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La Guerra Civil espanyola ha deixat en el nostre país nombroses restes 
materials, restes que van caure en l’oblit durant la postguerra. En alguns 
casos, volgudament per decisió dels vencedors, que fins i tot van arribar 
a ordenar la destrucció d’algunes d’elles. D’altres van ser víctimes de la 
misèria, i foren destruïdes pels “metralleros” que recuperaven i venien a 
pes els metalls aconseguits per guanyar uns diners en aquells moments 
de carestia. Després va seguir l’oblit entre la gent i, fins i tot, la reutilit-
zació de restes arquitectòniques o remocions del paisatge com a núvol 
de desconeixement. No podem oblidar, però, que d’un temps ençà s’han 
iniciat processos de recuperació, i que hi ha institucions, administracions 
i fins i tot iniciatives privades que van recuperant i museïtzant vestigis i 
obrint exposicions; i que hi ha associacions de caràcter molt variat que 
les tracten i les volen revaloritzar com a atractiu i actiu per als seus mu-
nicipis. De fet, intenten fer el que, Pirineus enllà, ja és una realitat des 
de fa dècades, amb resultats força envejables, en indrets com Normandia, 
la Línia Maginot, els camps de batalla del Somme o els de les Ardenes. 

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, selec-
cionar les rutes, certament, ha estat difícil. Tots els vestigis tenen el seu 
valor històric, arquitectònic, paisatgísitc i fins i tot emocional. Tanma-
teix, 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. 

En cap cas, però, una guia no pot aspirar a oferir una visió holística, i 
per això som plenament conscients dels “oblits”; en aquest sentit, el front 
del Pallars n’és un exemple. Tanmateix, és un oblit conscient que es jus-
tifica pel fet que Cossetània Edicions ja compta amb un bon llibre espe-
cífic sobre el tema, una obra ben feta sobre la qual, certament, es fa difícil 
afegir res de nou. Altres mancances responen a la voluntat de buscar una 
guia que abastés el conjunt de Catalunya i que presentés un cert equilibri 
entre territoris. Tot i així, el lector ha d’entendre que el desequilibri terri-
torial de les propostes es fa evident en la mesura que el patrimoni bèl·lic 
és subsidiari de la localització dels fronts de guerra. La lògica de les rutes 
proposades no té massa secrets. L’usuari podrà comprovar que en alguns 
casos es proposen rutes exclusivament a peu; en d’altres casos, la distància 
a recórrer és excessiva, ja que es ressegueix un front, una línia defensiva 
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o una batalla, i aleshores es proposa la utilització del cotxe (moto o bici-
cleta) per assolir els nòduls més significatius, tot i que a partir d’aquests 
pugui haver-hi propostes complementàries a peu.

Al llarg del treball sabreu com, per què i quan es van construir les 
fortificacions, o en quin context determinats espais van ser testimonis de 
fets històrics. Hem treballat prioritàriament restes patrimonials de fàcil 
localització a partir de descripcions de rutes i llocs. Tanmateix, sempre 
que ha estat possible hem fet constar també les coordenades UTM. 

Els elements de fortificació i els espais de combat no són, però, els 
únics referents que es tracten. Entenem que la guia havia de contemplar 
elements memorials consolidats a partir de monuments, així com mu-
seus, centres d’interpretació o propostes de rutes; la retirada i l’exili a 
França n’és un cas clar. Òbviament, però, i tenint en compte el caràcter 
d’una guia de camp, l’aproximació que es fa als museus és molt general i 
no s’entra en una descripció detallada malgrat que alguns materials con-
servats són imprescindibles per entendre situacions, equipament i arma-
ment d’aquells que van combatre en els espais explicats per la guia. Con-
siderem que la combinació entre patrimoni primari i elements monu-
mentals o museístics dóna més potencialitats lúdiques i de coneixement 
a la nostra proposta. Altrament, i després de les indicacions de cada ruta, 
hem inclòs un apartat anomenat Altres espais d’interès, en el qual fem es-
ment d’altres propostes de lloc que ajuden a complementar la visita i que, 
per raons funcionals, no s’han pogut tractar en la proposta de la guia. 

