les zones frontereres. Els anys següents, els regiments van veure 

reduir els seus efectius i ja tan sols es van ocupar de la construcció de 

carreteres. 

El 1960, aquests regiments 

desapareixen i la guàrdia dels 

búnquers incumbeix aleshores als 

regiments de muntanya. 

 

 

 

Militars ballant sardanes a la festa 

major de Martinet. Fotografia extreta 

de l’Arxiu Comarcal de La Cerdanya 

Toros de la festa major de Martinet. 

Imatge de l’Arxiu Comarcal de La Cerdanya 
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On tenien l’habitatge? 

Els oficials tenien allotjaments reservats als pobles. Els soldats estaven 

repartits en les barraques construïdes amb cerenitat, a les granges o bé a les 

escoles. 

La vida dels homes. 

Els antics soldats esmenten un quadre idíl·lic de les seves condicions de vida, 

que es contradiu pel testimoni dels habitants dels pobles. És difícil descriure de 

forma precisa la seva situació. De tota manera és imaginable que, sense ser 

inhumana, la seva vida devia ser difícil, com ho testimonien les descripcions de 

la cacera furtiva perpetrada pels soldats per 

tal d’alimentar-se. 

Relacions entre la població i els soldats. 

La gent dels pobles es posen d’acord per a 

descriure les bones relacions entre els 

soldats i la població. Els militars són 

integrats a la vida dels pobles. Alguns d’ells, 

fins i tot, han creat les seves pròpies llars, 

s’han casat amb noies del país. Han 

participat en la vida local, intercanviant 

serveis, treballant en les granges i a 

vegades els soldats barataven el ciment de 

l’exèrcit per millorar el seu sou. 

No s’ha trobat cap traça de conflictes o de 

problemes lligats a la implantació de les 

tropes en aquest costat de la Cerdanya. 

A les actes del 16 de febrer de l’Ajuntament de 

Martinet, s’ha trobat constància que els militars residents a la zona havien 

demanat la construcció d’un camp de futbol. 

 

Cartell de la festa major de 

Martinet, extret de l’Arxiu Comarcal 

de La Cerdanya. 
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Coneixien els aliats la Línia P? 

Si més no, avui en dia la Línia P consta com a SECRETO MILITAR. A causa 

d’aquest fet la localització de mapes i les autoritzacions han sigut impossibles, 

ja que a dia d’avui fa més de 8 mesos que són en tràmit. He tingut sort dels 

documents cedits per Louis Esteve, Pierre Serrat i Jean-Louis Blanchon, a 

l’Arxiu comarcal de La Cerdanya durant els anys noranta i als diversos 

documents públics. 

Reprenent el fil de si els aliats coneixien la Línia P està confirmat que els aliats 

tenien constància d’aquesta obra. El comandant nord-americà John J. Berry va 

escriure un document on citava la Línia P i deia que si estiguessin disposats a 

envair Espanya l’acció a seguir seria ocupar Madrid amb paracaigudistes. Des 

d’allà podrien tallar les comunicacions, ja que un gran nombre d’operatius 

estaven als Pirineus, lloc des d’on no haguessin pogut fer res per impedir la 

invasió. 

La premsa mundial també tenia constància de les obres. El 13 de març de 1946 

al diari l’HUMANITÈ ja donava constància de la  Línia Pirineus, 

 

 

 

 

 com també ho feia el diari FRANC-TIREUR.  

 

 

 

 

 

 

Article del diari  Franc-Tireur 

,extret de l’Arxiu Comarcal de 

La Cerdanya. 

Caricatura del diari l’Humanitè, 

extret de l’Arxiu Comarcal de La 

Cerdanya 
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Denominacions de la Línia P 

El nom de Línia P o Línia pirineus no és el nom més comú per tal de definir 

aquesta línia de búnquers. 

El nom amb què es coneix més la Línia P es amb el nom de Línia Gutiérrez. No 

correspon a cap general ni a cap important militar de l’època, tot sembla  

apuntar que aquesta denominació ve donada als cognoms dels militars que 

estaven per la regió, a causa del seu origen espanyol. També rep el nom de 

Línia García, en honor al general García Valiño, cap de l’Estat Major de 

l’Exèrcit, el general que va dissenyar i projectar l’obra. En menor terme rep el 

nom de Línia Pérez. Finalment hem de dir que tots aquests noms han estat 

donats després de la construcció de l’obra. 

Un patrimoni a conservar 

Com ja s’ha remarcat anteriorment, l’exèrcit va deixar de revisar els búnquers 

als anys seixanta, però sabia molt bé  que els tenia, per això fins els anys 

vuitanta s’hi van realitzar inspeccions. 

A partir d’aquesta època, la gent dels pobles 

que tenien els búnquers a prop li van 

començar a donar us (per a estable de 

cavalls, per a casa...), i la gent començà a 

entrar en ells, duent a terme actes vandàlics 

com ara pintades. 

En aquest apartat vull remarcar la 

importància que tenen els búnquers. És part 

del nostre passat, un passat fosc que haurem 

de recordar i mantenir. 

El PARC DELS BÚNQUERS DE MARTINET ha remodelat i ha millorat les 

comunicacions per així poder-los visitar. En aquest aspecte ha treballat molt bé. 

 

 

Fotografia d’una visita al PARC 

DELS BÚNQUERS DE MARTINET, 

extreta de la seva pàgina web 
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Una construcció antiquada en una època moderna: 

Des de la planificació de la Línia P ja anava retardada respecte l’època en que 

l’aparició de l’aviació començava a dominar els cels i amb la construcció dels 

avions a reacció i de la bomba atòmica els búnquers haguessin quedat 

desfasats. 

El cas de la Línia P seria semblant al cas que de la Línia Maginot, com que es 

coneixia la seva ubicació on tropes hostils l’evitarien per tal d’envair al país. 
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Ubicació dels búnquers trobats dels CR 

48,49,50,51,52,53,54 i 55 

Tots aquests búnquers han estat marcats mitjançant coordenades UTM i 

classificats posteriorment a criteri propi, tot ordenant-los per sectors i 

assignant a cada búnquer un número i una lletra per tal de fer una 

classificació més clara i fàcil. També va inclòs una vista aèria extreta del 

ICC per ubicar-los. Han estat marcats a la vista aèria amb una xinxeta 

groga. 
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CR 48 

El centre de resistència 48 està emplaçat entre la Colladeta i el Tossal que 

culmina al coll de la Basa (creu de Meians). Ocupa uns nou quilòmetres 

quadrats i dominava el pas de la Cerdanya al Ripollès per la carretera de Ribes 

a Puigcerdà. Així mateix, a causa de la seva peculiar ubicació, també 

defensava l’antic camí dels Carlins, que conduïa cap a Dòrria i França.  

