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“[…] L’autor d’aquest treball, després d’anys de recórrer fortificacions, ha pogut
constatar que, en alguns casos, els elements han passat del més trist oblit a ser
visitades per ciutadans i turistes amb ganes de conèixer-les i entendre-les;
aquests casos són els que fan pensar que anem pel bon camí.

El treball que teniu entre mans no presenta un llistat exhaustiu del patrimoni que
constitueixen fortificacions i espais històrics de la Guerra Civil espanyola, ja que
molts elements han estat bandejats; a més, seleccionar les rutes, certament, ha
estat difícil. Tots els vestigis tenen el seu valor històric, arquitectònic,
paisatgísitc i fins i tot emocional. Tanmateix, en el moment d’escollir, m’he
inclinat per rutes que conec des de fa anys, o d’altres que he descobert
recentment, tot intentant confegir propostes amb diferents graus de dificultat i



amb diversitat d’objectes de coneixement, perquè tothom pugui trobar
propostes a la seva mida. […] ”  (de la introducció de l’autor)

Sinopsi: Restes i vestigis de la Guerra Civil és una guia que us permetrà conèixer
algunes restes significatives que la Guerra Civil espanyola va deixar a les nostres
terres. En aquestes 17 rutes, que podreu fer en diversos mitjans, recorrereu Catalunya
a través d’aquests vestigis, en diferents estats de conservació i visibilitat, i
aconseguireu fer-vos una idea prou clara tant del territori que les acollia com de les
seves característiques i necessitats per les quals van ser fetes.

Oriol Miró Serra (Barcelona, 1978) ha combinat l’afecció de l’excursionisme amb el de
conèixer llocs o esdeveniments històrics. També és part activa de diverses
associacions sense ànim de lucre de caire cultural i de recuperació de patrimoni
històric. Ha publicat un seguit de rutes culturals a la publicació mensual Delta, de
Viladecans i Castelldefels (2007-2011). També va participar activament en l’elaboració
del llibre Inventari de les restes arqueològiques i històriques de la plana del Coll de
Balaguer (2008).
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