La gènesi del present estudi data del ja llunyà 2005, quan vam co-
mençar a introduir-nos en el món de les fortificacions de la Guerra Civil 
espanyola. Els primers contactes es van ampliar a partir de la participació 
en grups de debat a la xarxa, fet que va permetre eixamplar significativa-
ment el nostre horitzó. Els contactes informàtics, al seu torn, van perme-
tre establir coneixença, confiança i amistat amb determinades persones. 
Molta gent ens va mostrar llocs i explicar coses; en aquest sentit, agraïm 
desinteressades col·laboracions que ens han menat a assolir coneixement 
de camp i experiència quant a rutines d’observació i anàlisi dels elements 
patrimonials del conflicte objecte d’estudi. Sense el suport, mestratge i 
col·laboració d’aquestes persones aquest treball no hagués estat possible. 

Val a destacar també que, en la mesura de les nostres possibilitats, 
hem adquirit i consumit tots els llibres que hem pogut, i aquesta forma-
ció ha estat important per sintetitzar i socialitzar coneixement, entenent 
que tot el que hem après té sentit precisament en el moment en què hi 
pot haver un retorn cap a la societat. 

En qualsevol cas esperem tenir l’oportunitat de continuar aprenent, 
i de descobrir llocs i paisatges que ens facin completar, una mica més, 
aquest atles que anem construint, aquesta col·lecció de llocs emotius que 
ens remeten al que va ser la Guerra Civil espanyola a Catalunya.

No em vull oblidar de Francesc Xavier Hernández, historiador de la 
Universitat de Barcelona, amb qui vam entrar en contacte a través de 
col·laboracions comunes en associacions culturals, i que ens va animar, 
i perseguir, per a la realització del present treball; treball que ens ha fet 
gaudir i que esperem que també en gaudeixi el lector.
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INTRODUCCIÓ
La ruta que proposem a l’en-

torn de l’Ametlla de Mar ens me-
narà a descobrir algunes de les 
fortificacions de costa accessibles 
des del sender GR 92. Aquests 
elements defensius formen part 
dels treballs de fortificació que es 
van construir al llarg de tota la 
costa catalana a partir dels darrers 
mesos de 1936 i que van culmi-
nar el 1937. Cal tenir present 
que, en aquest període, els fronts 
terrestres encara estaven relati-
vament allunyats de Catalunya, 
però les autoritats militars de la 
Generalitat i republicanes temien 
desembarcaments o cops de mà 
protagonitzats per les forces fac-
cioses de Mallorca. La por envers 
allò que podia venir de mar enllà 
no era infundada: els bombardeigs 
de Roses i de Barcelona, els mesos 
d’octubre i novembre de 1936, per 
part del creuer Canarias, consti-
tuïen un avís seriós. De fet, en 
aquest mateix període hi hague-
ren rumors de desembarcaments a 
Roses i al tram de costa comprès 
entre l’Ametlla i el delta de l’Ebre. 
Tot plegat va desfermar un estat 
de pànic i la certesa que els cops 
procedents de Mallorca eren im-
minents. Amb aquesta premissa 
no resulta estrany que tota la costa 
fos fortificada en la mesura de les 
possibilitats, amb nius de metra-
lladores o bateries d’artilleria ubi-

1. L’Ametlla de Mar: 
la defensa de la costa

(Itinerari a peu)

cades en els punts més estratègics. 
Es tracta, per tant, d’un procés de 
fortificació primerenc, quan els 
fronts encara estaven allunyats i 
s’entenia que l’únic front perillós 
era el de llevant.

