
 

 

 
 
El Grup Municipal de la Crida per Lleida-CUP, d’acord amb el que disposa el Règim de 
Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple, presentem al Ple d’aquesta 
Corporació del dia 27 d’abril de 2018 la següent 

MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DELS REPRESALIATS QUE 
VAN ALÇAR EL COMPLEX MILITAR DE GARDENY 

Aquest abril del 2018 es compleixen 80 anys de la presa de Lleida per les tropes 
franquistes. “En el día de hoy, el cuerpo de Ejército marroquí ocupó primero el Castillo 
de Lérida, la estación y la parte alta de la población, y posteriormente toda ella quedando 
solamente pequeños núcleos de resistencia que se están reduciendo rápidamente. 
También se ha ocupado el pueblo de Villanueva de Alpicat, Torrefarrera y Torreserona.” 
Deia l’informe de guerra del 3 d’abril del 1938. 

L’entrada a la ciutat es va produir després de gairebé una setmana de bombardejos 
aeris i una cruenta batalla final, fet que va provocar una destrucció general de la ciutat. 
Segons un informe de l’arquitecte municipal a inicis del 1939, 110 edificis van ser reduïts 
a runa pels bombardejos i el 90% de la resta van quedar afectats en menys o més 
mesura. El Canyeret va quedar gairebé enderrocat, però bona part de l’Eix, del Barri 
Antic, l’entorn de l’Escola del Treball i carrers com rambla d’Aragó, Democràcia, Comerç 
o Nord van patir una gran destrucció. 

Fruit de la presa de Lleida i de la caiguda posterior de tot el principat el febrer del 1939 
la repressió s’acarnissaria sobre aquelles i aquells que van perdre la guerra. Segons la 
historiadora Mercè Barallat, el 1939 hi havia a Lleida uns  12000 presos polítics tancats 
els primers mesos, i fins a 1945 van passar per Lleida uns 30000 presos d’arreu 
distribuïts en varis centres.  

Aquests homes fornien un entramat de mà d’obra forçosa o barata que havia de fer 
funcionar dues grans empreses nascudes el 1941: “Regiones Devastadas” i la “Empresa 
Militar de Puentes y Caminos de Cataluña”. D’aquesta última en depenien les “Colonias 
Penitenciarias Militarizadas”, i una d’elles era el “Campo de Prisioneros de Gardeny”. Es 
calcula que eren uns 600 homes que s’aferraven al sistema de redempció de pena, i 
entre altres, treballaren en el que avui és el Parc Tecnològic. 

Ara, en un exercici de memòria històrica,  és el moment de reivindicar els i les qui, com 
a mà d’obra semi-esclava, van ajudar a construir Gardeny. és necessari que s’ampliï el 
coneixement sobre els camps de concentració de postguerra. Aquesta acció ha de ser 
un pas més per a la construcció del Pla Integral de Memòria HIstòrica que estem 

convençudes que mereix el turó de Gardeny i la ciutat sencera.  És necessari que 

s’ampliï el coneixement sobre els camps de concentració de postguerra i que 
l’Ajuntament en tingui un paper actiu. 

 

 

 



 

 

 

Vist tot això proposem al Ple de la corporació l’aprovació dels següents:  

 
ACORDS: 

 
Primer.-  Que la Paeria, en col·laboració amb la UdL iniciï la recerca històrica que 
desvetlli qui i en quines condicions de treball s’alçaren els edificis que avui conformen el 
PCiTAL. Que aquests treballs no s’allarguin més enllà de l’any en curs. 

Segon.-  Que es dugui  a terme un reconeixement públic per part de la Paeria d’aquelles 
persones que, mitjançant treballs forçats i com a presoners de guerra, van participar en 
la construcció del complex militar d’Infanteria de Gardeny. I que al PCiTAL s’incorpori 
un element que ho recordi. 

 

 

 

Pau Juvillà Ballester 
Portaveu del Grup Municipal Crida per Lleida- CUP 

 
Lleida, 17 d’abril de 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDE-PRESIDENT AJUNTAMENT DE LLEIDA 