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

metralladors, quatre canons antitanc, quatre morters 81mm, quatre 

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

observatoris de companyia i tres refugis de personal.  

El 1950 les obres per a setze metralladores estaven enllestides, com també 

quatre canons antitanc, un observatori de batalló i dos refugis de personal. 

Posteriorment, va acollir tres nous assentaments. Entre les obres conservades 

actualment n’hi ha d’anteriors a la planificació del 1944, executades al 1940 pel 

Batalló Disciplinari de Treballadors 70, el qual hi va deixar una placa de 

recordatori.  

Així mateix, no només el fet de fer una recerca exhaustiva sobre el terreny, sinó 

també conversar amb caçadors i gent que es coneix bé la zona ha facilitat 

l’estudi d’aquests búnquers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa topogràfic de les Colladetes, extret del ICC 
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SECTOR A: PLA DE LA BASA 

COORDENADES: 

Zona 31 T X Y 

A1 417947.002 4688230.025 

A2 418379.010 4688243.005 

A3 418050.000 4688389.240 

A4 418098.630 4688185.060 

A5 417938.009 4688367.009 

A6 417781.001 4688210.100 

A7 417760.005 4688249.002 

A8 417445.120 4688232.000 

A9 417274.000 4688088.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior del búnquer A7 Vista exterior del búnquer A3 

Vista exterior del búnquer A6 
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El primer sector del CR48 està comprès entre el pla de la Basa i La creu de 

Meians, molt a prop de la frontera amb França. El sector consta de 9 obres, 8 

de les quals són per a metralladora ( A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9), i una 

(A1), per a observatori. L’estat de conservació d’aquestes obres és molt bo, ja 

que són molt poc conegudes.  

Quant a l’accés a aquests búnquers és fàcil, ja que hi ha una ruta que va 

directament a la creu de Meians. L’únic inconvenient és la durada d’aquest 

camí, (on podem esmerçar fins dues hores) que ens pot dur unes dues hores 

fins a fer el cim sense comptar cap visita als búnquers.  

Una característica molt important d’aquest sector són les excavacions 

realitzades molt a prop per abastir nous búnquers que mai es van arribar a 

construir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria del sector A  extreta del ICC 
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SECTOR B: LES COLLADETES 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

B1 416786.002 4688213.007 

B2 416815.000 4688212.000 

B3 416924.320 4687601.009 

B4 416869.900 4687526.250 

B5 416898.150 4687489.410 

B6 (entrada) 416820.370 4687517.260 

B7 415333.000 4688079.000 

B8 416637.005 4687384.840 

B9 416600.000 4687362.200 

B10 416722.000 4687300.000 

B11 416738.000 4687277.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada búnquer  B1 

Recordatori en el búnquer  B5 

Espitllera del búnquer B6 
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En aquets sector trobem diverses peculiaritats, dues en el mateix búnquer (B5):  

 La primera és la inscripció a l’entrada del búnquer realitzada per el 

Batalló Disciplinari de Treballadors 70, de l’any 1940.  

 La segona és la incorporació d’aquest búnquer dins el nou pla de 

construcció (dins la línia P).  

Aquest sector conté 12 obres, dos de les quals són per a refugi de personal (B1 

i B2), i quatre per a canó antitanc ( B3, B4, B10 i B11). Aquest CR també conté 

dues obres per a fusell ( B7 i B9) i tres per a metralleta (B6 i B8). El búnquer B6 

comprèn dos nius de metralladora. D’altre banda, amb la construcció de l’hotel 

de La Collada, és va soterrar el búnquer B3. L’estat de conservació de tots ells 

és òptim i el seu accés és molt fàcil, ja que estan a peu de carretera.   

Com que el búnquer B7 ha quedat fora d’angle en la foto, no s’ha inclòs a la 

vista aèria. Tanmateix, està just a l’entrada del túnel de Toses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria del sector B extreta del ICC 
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CR 49 

El centre de resistència 49 està situat damunt del túnel del ferrocarril de  

Puigcerdà i a la Baga de la Cirera, la qual es troba a l’entorn del 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. Aquest fet ha 

dificultat molt decidir quins búnquers pertanyien a cada centre de resistència.  

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

fusells metralladors, quatre canons antitanc, quatre morters de 81mm, quatre 

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

observatoris de companyia i tres refugis de personal.  

El 1950 s’havien finalitzat les obres per a setze metralladores, quatre fusells 

metralladors, quatre canons antitanc, un observatori de batalló i dos refugis de 

personal. A partir d’aquest d’any ja no s’hi va treballar més.  

El fet de trobar els búnquers ha estat possible gràcies a seguir la mateixa pauta 

de recerca que s’ha emprès, per absència de mapes, amb el CR48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa topogràfic de la Collada de Toses extret del ICC 
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SECTOR A: COLLADA DE TOSES 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

A1 416507.012 4687203.002 

A2 416943.999 4687056.000 

A3 416918.058 4687040.015 

A4 416510.100 4686702.453 

A5 415909.002 4687388.009 

A6 415878.000 4687446.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior del búnquer A5 Espitllera del búnquer A5 

Entrada del búnquer  A3 
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Aquest sector conté 6 obres:  

 Dos obres per a metralladora (A1 i A5)  

 Dos construccions, per a canó antitanc (A2 i A3)  

 Una obra per a fusell metrallador (A4)  

 I una obra pendent de classificar, ja que tant l’entrada com l’espitllera 

estan obstruïdes, parcialment o totalment.  

Aquestes obres presenten un bon estat de conservació, llevat del búnquer A6, 

que per causa d’un camí d’explotació forestal que passa per damunt seu 

presenta un estat pèssim.  