APROXIMACIÓ
El nostre punt de partida és 

l’aparcament que hi ha just davant 
del castell de Sant Jordi d’Alfama, 
situat a la urbanització del ma-
teix nom. Hi haurem arribat tot 
pujant de l’Ametlla de Mar cap a 
l’Hospitalet de l’Infant a través de 
l’N-340. Al quilòmetre 1.117 tro-
bem el trencall de Sant Jordi d’Al-
fama, que prenem cap a la dreta 
en direcció al mar. Després seguim 
el carrer que s’obre davant nostre 
i arribem fins a la platja després 
d’haver passat per sota de l’auto-
pista i la via del tren. Una vegada 
arribats al mar, deixem el vehicle, 
travessem la platja de Sant Jordi i 
ja som a l’inici de la ruta.

DESCRIPCIÓ DE LA RUTA
0’. Ens trobem a la plaça que hi 
ha davant del castell de Sant Jordi 
d’Alfama, una fortificació del segle 
XVIII restaurada a principis del 
segle XXI. El deixem a la nostra 
esquerra tot passant aproximada-
ment per la zona en què es trobava 
la caserna de carrabiners. Els car-
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rabiners eren un cos de seguretat 
que depenia del Ministeri d’Eco-
nomia; durant la guerra van tenir 
un paper destacat en les tasques de 
vigilància i defensa de costes. A fi-
nals del segle XX encara s’hi podi-
en veure, en aquest lloc, restes ar-
quitectòniques de la caserna, avui 
totalment desaparegudes. Els ma-
pes antics, però, encara permeten 
fixar-ne la posició amb precisió.
3’. Just darrere del castell trobem 
les restes d’una torre de telegrafia 
òptica, sistema de comunicació 
uti litzat a mitjans del segle XIX. 
Per darrere s’estén una petita pe-
nínsula en direcció al mar. És cap 
on anem nosaltres. Hi accedim 
anant a buscar l’accés més planer, 
tot dirigint-nos vers la platja des 
de la cantonada de la plaça.
5’. Sobre la platja, al límit de la pe-
nínsula rocosa trobem un parell de 
murs de formigó que formen una 
petita trinxera que porta a la boca 
d’un passadís. Ens trobem a l’en-
trada d’un niu de metralladores al 
qual s’accedeix a través d’aquest 

llarg passadís. L’hem de seguir tot 
endinsant-nos en el sortint rocós 
que es projecta cap al mar.
9’. Ben a prop del mar, i després 
d’haver resseguit la petita corba 
a la dreta que descriu el passadís, 
trobem el bloc principal d’un 
mag nífic niu de metralladores 
(X: 317643; Y: 4531417; UTM: 
31N). Està construït amb pedra 
de la zona, segurament extreta del 
mateix clot que es va excavar per 
ubicar l’emplaçament. L’inte rior 
està inundat permanentment, tot 
i que es pot observar sense difi-
cultats. Hom pot comprovar com 
les espitlleres cobreixen 180 graus 
i permeten batre amb avantatge 
qualsevol intent d’aproximació, 
des del mar, a la zona.
14’. Una vegada vista aquesta 
fortificació, hem de retornar per 
on hem vingut. Val la pena fixar-
se en les escadusseres restes d’un 
castell del segle XIII, que va restar 
dempeus fins al XVII i que estava 
situat entre el fort de Sant Jordi i 
el niu de metralladores. Les restes 

Niu de metralladores a Sant Jordi d’Alfama
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confirmen que ens trobem en una 
zona d’alt interès estratègic que ve 
de molts segles enrere.
19’. Després d’haver deixat enrere 
el castell i d’haver travessat l’apar-
cament cap a l’esquerra, en direc-
ció a l’Ametlla de Mar, trobem 
una pista empedrada, si fa no fa a 
la meitat de l’aparcament. L’hem 
d’agafar tot deixant a la nostra dre-
ta una zona de joc per a criatures.
21’. Passem per una petita cala, de 
la qual surt una pista empedrada 
que hem de seguir tot fixant-nos 
en el traçat i indicacions del sen-
der GR 92.
23’. El camí es bifurca. Nosaltres 
hem de girar a l’esquerra, tot se-
guint el camí de ronda.

