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L’antiga fortificació va caure en l’oblit durant dècades després de quedar enterrada. Les obres per a la variant l’han tret a la llum.

Obres de la variant deVilanova treuena la llum
unbúnquer de laGuerra Civil i restes humanes
Suspenen moviments de terres en aquest punt mentre documenten el descobriment i Cultura n’avalua
l’interès històric || Agents delsMossos han retirat aquesta setmana els ossos trobats a la fortificació

INFRAESTRUCTURESCARRETERES

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ Els moviments de terres
per a la variant deVilanova de
la Barca han posat al descobert
aquesta setmana un antic bún-
quer de la Guerra Civil i restes
humanes, que havien quedat
enterrades durant dècades. Els
treballs per construir la carre-
tera s’han aturat temporalment
en aquest punt mentre tècnics
de la Generalitat documenten
la descoberta i n’avaluen l’in-
terès històric com a primer pas
per decidir si conserven les for-
tificacions o bé hi construeixen
a sobre. L’alcalde,AntoniArgi-
lés, va assenyalar que es trac-
ta d’una edificació que“no s’ha-
via documentat fins ara”.

Agents dels Mossos d’Esqua-
dra han retirat aquesta setma-
na les restes de la persona tro-
bada a les proximitats del bún-
quer per efectuar les compro-
vacions habituals davant d’un
descobriment d’aquest tipus,
malgrat que tot apunta que es
tracta d’una víctima de la guer-
ra. Per la seua part, tècnics del
departament de Cultura ja han
visitat les antigues fortificaci-
ons.

El consistori espera que la
Generalitat arribi a una conclu-
sió en els pròxims dies sobre el
valor històric d’aquesta cons-
trucció. L’opció de conservar les
restes podria implicar modifi-
cacions en l’actual projecte de
la variant. El municipi ja té un
altre búnquer i trinxeres restau-
rades i visitables per conservar
la memòria sobre la Guerra Ci-
vil al front lleidatà. En qualse-
vol cas, el consistori té previst
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conservar una placa a l’interi-
or en què es llegeix el número
del fortí i la inscripció “quarta
companyia” al costat de l’em-
blema del cos d’enginyers.

Sense incidència per a les
obres

Argilés va assenyalar que els
treballs per a la variant deVila-
nova de la Barca continuaran
amb normalitat a la resta del
traçat previst per a aquesta cal-

çada. “Encara hi ha molt a fer i
el búnquer ocupa una superfí-
cie petita dins del conjunt de
l’obra”, va indicar el primer
edil. Els treballs per a aquesta
infraestructura es van iniciar
ambmoviments de terres el pas-
sat mes de novembre i el termi-
ni d’execució és de 28 mesos,
de manera que es preveu que la
variant pugui entrar en servei
el 2013. Suposarà una inversió
de 50,4 milions d’euros.

Prostitutes de carretera i clients
podran ser multats amb 30.000 €
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Primer pas perquè la conca de
Tremp assumeixi la gestió de l’aigua
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Albert Alins, reelegit president de la
federació de Convergència al Pirineu

POLÍTICAPARTITS

Albert Alins, durant el congrés de CDC celebrat ahir.

❘TALARN ❘ Lamilitància de Conver-
gència Democràtica de Catalu-
nya (CDC) va formalitzar ahir
la reelecció com a president de
la federació del Pirineu d’Albert
Alins, alcalde del Pont de Suert
i delegat de la Generalitat a les
comarques de muntanya.Alins,
que encapçalava l’única candi-
datura, va obtindre el suport del
89,7% dels militants durant el
congrés territorial celebrat aTa-
larn. L’acte va comptar amb la
participació del secretari adjunt

de CDC,Oriol Pujol.Alins, que
presideix la federació de CDC
al Pirineu des de l’any 2008,
comptarà a l’executiva ambAl-
bert Batalla,Victòria Saurina,
Joan Ubach, Llàtzer Sibís,Al-
bert Piñeira, Mayte Rivero, En-
ric Pérez, Joan Comenje,Marta
Rollan, RamonMoliner i Ricard
Pérez.

El president de la federació va
assenyalar que es tracta de per-
sones “rellevants al Pirineu” i
que l’han “acompanyat en els

últims anys al consell executiu”.
En la seua intervenció,Alins va
agrair el suport dels militants i
va destacar que “Convergència
al Pirineu serà al costat del que
proposi Convergència Democrà-
tica de Catalunya”.

Per la seua part, Oriol Pujol
va destacar que la seua forma-
ció pretén “arrossegar el gruix
del país al voltant d’una sobira-
nia tranquil·la, articulada amb
passos sòlids i ferms en una ma-
teixa direcció”.
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Emblema
de cos
d’enginyers
A l’interior del
búnquer, una
placa assenya-
la el número
de la fortifica-
ció al costat
de l’emblema
del cos d’engi-
nyers.

Rosendo Manrique
Resaltado