L’accés a aquests búnquers és molt fàcil, ja que els camins es troben en bon 

estat i són a peu pla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria del sector A extreta del ICC 
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SECTOR B:  PLA D’ANYELLA 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

B1 415825.002 4686746.010 

B2 416176.005 4686264.998 

B3 415677.002 4686494.123 

B4 415468.011 4686513.250 

B5 415465.000 4686431.310 

B6 415303.122 4686420.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior del búnquer B1 Vista exterior del búnquer B3 

Entrada del refugi B4 
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Aquest sector per a mi és un dels millors que trobarem al pas de la Línia P per 

La Cerdanya. El búnquer B1 és el millor, amb major capacitat estratègica, amb 

una alta visibilitat i un important equipament. Està situat a les cotes més altes 

del Pla d’Anyella (cap del Ginebrar), amb la qual cosa s’aconsegueix controlar 

tota la vall de La Molina.  

Una característica d’aquest búnquer observatori són les dues entrades que té: 

una a peu pla i una de superior, que té forma d’escotilla de submarí.  

A banda d’aquest búnquer n’hi ha cinc més: tres d’ells per a metralladora (B2, 

B3 i B6) i dos per a refugi de personal ( B4 i B5). Els búnquers destinats a 

refugi de tropes comprenen 6 galeries. L’entrada d’aquests búnquers és 

peculiar, com és pot observar a la fotografia anterior.  

L’estat de conservació de tots aquests búnquers és bo, i el seu accés és fàcil, 

però estan allunyats de la carretera que porta a Castellà de N’Hug.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria del sector B extreta del ICC 
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SECTOR C: ELS ALABAUS 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

C1 414355.012 4686575.002 

C2 414427.000 4686412.000 

C3 414072.000 4686304.000 

C4 413809.105 4686279.238 

C5 414390.045 4685861.012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior del búnquer C1 Entrada del búnquer C2 

Vista exterior del búnquer C4 
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En aquest sector trobem 5 obres:  

 Dues d’elles destinades a canó d’antitanc ( C2 i C3)  

 Tres més són per a metralladora (C1, C4 i C5)  

L’estat estructural d’aquestes obres és bo i es pot accedir als búnquers sense 

cap problema, ja que queden a prop del pàrquing dels Alabaús, un sector de 

l’estació d’esquí de La Molina.  

En el búnquer C4, trobem un forat de dimensions considerables, actualment 

tapades per troncs, els quals els caçadors de la zona ens han dit que eren les 

antigues dutxes, cosa poc probable però.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria del sector C extreta  del ICC 
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CR 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centre de resistència 50 està emplaçat entre dos cims: la Tosa d’Alp 

(2.536m) i el Puigllançada (2.409m), en un front de tres quilòmetres que 

domina l’antiga carretera de Castellar de n’Hug a la Molina. La missió principal 

consistia a impedir l’accés a coll de Pal, per tal que l’enemic no pogués avançar 

cap a Castellar de n’Hug i la Pobla de Lillet.  

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

fusells metralladors, dos canons antitanc, quatre morters de 81mm, quatre 

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

observatoris de companyia i tres refugis de personal.  

El 1950 tenien acabades les obres per a quatre metralladores, un observatori 

de batalló i un refugi de personal. A partir d’aquella època no s’hi va treballar 

més.

Mapa del CR50 extret del llibre “ Els fortins de Franco” 
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                   SECTOR A: COLL DE PAL 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

A1 410235.238 4684888.838 

A2 410790.717 4684604.600 

A3 410782.789 4684553.973 

A4 411666.941 4684426.795 

A5 411627.280 4684182.254 

A6 410724.692 4684103.100 

 

 

  

Vista exterior del búnquer A6 Vista exterior del búnquer A4 

Entrada del búnquer A1 Entrada obstruïda del búnquer 

A2 per una esllavissada 
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Aquest sector (l’únic d’aquest CR) té diverses peculiaritats:  

 La primera d’aquestes és que el Centre de Resistència no està situat a 

la Cerdanya, però defensa la comarca.  

 La segona és el seu búnquer observatori a uns 2100m d’alçada, el més 

alt de tota la Cerdanya, i un dels més alts de La línia P.  

En aquest Sector trobarem 6 búnquers. Quatre d’aquests són per a 

metralladora (A2, A3, A4 i A5). El seu accés és molt complicat a causa de la 

seva situació, a les parets del Serrat Gran i del Puigllançada. Aquestes 

muntanyes estan formades per pedra calcària que es desfà sota les passes en 

caminar i provoquen, així, esllavissades. El seu estat de conservació és bo.  

El búnquer més important d’aquest sector és l’observatori A1, situat com hem 

esmentat anteriorment a uns 2100m d’alçada, al Serrat Gran. Una 

característica d’aquest búnquer és la seva entrada, excavada a la pedra per tal 

de confondre’s amb el paisatge. Es de fàcil accés a causa d’un camí que passa 

per la seva vora, i el seu estat de degradació és baix.  

L’últim búnquer d’aquest CR, l’A6, consta de tres galeries (refugi de personal) 

situades a la part baixa de la vall, en una clota on és molt difícil de veure si es 

circula per la carretera. El seu estat de conservació és bo i l’accés és fàcil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista aèria del sector A extreta del ICC 
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CR 51 

El centre de resistència 51 s’emmarcava a Penyes Altes (Moixerò), sobre 

l’actual túnel del Cadí i el Coll de Pendís, en un front aproximat d’uns vuit 

quilòmetres.  

 L’estudi inicial hi preveia la construcció d’assentaments per a dotze 

metralladores, dotze fusells metralladors, quatre mortes de 81mm, tres 

observatoris de companyia i vuit refugis de personal. Tanmateix, mai no s’hi va 

construir cap obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa topogràfic de Penyes Altes extret dels 

itineraris de la página web altberguedà.com 
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CR 52 

El centre de resistència 52 està situat a la dreta del riu Segre, al sud de Mussa, 

a la zona que finalitza al Roc de l’Àliga, sobre la carretera de la Seu d’Urgell a 

Puigcerdà, i la que puja als pobles de Senillers i Mussa. Aquests búnquers, 

juntament amb els del centre de resistència 53, defensen profundament el riu 

Segre.  

