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Refugi de la plaça del Blat
L’Espai de la Memòria de Ca Sagarra està pensat com
l’entrada a la visita al refugi antiaeri, però també com
un centre d’introducció a la història vallenca i un
punt de partida per visitar altres indrets relacionats
amb la memòria històrica com són l’hospital de sang,
el cementiri o el camp d’aviació, per citar-ne els més
rellevants.

Les visites són guiades
i requereixen comprar
entrada.
Per reserves cal trucar
a l’Oficina de Turisme,
telèfon 977 612 530
o enviar un e-mail a
turisme@valls.cat
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La Sala Gòtica de Ca Sagarra i Refugi antiaeri
de la Plaça del Blat estan dissenyats com un
equipament que permetrà conèixer una part molt
important de la història de Valls corresponent al
període 1931-1979, abastant des de la Segona
República fins a la Transició, passant per la Guerra
Civil i el Franquisme, en el marc que s’estableix per
als diversos centres de Catalunya dins l’àmbit del
Memorial Democràtic.

CULTURA I PAISATGE

Alhora es tracta de la creació d’un nou equipament
al Barri Antic que ha de fer possible de manera
funcional el desenvolupament de multitud
d’activitats, tant estables com de caràcter més
puntual, en la cerca de la dinamització turística de la
ciutat i el millor coneixement de la seva història.
El refugi. Valls 1938. El perill de ser bombardejats
accelerà la construcció de trinxeres i refugis
arreu de la ciutat. El refugi de la plaça del Blat es
dugué a terme en base al projecte dissenyat per
l’arquitecte municipal Josep M. Vives Castellet. El
cap de les obres era Ramon Claravalls i els vallencs
col·laboraren en la seva realització. És un refugi
subterrani, de tipus galeria i cobert de maons. Es
troba a uns 8 metres de profunditat amb galeries de
1,80 metres d’alçada i 1,60 metres d’amplada. Avui
en dia la zona que es pot visitar ocupa una llargària
d’uns 55 metres. n
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Espais de Memòria a l’Urgell
Vallbona de les Monges
Vallbona de les Monges forma part de la línia de
defensa republicana L2. La L2 s’estenia des de la Seu
d’Urgell fins a Tarragona i pretenia contenir l’avenç
de les tropes franquistes durant la Guerra Civil
Espanyola.
La construcció de la L2 es va efectuar l’estiu del
1938 i la van dur a terme els presoners del batalló
disciplinari de Vallbona, majoritàriament militars
de l’exèrcit franquista d’origen gallec, capturats a la
batalla de Terol. Estaven reclosos al Monestir de Sta.
Maria de Vallbona.

Ajuntament de Vallbona
de les Monges
Tel. 973 330 260
www.vallbonadelesmonges.cat
Oficina de Turisme
d’Agramunt
Tel. 973 39 10 89
turisme@agramunt.cat
www.turismeagramunt.cat
Horari:
Dissabtes, d’11h a 13h.
Diumenges de 12.45h a 14h.
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L’entorn de Vallbona ha variat molt poc en els
darrers 70 anys. Els cultius són els mateixos: oliveres,
ametllers i vinya. El traçat de la carretera és el
mateix, i abans s’utilitzava per esperar l’arribada de
les tropes. Els boscos de Montesquiu estan plens de
trinxeres. Les trinxeres es construïen en ziga ziga per
augmentar la protecció en cas d’atac aeri.
En el terme de Vallbona s’hi poden trobar també nius
fusellers i observatoris d’artilleria que sortosament no
es van haver d’utilitzar mai.

CULTURA I PAISATGE

L’any 2010 l’Ajuntament de Vallbona i el Memorial
Democràtic de la Generalitat de Catalunya van
recuperar aquestes construccions per tal que
poguessin ser visitades i conegudes per tothom.
L’Ajuntament de Vallbona de les Monges va
organitzar a principis de l’any 2011 unes visites
guiades pels principals espais de la L2, per tal
d’explicar a les persones interessades la història i
l’evolució d’aquestes construccions relacionada amb
el poble de Vallbona.

Agramunt
Sota el temple romànic de l’Església de Sta. Maria
d’Agramunt s’amaga el refugi antiaeri. Un espai de
memòria singular a tot catalunya. El refugi segueix la
nau central i el creuer del temple, amb 34 metres.
L’any 1938 Agramunt va patir el primer bombardeig
de l’aviació feixista i per això es van construir refugis,
perquè els veïns de la localitat s’amaguessin dels
bombardeigs. n

