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Comunicació. Tàrrega reivindica la premsa 
comarcal en un acte a la Societat Ateneu.
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Certamen. Seró viatja avui en el temps 
en la primera fira de la prehistòria.
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l. garCía
❘ lleiDA ❘ Els responsables de la
pàgina web Bombers en Guerra 
han fet aquesta setmana una cri-
da a través de les xarxes socials 
per trobar qualsevol informació 
sobre la vida, personal i profes-
sional, de 35 efectius del cos a
Lleida que van exercir durant
la Guerra Civil, entre els anys
1936 i 1939. Després de diver-
ses investigacions en diferents
arxius i gràcies a la tesi doctoral 
de Lleonard Jové, els impulsors 
d’aquesta iniciativa, que va ar-
rancar fa més o menys un any, ja 
han pogut documentar i identi-
ficar una trentena de noms que
van servir als Bombers de Llei-
da durant la contesa. Ara, han
pogut ampliar aquesta llista a
un total de 35. L’historiador i
bomber voluntari de Matade-
pera Marc Ferrer, artífex de la
pàgina web, va explicar ahir a
SEGRE que han pogut trobar
més efectius lleidatans després
de consultar els arxius de la Fe-
deració de Bombers de Catalu-
nya a Badalona. “Allà vam tro-
bar un document amb bombers 
de Lleida, fins i tot alguna foto-
grafia, però necessitem ampliar 
la informació bàsica sobre on
van nàixer, en quin any, què va 
passar amb ells durant la guerra 
i després, si van seguir al cos o
no”, va assenyalar. Segons Fer-
rer, creuen que la majoria dels
bombers no van continuar amb 
aquesta professió després de la
Guerra Civil. Els motius: per-
què van decidir deixar-ho, mort 
al front, repressió franquista o
exili. “Volem saber què els va
passar, si van ser mobilitzats al
front o van participar en l’ex-
pedició de bombers catalans a
Madrid per ajudar els efectius de 
la capital a apagar els incendis
causats pels bombardejos”, va
indicar Marc Ferrer. D’aquesta
manera, amb l’objectiu de res-
catar de l’oblit uns professionals 
que han estat “crucials” en la
història de Catalunya, també
durant la Guerra Civil, Ferrer
ha consultat tota mena d’arxius, 
des de municipals fins del Me-
morial Democràtic com del Go-
vern central. “Durant la guerra 
van patir com la resta de la po-
blació i eren els que apagaven
els incendis dels bombardejos,
fins i tot a l’inici de la guerra,
amb la crema d’esglésies, també 
van patir la repressió per part
dels dos bàndols. Fins i tot actu-
alment la gent continua tenint
por de recordar-ho”, va asse-
nyalar Ferrer.

Memòria de bombers en guerra
Crida per saber què va passar amb els efectius que van exercir durant la contesa a Lleida  
|| Una pàgina web ja compta amb una trentena de fitxes i ara es busquen més dades

memòria històrica guerra civil

leS ClauS

Repressió als bombers
z el web Bombers en Guerra re·
cull les històries de lleidatans 
com Martí Fondevila Millanes, 
que va participar en l’expedi·
ció de bombers catalans que va 
anar a Madrid a ajudar els seus 
companys de la capital i que 
va ser sentenciat a 30 anys de 
presó per un consell de guerra, 
pena que li va ser commutada 
després per sis anys i un dia de 
presó. Joan Altisent Vidal, tam·
bé de lleida, va ser presoner 
al camp de concentració Santa 
espina de Valladolid després 
d’anar al front i després va ser 
alliberat. També van patir judi·
cis sumaríssims altres lleidatans 
del cos com epifani Belli Castiel, 
d’Alpicat, condemnat i absolt 
dos vegades, i eduard Mias Co·
dina, cap de Bombers, que va 
ser arrestat per auxili a la rebel·
lió, per la qual cosa finalment es 
va desvincular del cos.

Fossa al Soleras
z A la fossa del Soleràs es va po·
der trobar les restes de 146 per·
sones. Se n’han pogut identifi·
car onze. els últims van ser dos 
soldats republicans d’Alacant 
i Nonasp, les restes dels quals 
van ser entregades a les seues 
famílies.

n La diputació de Lleida ha 
iniciat recentment les obres 
d’adequació de la fossa de la 
Guerra Civil al Soleràs, a les 
Garrigues, amb l’objectiu de 
fer-la visitable. Es tracta d’una 
actuació inclosa en el projecte 
del Patronat de Promoció Eco-
nòmica anomenat Paisatges 
de Ponent, cofinançada per 

la Diputació i l’ajuntament 
del Soleràs amb fons Feder, 
amb un import d’adjudicació 
de 24.670,67 euros. La pro-
posta contempla la neteja de 
l’entorn de la fossa, situada 
al cementiri vell del municipi 
de les Garrigues, així com la 
construcció d’un nou mur i la 
col·locació de passamans de 

guia. A més d’això, es col·lo-
caran dos plafons explicatius, 
un a la porta del cementiri i 
un altre a la zona sud, i a l’in-
terior del recinte es col·locarà 
una capa superficial de sau-
ló perquè es puguin distingir 
les fosses de la resta. També 
s’arreglaran els accessos a la 
fossa.

Obres per fer visitable la fossa del Soleràs
la fossa es troba al cementiri vell del municipi de les garrigues.
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Joan altisent vidal

lloc de naixement: lleida.

repressió: Camp de concentració i  
judici.

bernat castillo musol

lloc de naixement: lleida.

depuració: No va seguir al cos 
(se’n desconeixen els motius).
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