L’estudi inicial hi preveia la construcció per a vint-i-dues metralladores 

antiaèries, quatre canons antitanc, quatre morters de 81mm, quatre 

metralladores antiaèries, quatre canons d’infanteria, un observatori de batalló, 

tres observatoris de companyia i tres refugis de personal. El 1950, aquest 

centre de resistència estava tot construït, a excepció d’un observatori de 

companyia i un refugi de personal. Aquests mai es van arribar a construir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa topogràfic del CR 52 extret del ICC 
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Mapa militar dels anys 40 amb les obres planificades per  

construir al CR 52 obtingut a l’Arxiu Comarcal de La Cerdanya 

Àrea de foc del CR 52, cedit pel PARC DELS BÚNQUERS DE MARTINET I 

MONTELLÀ 
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SECTOR A: (KM 205 N-260) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

A1: ENTRADA 391610.020 4690613.210 

A1: SORTIDA 391597.110 4690599.360 

A2 391600.093 4690602.221 

A3 391648.122 4690727.545 

Entrada del búnquer A1 Zona de combat del búnquer A1 

Vista exterior del búnquer A3 Senyalització del búnquer  A1

 A1 

Àrea de foc del CR 52 
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El sector A consta del búnquer (A1), que és el més llarg de tota la Cerdanya. 

Conté nombrosos passadissos, amb escales que et duen a les diferents zones 

de combat. Per tal de fer vida dins el seu interior, es van instal•lar punts de 

ventilació (forats fets al sostre per tal de fer entrar oxigen als diversos 

passadissos). Un tret característic d’aquest búnquer és la quantitat de 

senyalitzacions que té. És el búnquer que en conserva més.  

Aquest búnquer no pateix una elevada degradació del formigó; es pot accedir 

perfectament sense perill del seu esfondrament. El que està més malmès son 

els seus granaders, que sí que presenten un risc si fem estada en aquets llocs. 

A causa de les últimes rectificacions de la carretera N-260 als anys 80, la zona 

de combat A7 va ser destruïda, cosa que fa impossible la seva identificació.  

Aquest sector consta de 14 zones de combat, 10 per a fusell o granaders, 1 per 

a metralladora (A1), 1 per a canó contra carros de combat (A2) i un 

observatori/centre de comunicacions de companyia (A3). La catorzena zona de 

combat és la que es va destruir als anys 80 per les obres de rectificació de l’eix 

pirinenc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria del sector A extret del ICC 



MEMÒRIA D’UN SECRET: ELS BÚNQUERS DE LA CERDANYA 
 

 Pàgina 79 
 

SECTOR B: SENILLERS (MIG VI) 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

B1 391574.886 4691004.491 

B2 391627.456 4691071.798 

B3 391398.383 4691421.057 

B4 391412.704 4691688.638 

B5 391288.814 4691629.987 

B6 391258.596 4691829.277 

B7 391314.937 4691528.666 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior del búnquer B5 

Escut del REGIMENT DE SAPADORS Nª7 DE 

SALAMANCA, a l’entrada del  búnquer B4 

Vista exterior del búnquer B7 

Zona de combat del búnquer B1 
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El sector B consta d’una metralladora antiaèria (B1). Aquesta obra cobreix uns 

quants quilometres de cel obert sobre el riu Segre en direcció est-oest. Es 

conserva en bon estat i l’accés és fàcil 

Els búnquers B2, B3 i B4 són obres destinades per a fusell metrallador. El 

búnquer B3 és inaccessible, ja que al seu damunt conté bucs per a abelles. El 

búnquer B4 conté sobre la seva entrada un escut del Regiment de Sapadors 

nº7 de Salamanca. És l’únic escut trobat al llarg dels diferents centres de 

resistència de La Cerdanya.  

Els búnquer B5 i B6 són obres destinades per a metralladora i presenten un 

bon estat de conservació.  

El búnquer B7 és un búnquer per a morter de 81mm i també presenta un bon 

estat de conservació.  

Faig constar com a important l’escut del búnquer B4, i vull recordar que els 

búnquers són de tots i que, per tant, no hauríem de malmetre un patrimoni 

col·lectiu com és aquest escut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista aèria del sector B extreta del ICC 



MEMÒRIA D’UN SECRET: ELS BÚNQUERS DE LA CERDANYA 
 

 Pàgina 81 
 

SECTOR C: SERRAT DE L’ALZINERA 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

C1 391132.274 46012160.574 

C2 391057.194 4692220.047 

C3 390973.372 4692281.835 

C4 390967.913 4692381.439 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vista exterior del  búnquer C4 Vista exterior del búnquer C2 

Vista exterior del búnquer C1 Vista exterior del búnquer C3 
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Les obres següents són la continuació del sector B, segueixen la seva línia 

defensiva, combatre la carretera de Martinet a Lles, perfectament visible des 

del Serrat de l’Alzinera.  

Aquestes construccions han patit de valent l’avanç destructiu del bosc, que 

amb el progressiu avenç les ha engolit. 

Els búnquers C1 i C2, van ser dissenyats per a fusell metrallador. Es casi 

impossible entrar aquests búnquers ja que els roures impossibilitat la seva 

entrada. 

El búnquer C3 és una obra per a canó d’infanteria, que actualment està colgat 

de runes dels diversos pagesos de la zona. 

El búnquer C4 és per a metralladora. Aquest búnquer és l’únic on és possible 

l’entrada. Una peculiaritat d’aquest búnquer són els diversos roures de més de 

4m d’alçada que han arrelat al seu sostre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vista aèria del sector C extreta del ICC 
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SECTOR D: MUSSA 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

D1 390131.737 4693170.160 

D2 390024.560 4693009.500 

D3 390225.790 4693152.347 

D4 390067.570 4692934.596 

D5 390385.387 4692773.621 

D6 390421.326 4692660.840 

D7 390507.242 4692773.621 

D8 390533.001 4692385.498 

D9 390556.953 4692318.083 

D10 390635.268 4692210.678 

D11 390694.586 4692146.018 

D12 390780.067 4692194.333 

D13 390122.059 4692595.107 

 

  

 

 

 

 

Vista exterior del  búnquer D1 Vista exterior del  búnquer C4 
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Aquests búnquers han estat localitzats gràcies a les informacions dels veïns del 

poble de Mussa.  

Aquest sector es el més variat de tots els diferents centres de resistència de la 

Cerdanya. Conté tots els tipus de búnquer excepte el de canó contra carro. 

Podem dir que el poble de Musa és com una fortalesa, ja que aquests 

búnquers envolten la població.  

