El coll de Balaguer, situat al terme municipal de Vandellos i l'Hospitalet de l'Infant, sempre ha estat al llarg de tota la seva historia un lloc estrategic i de vital importancia, sobretot com a lloc de pas per les comunicacions terrestres. Aquest caracter estrategic encara va agafar un caire més important durant els anys que va durar la Guerra Civil espanyola (1936-1939); ja que els comandaments militars republicans van decidir convertir tot el coll de Balaguer en un autentic camp fortificat. D'aquesta manera el coll de Balaguer es va omplir de trinxeres, nius de metralladores, observatoris, refugis i polvorins, entre d'altres construccions defensives, amb l'objectiu de convertir-se en un enclavament impenetrable, modificant així per complet aquest paratge. Aquest llibre pretén donar a coneixer tots aquests elements del conflicte que van formar part d'aquest gran camp atrinxerat en el que es va convertir el coll de Balaguer durant la guerra. Mitjançant una acurada investigació historica i un treball de camp intensiu, amb mapes i fotografies úniques de tots aquests elements; el llibre també aporta altres dades d'interes sobre la guerra a Vandellos i l'Hospitalet de l'Infant i el coll de Balaguer, com son els bombardeigs aeris, el camp de presoners núm. 2 de l'Hospitalet de l'Infant o el projecte de desembarcament en aquestes costes, entre d'altres informacions; aconseguint així un estudi complet sobre aquest període. 
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