25’. Trobem una zona d’esbarjo; 
hi hem d’accedir i continuar a tra-
vés del GR. Anem deixant xalets a 
la nostra dreta.
27’. Trobem una petita plaça, però 
nosaltres seguim recte pel camí de 
ronda, ignorant el carrer que surt 
a la nostra dreta.
29’. En aquest punt, el camí de 
ronda deixa d’estar arreglat. El se-
guim mentre es va dirigint, a poc a 
poc, cap a la dreta.
31’. Després de superar unes pe-
dres grosses, el camí es bifurca. 
Nosaltres seguim el de l’esquerra, 
tot baixant cap a la platja.
32’. Ens trobem a la cala Forn. La 
travessem i localitzem unes escales 
que cal pujar.

L’Ametlla
de Mar

TV-3025

N-340 AP-7

Trinxera

Trinxera

Trinxera
Niu metralladores

Platja Estany Tort
Niu metralladores
Cala Nova

Cala Torrent del Pi

Cala Mosques

Punta Cala
Mosques

Niu metralladores

Niu metralladores
Castell de Sant
Jordi d’Alfama
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35’. Travessem l’aparcament de la 
cala i seguim pel carrer que s’obre 
davant nostre, que va paral·lel al 
mar creuant un primer carrer.
41’. Des del primer carrer traves-
sat, hem hagut de travessar tres 
carrers més per arribar al cinquè; 
és el carrer de Punta Galera, i en 
aquest punt hem de girar cap a 
l’esquerra en direcció al mar.
45’. Arribem al final del carrer. Se-
guim per un corriol que surt de la 
dreta del xalet i que s’endinsa en 
direcció al mar. Deixarem el xalet 
a l’esquerra tot dirigint-nos a la 
punta de Cala Mosques. 
48’. Una vegada situats a la punta, 
localitzem un niu de metralladores 
(X: 317038; Y 4530511; UTM: 
31N) que resta mig amagat sota 
del límit de les roques, de mane-
ra que el primer que es veu és el 
sostre. Malgrat que s’utilitza com a 
abocador, val la pena explorar-lo i 
fixar-se en la seva construcció i dis-
posició estratègica. Des d’aquest 
punt, es podia fer foc creuat amb 
el suport del niu de metralladores 
de Sant Jordi d’Alfama.

57’. Tornem al carrer del qual ve-
nim i el seguim cap amunt fins al 
carrer principal de la urbanització 
Les Tres Cales, anomenat avingu-
da de Cala Forn, el qual agafarem 
tot girant a l’esquerra i anirem bai-
xant vers l’Ametlla de Mar.
1 h 11’. Arribem al final de la ur-
banització de Les Tres Cales; en 
aquest punt hem de seguir la pista 
asfaltada tot baixant el barranc.
1 h 14’. Ja al punt més baix del 
barranc del Torrent del Pi, a l’es-
querra de la pista asfaltada surt un 
camí entre els pins. És el camí que 
ens portarà a la cala del Torrent del 
Pi, on recuperarem el GR 92 que 
havíem perdut durant la travessa 
de la urbanització.
1 h 18’. Ja a la cala del Torrent del 
Pi, ens hem de dirigir a l’esquerra, 
ben propers al mar. Remuntarem 
el GR en direcció a l’Ametlla, i 
ben aviat trobarem el mur d’una 
finca particular a la nostra dreta, 
mentre seguim el camí.
1 h 26’. Just passada la finca, hi ha 
un camí que hem de travessar. El 
GR apareix de nou a l’altra banda 

Niu de metralladores a la punta de Cala Mosques
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