En aquest sector trobem una obra per a canó d’infanteria (D12) inundat pel rec 

que té a escassos metres, una metralladora antiaèria (D11), una construcció 

per a morter de 81mm (D10), un observatori de companyia (D9), quatre 

construccions dissenyades per a metralladora (D3, D7, D8 i D13), dues per a 

fusell metrallador ( D1 i D4) i tres obres sense identificar a causa de l’obstrucció 

de les seves espitlleres i de l’entrada, encara que apunten a ser obres de 

metralleta.  

L’estat de les construccions és bona. Aquestes obres han sigut utilitzades per 

als veïns del poble com a magatzem (D1), o habitatge (D9), per la presencia 

d’espelmes, calaixeres, etc., que hi ha en el seu interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria del sector D extreta del ICC 
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SECTOR E: ROC DE L’ÀLIGA 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

E1 389540.570 4692780.080 

E2 389437.846 4692503.692 

E3 389397.129 4692500.572 

E4 389397.028 4692409.597 

E5 389545.036 4692366.078 

E6 389553.170 4692262.509 

E7 389548.470 4692257.220 

E8 389469.212 4692304.120 

E9 389440.208 4692179.243 

E10 389293.617 4692051.981 

E11 389187.672 4692116.592 

E12 390073.631 4691637.270 

 

 

 

 

 

 

  
Vistes des de l’espitllera del búnuer E10 Zona de combat del búnquer E12 
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Aquest sector es troba al punt més elevat d’aquest centre de resistència (el 

búnquer més elevat es troba a la cota 1350aprox.), per la qual cosa és un punt 

estratègic tal com es dedueix pel búnquer d’observació (E10) situat al roc de 

l’Àliga. En aquest punt, tenim una visió de tota la Cerdanya i part de l’Alt Urgell.  

En aquest sector trobem un magnífic búnquer d’observació, construït a l’interior 

del Roc de l’Àliga (E10), dues obres construïdes per a metralladora antiaèria 

(E1 i E12), dues per a canó d’infanteria (E7 i E8, que actualment s’utilitzen de 

magatzem), un per a morter de 81mm (E9), tres per a metralladora (E2, E3 i 

E4) i tres per a fusell metrallador (E5, E6 i E7).  

 L’estat de conservació d’aquestes obres és molt bo, i es pot practicar la visita 

en aquests búnquers sense cap problema. L’únic inconvenient és que estan en 

camps privats, per tant, abans de visitar-los, s’haurà de demanar permís al 

propietari del camp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria del sector E extreta del ICC 
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SECTOR F: CENTRAL HIDROELECTRICA DE 

SENILLERS 

COORDENADES: 

Zona 31 T X Y 

F1 391248.622 4691230.742 

F2 391160.002 4691293.463 

F3 391134.989 4691310.831 

F4 391157.706 4691319.208 

F5 390963.904 4691301.067 

F6 390923.907 4691317.603 

F7 390491.057 4690944.523 

F8 390471.641 4690920.355 

F9 389859.334 4691077.439 

F10 389797.827 4691033.001 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vista exterior del búnquer F4 Zona de combat del búnquer F9 
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Aquestes construccions foren construïdes al llarg de la carretera N-260, des del 

Km 205.5 fins al 208.  

Els viatgers que circulin a traves de l’Eix pirinenc podran veure aquestes obres 

des del cotxe. Aquest sector va ser un dels més fàcils de construir, ja que són a 

tocar de la carretera i els materials eren molt més fàcils de transportar.  

Les obres que componen aquest sector són tres per a canó contra carro (F1, 

F5 i F7), cinc destinades a metralladora (F3, F4, F6, F9 i F10) i dos per a fusell 

metrallador (F2 i F8).  

L’estat de conservació d’aquestes obres en general és baix, a causa de les 

obres de rectificació de N-260, que han provocat moviments de terra i això ha 

causat filtracions i escletxes als diferents búnquers.  

Els búnquers F7, F8, F9 i F10, queden fora de la imatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria del sector  F extreta del ICC 
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CR 53 

El centre de resistència 53 està emplaçat al serrat de les Maleses, a la riba 

esquerra del Segre, i servia per batre les carreteres de la Seu d’Urgell a 

Puigcerdà i de Martinet a Montellà, així com la penetració pel torrent de 

Bastanist.  

L’estudi inicial hi contemplava assentaments per a disset metralladores, vint-i-

vuit fusells metralladors, sis canons antitanc, quatre morters de 81mm, quatre 

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

observatoris de companyia i dos refugis de personal. L’estadística del 1952 

reportà diferències entre les metralladores (divuit) i els fusells metralladors 

(quinze).  

L’última inspecció realitzada al 1986, a l’hora de recercar les obres, posà en 

relleu la imprecisió de les dades existents sobre aquest Centre. Cal remarcar, 

d’altra banda, que un seguit de túnels enllacen els diversos assentaments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa militar de les obres per construir al CR 53, aconseguit a l’Arxiu Comarcal 

de La Cerdanya 
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SECTOR A: LA PEDRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

A1 391664.002 4689766.011 

A2 391601.005 4689778.000 

A3 391720.003 4689734.010 

Vista exterior del búnquer  A3 Zona de combat del búnquer A1 

Zona de combat del búnquer A2 
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Aquest sector té tres obres finalitzades, i també diverses d’inacabades. Encara 

es pot observar la runa extreta al costat dels búnquers.  

Les obres finalitzades són una per a metralladora antiaèria (A1), una per a 

morter de 81mm (A2), i un magnífic observatori (A3). A part de la seva posició 

privilegiada hem de destacar una trinxera construïda per tal de protegir els 

soldats.  

Les obres es conserven en perfecte estat, a excepte dels esbarzers que han 

engolit la zona del morter i la zona de la metralladora antiaèria. El búnquer A1 

conserva una sanefa feta al terra per tal de no relliscar els dies de pluja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria del sector A extreta del ICC 
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SECTOR B: RUVÍLLEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

B1 391743.423 4690081.189 

B2 391838.575 4689885.934 

B3 391831.930 4689799.930 

B4 391759.260 4689483.360 

B5 391736.584 4689459.977 

Filat a l’exterior del búnquer B4 

Vista exterior del búnquer B3 

Vista exterior del búnquer B2 
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Els búnquers d’aquest sector es troben a la carretera que uneix Martinet i 

Víllec, per tal d’evitar el pas per sobre la serra del Cadí. Les obres construïdes 

en aquest sector són 5, dues d’aquestes excavades a la roca que es confonen 

amb l’entorn.  

