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LLEIDAI COMARQUES

MUNICIPIS HOMENATGE A LES VÍCTSMES

Maria Jesús Bono va descobrir un monólit al cementiri d'Alpicat.

Miquel Pueyo, durant la presentado de l'exposició a Fulleda.

Actes per a la memoria histórica
Alpicat destapa un monólit en record de les victimes de la Guerra Civil,
mentre que Fulleda inaugura una exposició sobre el conflicte
| LLEIDA | Alpicat i Fulleda van acollir aquest cap de setmana actes
en record de la Guerra Civil espanyola. A la població del Segriá es va descobrir un monólit
en honor a la victimes del conflicte, mentre que a Fulleda es
va inaugurar una exposició sobre els efectes que la guerra va
tindre en aquesta localitat.
L'acte d'Alpicat va comptar
arnb ia presencia de la directora

general de Memoria Democrática, Maria Jesús Bono, que va
destacar que el monólit és un
element de memoria que serveix per dignificar i posar en valor espais en qué hi havia o hi
ha enterrades victimes de la
Guerra Civil.
El monólit quedará installat
al cementiri d'Alpicat en homenatge a les nombrases victimes
del conflicte que van ser enter-

rades a l'antic camp sant de la
localitat. Segons una investigad o feta fa uns anys des de
l'ajuntament, unes 418 persones
van ser enterrades a Alpicat durant la guerra. La majoria
d'aquestes van ser victimes de
la precarietat que va causar el
conflicte a la rereguarda, 144
eren soldats franquistes i 39
executades per la repressió de ia
dictadura.

Parallelament, l'ajuntament
ha collocat un altre monument
en record de les victimes a la
placa de Gaudí, on abans hi havia el cementiri.
A Fulleda, el delegat de la Generalitat a Lleida, Miquel Pueyo, va ser l'encarregat dissabte
d'inaugurar l'exposició Jugant
amb bombes: una introducció a
la Guerra Civil a Fulleda, de
Montse Arbós.
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