El búnquer B5 encara que es conserva en bon estat el seu accés es difícil. En 

aquest búnquer es troba una taula molt comuna als Cr 48,49 i 50, però tot el 

contrari als Cr 52 i 53. La fortificació B4 conserva el filat, (filferro amb punxes 

metàl·liques), de la defensa. Els tipus de búnquers que hi ha en aquest sector 

són quatre per a metralladora (B1, B2, B4 i B5) i un per a fusell metrallador 

(B3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria dels sector B extreta del ICC 
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SECTOR C: EL CABISCOL (PARC DELS 

BÚNQUERS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

C1: ENTRADA 391612.000 4690174.002 

C2 391609.006 4690170.000 

C3 391605.009 4690174.000 

Inscripció situada al búnquer C1 Recordatori al búnquer C1 

Plànol del sector C, el Cabiscol,  cedit pel Parc dels Búnquers de 

Martinet i Montellà 
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Aquest sector va ser molt utilitzat i avui en dia encara ho és: avui, pel PARC 

DELS BÚNQUERS DE MARTINET I MONTELLÀ, i abans per la gent del poble, 

que li donava diferents usos.  

Totes les fortificacions que aquest sector comprèn estan unides mitjançant 

diferents galeries que, com solia passar, no es van acabar. Aquests búnquers 

tenen diferents peculiaritats, ja que hi trobem diverses inscripcions de soldats, 

l’escut dels sapadors, magatzems per a armament i també un dipòsit d’aigua 

original. També disposa de l’única sortida d’emergència dels diversos centres 

de resistència de la Cerdanya.  

L’estat de conservació és molt bo, gràcies a la feina realitzada pel personal del 

PARC. Els punts de foc que té aquest búnquer són 9: 6 per a fusell i granader, i 

3 per a metralladora.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria del sector C extreta del ICC 
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SECTOR D: EL CABISCOL 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

D1 391449.429 4690212.696 

D2 391426.890 4690198.060 

D3 391295.424 4690251.305 

D4 391347.939 4690286.011 

D5 391211.501 4690227.716 

D6 391260.000 4689743.000 

D7 390739.508 4689743.000 

D8 391436.000 4689979.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior del búnquer  D5 Vista exterior del búnquer D1 

Vista d’una de les tres galeries 

del búnquer D7 
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En aquest sector s’agrupen obres molt diferents. Primer de tot, dues obres per 

a metralladora (D4 i D5), dues fortificacions de canó contra carro (D2 i D3). 

Dins d’aquesta classificació, el D2 pertany al  PARC DE BÚNQUERS DE 

MARTINET, on s’exhibeix un canó, a la primera planta i es recrea l’escena que 

havia de tenir lloc. A la segona planta hi ha una sala de transmissions i una 

zona de descans.  

Quant al búnquer D6, una obra inacabada, semblaria que estava destinat a 

contenir una metralladora antiaèria. El búnquer  D7 consta de tres galeries 

paral·leles, amb unes dimensions de 2.50x1.50x6m i de forma oval. Era 

destinat per abrigar les tropes. D’altra banda, el búnquer D8 fou construït per a 

morter de 81mm. L’estat de conservació d’aquests búnquers és bo i el seu 

accés també. 

El búnquer D7 queda fora de la vista aèria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria del sector D extreta del ICC 
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SECTOR E: LA ROCA DE LA MEL (PARC DELS 

BÚNQUERS) 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

E: ENTRADA 1 391287.458 4690415.394 

E: ENTRADA 2 391284.851 4690453.750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistes des d’una espitllera del sector E Granader del sector  E 

Plànol del sector E, LA Roca de la Mel, cedit pel PARC DELS BÚNQUERS DE MARTINET 
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Aquest sector és un dels més coneguts i alhora un dels més bonics que 

trobarem, encara que s’ha vist afectat per la construcció del canal. Això ha 

provocat la pèrdua d’alguns punts d’atac.  

La Roca de la Mel, com és conegut aquest sector, és una obra inacabada. Això 

ho podem comprovar ja que les seves galeries manquen del revestiment de 

formigó.  

La roca de la Mel forma part del PARC DE BÚNQUERS DE MARTINET, fet 

que la fa atractiva. Els recents esfondraments sobre l’escala d’accés a la 

segona part d’aquest sector ha obligat a reduir-ne l’espai de visita, però, 

deixant això a banda, presenta un bon estat de conservació.  

Aquest sector consta d’onze punts d’atac:  

 Dos nius per a fusell i granader  

 Dos búnquers per a metralladora  

 Un per a fusell metrallador   

La resta d’obres o bé estan inacabades, com l’espitllera, o bé la construcció del 

canal les va destruir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista aèria del sector E extreta del ICC 
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SECTOR F: CENTRAL HIDROELÈCTRICA DE 

MARTINET. 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

F1 391169.695 4691118.130 

F2 391170.171 4691143.099 

F3 391165.682 4691143.369 

F4 391123.603 4691122.615 

F5 391143.257 4691173.607 

F6 391121.282 4691151.799 

F7 391117.789 4691186.791 

F8 391102.953 4691175.339 

F9 391092.646 4691175.420 

F10 391162.909 4691089.725 

F11 391276.838 4690775.330 

F12 391272.631 4690767.143 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior del búnquer F9 Zona de combat del búnquer F5 
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Quan visitem aquest sector ja notem que es diferent. Primer, per la magnitud 

de les fortificacions, i en segon lloc, per les galeries a cel obert. En aquest 

sector trobem dues obres per a metralladora (F1 i F2) i una per a fusell 

metrallador (F3). Aquestes tres obres estan unides per una galeria coberta. 

Això fa que presentin un bon estat de conservació.  

Les altres construccions presenten diverses peculiaritats: l’obra F9 és un 

observatori accessible a través la galeria a cel obert. Les altres obres 

connectades a la trinxera són búnquers granader i fusell (F4,F5,F6,F7 i F8), 

cap de les quals disposa d’un sostre. Tot aquest complex no presenta un gran 

estat de degradació. El búnquer F5 utilitza una pedra de dimensions 

considerables com a sostre. Les obres F11 i F12 són inaccessibles a causa de 

la construcció del canal, fet pel qual no s’ha pogut classificar. Aquestes dues 

obres també queden fora de la vista aèria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria del sector F extreta del ICC 
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SECTOR G: ESTRET DE MOLLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

G1 390598.375 4690889.444 

G2 390354.804 4690693.565 

G3 390360.543 4690670.989 

G4 390347.349 4690662.552 

Vista exterior del búnquer G4 Vista exterior del búnquer G1 

Vista exterior del búnquer G3 
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Aquest sector està situat al vessant nord del Serrat de les Maleses i és un dels 

d’accés més fàcils, gràcies a que hi ha un camí que passa per la vora.  

Els búnquers que trobarem són quatre:  

 Dos per a fusell metralladora (G1 i G4). El G1 té tota la pedra de 

recobriment perduda i el seu estat es precari, fet que hem de tenir en 

compte. D’altra banda, el G4 presenta un molt difícil accés a causa del 

terreny accidentat en el qual està emplaçat.  

 Els búnquers G2 i G3 són per a metralladora, l’estat dels quals és bo i 

l’accés també. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria del sector G extreta del ICC 
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SECTOR H: HOSTAL NOU 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

H1 390079.468 4690685.829 

H2 390034.163 4690806.081 

H3 389982.550 4690854.346 

H4 389991.002 4690907.802 

H5 389985.068 4690923.373 

H6 389982.223 4690957.463 

H7 390166.190 4690724.658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rampa d’entrada al búnquer H3 Entrada del búnquer H4 

Vista exterior del búnquer H2 



MEMÒRIA D’UN SECRET: ELS BÚNQUERS DE LA CERDANYA 
 

 Pàgina 105 
 

Aquest sector està situat a l’anomenat Hostal Nou, una casa de pagès situada 

a pocs metres de la N-260, a l’alçada del quilòmetre 207. Aquet sector presenta 

nombroses obres sense acabar, algunes de les quals manquen de ciment 

armat que les revesteixi. Aquest sector d’Hostal Nou és un dels sectors més 

complets i de fàcil accés. Tanmateix, a causa de la construcció d’un canal per 

la nova central hidroelèctrica, d’aquí pocs anys serà quasi impossible visitar 

aquests búnquers.  

Els búnquers compresos en aquest sector són 7, dos dels quals són per a fusell 

metrallador (H2 i H4). En el búnquer H4, es pot observar el ferro que es va 

emprar en aquestes construccions. D’altra banda, el búnquer H2 va ser 

dissenyat per a observatori i comunicacions. L’H3 és una obra per a canó 

d’infanteria, que conté una gran rampa que facilita l’entrada dels materials; una 

obra per a metralladora (H5), amb dues entrades; un búnquer per a canó contra 

carro (H7), a tocar del nou canal, i per acabar una obra no classificada, ja que 

només es conserva la galeria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior del sector H extret del ICC 
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Cr54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centre de resistència 54 està emplaçat al Montsec de Béixec i el Tossal de 

Víllec, paratges del vessant nord de la serra del Cadí, entre el torrent del 

Cabiscol i el de Bastanist. El CR54 dominava el tossal esmentat i la part alta de 

la vall que davalla cap a Montellà.  

L’estudi inicial hi situava setze metralladores, vint-i-vuit fusells metralladors, 

quatre morters de 81mm, quatre metralladores antiaèries, dos canons 

d’infanteria, un observatori de batalló, tres observatoris de companyia i tres 

refugis de personal.  

El 1950 tenia els assentaments per a quatre metralladores, un observatori de 

batalló i un refugi de personal. Aquestes obres van ser les definitives, és a dir, 

ja no s’hi va treballar més. 

 D’aquest centre de resistència, no s’ha aconseguit trobar cap assentament, no 

només per la manca de mapes, sinó també per la poca gent gran que coneix en 

profunditat aquesta zona.  

Mapa topogràfic del CR54 extret  del ICC 
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Cr55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centre de resistència 55 està emplaçat al poble d’Estana, que està situat al 

vessant septentrional de la serra del Cadí, entre els torrents del Quer i de 

Bastanist.  

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

fusells metralladors, quatre morters de 81mm, quatre metralladores antiaèries, 

dos canons d’infanteria, un observatori de batalló, cinc observatoris de 

companyia i tres refugis de personal.  

El 1950 hi havia enllestides les obres per a quatre metralladores, un observatori 

de batalló i un refugi de personal. Després s’hi afegí un nou assentament de 

metralladora.  

En aquest CR s’ha trobat 4 obres: dues, per a metralladora; una altra, per a 

refugi i un darrer búnquer observatori. D’aquest CR no s’ha pogut aconseguir 

cap mapa, fet que ha dificultat molt la recerca. Tanmateix, s’han trobat gràcies 

a gent del poble d’Estana com podria ser en Pere Martí, un ancià del poble. 

Mapa topogràfic del CR55 extret del ICC 
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SECTOR A: ESTANA 

Coordenades: 

Zona 31 T X Y 

A1 389639.134 4686552.562 

A2 389779.536 4686841.133 

A3 390229.145 4687319.227 

A4 390334.254 4687788.286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior del búnquer A4 Vista exterior del búnquer A3 

Galeria  del búnquer A1 
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Aquests búnquers han costat molt de trobar, ja que aquesta zona de La 

Cerdanya era i em continua sent molt desconeguda.  

Primer de tot, trobem un refugi de personal (A1), que consta de tres galeries. 

En segon lloc trobem un observatori (A2) i en últim lloc dues obres per a 

metralladora (A3 i A4). Aquestes obres és conserven molt bé, i el seu accés és 

fàcil, ja que estan molt a prop de la carretera o de camins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aèria del sector A extreta del ICC 
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4-ANNEX 
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ANNEX 1: CARTA DE PRESENTACIÓ  

MARC MORRALLA SECASES 

C/PONENT nº5 ALP(17538) 

Mail: marc_morralla@hotmail.com          Tel: 674956464 

Jo MARC MORRALLA SECASES amb DNI 40563424-A cursaré 2n 

de batxillerat a l’institut Pere Borrell de Puigcerdà, i estic preparant  

el treball de recerca sobre els BÚNQUERS DE CERDANYA.  

Per aquest fet, us demanaria que em poguéssiu facilitar  documents 

i informació dels búnquers del vostre municipi per tal d’ajudar-me en 

la recerca. També sol·licito una credencial per tal de mourem pel 

vostre municipi, visitant els búnquers lliurement. 

Per tal de validar aquesta carta de presentació adjunto el document 

següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marc_morralla@hotmail.com
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ANNEX 2 : AUTORITZACIONS DE 

DIFERENTS AJUNTAMENTS DE LA 

CERDANYA I EL RIPOLLÉS PER PODER 

REALIZAR LA RECERCA DELS BÚNQUERS 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credencial de l’ajuntament de Lles de Cerdanya. 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credencial de l’ajuntament d’Alp. 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credencial de l’ajuntament de Fontanals de Cerdanya 



MEMÒRIA D’UN SECRET: ELS BÚNQUERS DE LA CERDANYA 
 

 Pàgina 115 
 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credencial de l’ajuntament de Puigcerdà. 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credencial de l’ajuntament de Toses. 
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5-AGRAÏMENTS I CONCLUSIÓ 

FINAL 
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Agraïments: 

Vull agrair als ajuntaments de Puigcerdà, Alp, Fontanals de Cerdanya, Das, 

Lles, Martinet i Montellà i Toses, per haver-me donat permís de visitar les seves 

muntanyes per tal de localitzar als búnquers. 

Vull agrair a totes aquelles persones que m’han dit on podia haver-ne un i que 

m’han ajudat a trobar-lo. 

També vull agrair-ho a  la Guàrdia Civil de muntanya, ja que s’han preocupat 

per el meu treball de recerca com també l’Arxiu Comarcal de La Cerdanya i el 

Museu Cerdà. 

Els meus agraïments cap els tutors que he tingut durant aquest treball, a la 

Francesca i a en Joan, que m’han ajudat molt. 

Per finalitzar, el meu agraïment cap a la meva família, que m’ha ajudat molt, i, 

especialment,  vull agrair al meu oncle Pere ja que aquest treball s’ha pogut ser 

realitzar, en bona mesura, gràcies a ell. 
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Conclusió final: 

Durant el meu treball de recerca he buscat i analitzat informació sobre els 

búnquers de La Cerdanya. M’he centrat més en la Línia P, ja que és on es 

concentren més búnquers i on hi ha més informació. Així mateix, també he 

tractat sobre búnquers i refugis antiaeris més antics on la informació ha costat 

molt més de trobar. 

 

A la introducció, em vaig plantejar diverses preguntes, les quals al final del 

treball he pogut comprovar que les he respost satisfactòriament. En aquesta 

tasca, he pogut conèixer la muntanya, veure de primera mà els búnquers que 

tenim a La Cerdanya, i, sobretot, conèixer tot el rerefons que comportava 

construir-los.     

  

Pel que fa al general Franco, aquest va fer dissenyar i construir una important 

muralla de búnquers, que van costar molts diners públics i, alhora, va dificultar 

molt la recuperació del país durant la postguerra. El dictador tenia més en 

compte els seus propis interessos que els de tot un poble que ho estava 

passant realment malament.  

  

Espero que una de les funcions d’aquest treball hagi estat, a part d’ajudar a 

conservar el patrimoni que tenim, informar  les noves generacions dels greus 

errors que els nostres avantpassats van cometre. Alhora, seria convenient que 

aquesta taca negra que tenim pervisqués a fi de mentalitzar permanentment la 

nostra comunitat. 

 

En aquest treball també m’he trobat amb diversos entrebancs, principalment el 

fet de passar-me hores i hores caminant per la muntanya sense trobar res. Un 

altre inconvenient que he tingut ha estat la dificultat per trobar arxius militars, 

que no he pogut aconseguir en cap moment, ja que la meva sol·licitud està 

constantment en tràmit. 
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Estic molt orgullós del resultat d’aquest treball de recerca, ja que el resultat final 

són més de 200 búnquers visitats i analitzats a La Cerdanya. Com ja he 

esmentat a la introducció, ho trobo una tasca ingent perquè les meves 

perspectives a principis d’estiu eren molt menors a la xifra assolida.  
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6-FONTS D’INFORMACIÓ: 

Llibres: 

 CLARÀ, Josep. Els Fortins de Franco. Barcelona: col·lecció Camí Ral, 

núm. 31 editorial Rafel Dalmau. 1a edició 2010. 

 IBÁÑEZ, Albert. Franco i la Línia P, LA Fortificació dels Pirineus. 

Barcelona: editorial Farell. 1a edició maig de 2012. 

 La Ceretania volum 2. Quadern d’estudis Cerdans. 1a edició 1998 

 CLÚA, José Manuel. Cuando Franco fortificó los Pirineos: La Línia P en 

Aragón. Saragossa: Katia. 1a edició 2004. 

Arxius històrics: 

 Arxiu Comarcal de La Cerdanya  

 Arxivo Militar de Àvila 

Articles: 

 La línia de fortificació dels Pirineus espanyols ( Louis Esteve) 

 La Cerdanya i la Línia P de defensa del Pirineu ( Pierre Serrat, Jean 

Louis Blanchon i Louis Esteve) 

 Un passeig pels búnquers de l’Alt Empordà ( Sara Puig) 

 Entrevista del diari d’Andorra a Albert Ibañez  

 Els búnquers de Franco ( Revista El Tiempo) 

 Els búnquers de la línia Pirineus: memòria d’un temps de guerres (Rosa 

Serra, Louis Esteve i Jordi Piñero) 

Audiovisuals: 

 Bunkers de La Línia P en el camino de Santiago (consulta 28 de 

setembre de 2014) 

 La Línia P en el Pirineo ( Biescas) (consulta 28 de setembre de 2014) 

 El Parc dels Búnquers de Martinet posa al descobert la Línia P (consulta 

14 d’agost de 2014) 
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 Grans documentals 33 Búnquers de Pirineu (consulta 02 d’octubre de 

2014) 

Pàgines web: 

 lugaresconhistoria.com (consulta 26 de desembre de 2014) 

 pirineosenguerra.blogspot.com.es (consulta 28 de setembre de 2014) 

 nuriatomas.blogspot.com (consulta 24 de setembre de 2014) 

 pirineodigital.com (consulta 23 d’octubre de 2014) 

 bunquersmartinet.net (consulta 29 de novembre de 2014) 

 lleidatur.com (consulta 16 de novembre de 2014) 

 artehistoria.com (consulta 16 de setembre de 2014) 

 wikipedia.org (consulta 05 de desembre de 2014)  

 enciclopedia.cat (consulta 06 de gener de 2015) 

 didac.cat (consulta 30 de desembre de 2014) 

 ICC.cat (consulta 26 de novembre de 2014) 
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