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Centre de Recepció de Visitants, Carrer del Freginals, 18-24 Corbera d'Ebre, 977421528

de lEbre

Ruta de la Batalla de l'Ebre

França
Girona

Aragó

En aquesta població es troba el Centre de recepció de visitants
(1) Carrer dels Freginals,18-24, ubicat a ledifici que acollirà el
Centre dInterpretació 115 dies, on el visitant rebrà tota la informació
relacionada amb la ruta i els Espais de la Batalla de lEbre.
Prop del centre shi troba lexposició particular La Trinxera (2)
Carrer Ponent, 11.
Al turó de la Montera a poc més de 5 minuts a peu daquesta
exposició, es troba el primer dels espais històrics de la ruta, el
Poble Vell (3), vestigi de la destrucció que la batalla va significar
per les poblacions de la zona.

· Espais Històric dels Barrancs Mirador del Bassot

Com arribar: Sortim de Vilalba direcció Gandesa per la carretera
TV-7231. A Gandesa agafem la N-420 direcció Calaceit durant 3
Km. Seguim la senyalització que condueix al poblat Ibèric fins que
trobem lentrador a la nostra dreta on trobarem el Coll del Moro
(10)

Com arribar: Tornem fins a lencreuament de les Camposines i
agafem la carretera N-420 fins a Móra dEbre.Entrem a la població
i seguim recte fins que trobem el pont, abans de creuar-lo girem
a lesquerra i seguim les indicacions dels cartells que ens conduiran
al Castell de Móra dEbre (5)
· Castell de Móra dEbre- Espai Històric de les Devees:
Distància: 19 Km
Com arribar: Desfem el camí recorregut i tornem fins a lencreuament
de les Camposines. Des dallí direcció Ascó i a poc més de 300 m
trobarem lencreuament de la carretera de la Fatarella (TV-7331).
Continuar en direcció a la Fatarella fins a trobar lEspai Històric
de les Devees (6).

Com arribar: Desfem el camí recorregut i tornem fins a Gandesa
direcció Móra dEbre. A lavinguda Catalunya trobarem el Centre
dEstudis de la Batalla de lEbre (11) Avinguda Catalunya, 3-5.
· Centre dEstudis de la Batalla de lEbre- Espai Històric Serra
de Pàndols Cota 705
Distància: 71 Km
Com arribar: Agafem la carretera C-43 direcció Tortosa. A poc més
de 2 km de la sortida de Gandesa ens trobarem amb el desviament
que condueix fins a la Fontcalda, recorrent el camí asfaltat que hi
condueix durant 2 km més, fins al trencall amb la pista forestal que
condueix fins al capdamunt de la serra de Pàndols, per on haurem
de transitar uns 25 km, fins arribar a lEspai Històric Serra de
Pàndols Cota 705 (12).
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Com arribar: Des de la Cota 705, caldrà desfer el camí recorregut
fins a retornar a la carretera C-43, per on continuarem, en direcció
a Tortosa, fins al Pinell de Brai. En aquesta població el visitant podrà
accedir al Centre dInterpretació Les veus del front (13) C/ Major,
4.i visitar lEspai Històric de les Cases Caigudes (14).
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· Espais Històric Serra de Pàndols Cota 705  Pinell de Brai

Distància: 86 km

Distància: 68 Km

la Palma d'Ebre

C 12

Flix

Distància: 51 Km

Distància: 10 km

· Quatre Camins-Espai històric dels Barrancs

Mar Mediterrània

· Coll del Moro-Centre dEstudis de la Batalla de lEbre

· Espai Històric de les Devees  Espai Històric Quatre Camins

Com arribar: Sortint de lEspai Històric de les Devees, continuar
en direcció a la Fatarella (TV-7331) fins a lencreuament amb la
carretera de Vilalba dels Arcs (TV-7333). Continuar per aquesta
carretera fins a lencreuament de Quatre Camins (7)
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· Mirador del Bassot- Coll del Moro

Distància: 7 km

Distància: 9 Km

Lleida

Espais de la Batalla
de l'Ebre

Com arribar: Tornem direcció Vilalba dels Arcs. En arribar a la
població, agafar el carrer major i seguir-lo fins a arribar a lEsglèsia
de Sant LLorenç. Darrera de lEsglèsia trobarem el mirador del
Bassot (9), des don entendrem els fets del Setge de Vilalba.

Distància: 135 km

· Memorial de les Camposines  Castell de Móra dEbre

Barcelona
Tarragona

Distància: 51 Km

· Corbera dEbre  Memorial de les Camposines

Com arribar: Des de Corbera dEbre per la carretera N-420 en
direcció a Móra dEbre fins lencreuament de les Camposines. Des
dallí, per la carretera C-12B, en direcció Ascó, a poc menys de
05 km es troba laccés al Memorial de les Camposines (4).
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· Punt de sortida  Corbera dEbre

Com arribar: Des de Quatre Camins, agafarem la carretera TV7231 que seguirem en direcció a Vilalba dels Arcs, travessant el
nucli urbà, i continuant per la mateixa carretera en direcció a la
Pobla de Massaluca. Després de recórrer 2,4 km trobarem laccés
a la pista forestal que condueix fins a lEspai Històric dels Barrancs
(8), que haurem de recórrer durant 2 km.

Saragossa

La Ruta està formada per 14 espais visitables repartits en diversos
termes municipals:

Breu introducció històrica

La Batalla de lEbre, iniciada la nit del 25 de juliol de 1938, quan lExèrcit de lEbre va
travessar el riu per sorpresa i va penetrar en poques hores en territori controlat per les
forces nacionals, va esdevenir la batalla més llarga i sagnant de tota la guerra. Les
seves conseqüències van condicionar la fi de la República i la victòria dels exèrcits de
Franco.
El ràpid avanç de les tropes republicanes, que van trencar la fràgil línia defensiva que
les forces nacionals havien establert a la riba dreta del riu mentre el gruix dels seus
exèrcits assetjaven València, aviat va quedar aturat a les portes de Gandesa i Vilalba
dels Arcs. Entre el 25 de juliol i el 2 dagost, les unitats republicanes van provar, sense
èxit, de trencar les línies defensives nacionals i ocupar ambdues poblacions, mentre
el general Franco enviava homes i mitjans a cobrir aquell front. El 2 dagost, lexèrcit
de la República ordena aturar lofensiva i passar a defensar el territori conquerit fins
al moment, prop de 800 Km2, amb la qual cosa deixà la iniciativa de la batalla a les
forces nacionals.
Franco i els seus generals, seguint la directiva de no perdre ni un pam de terreny, van
continuar la batalla i, durant prop de 100 dies, van combatre contra un exèrcit que, tot
i tenir un riu a lesquena, es va recolzar en la difícil geografia del territori per presentar
una dura resistència. El que les forces republicanes havien conquerit en poc més dun
dia va costar al comandament nacional 100 dies de durs combats i milers de morts per
ambdues bandes.
Les poblacions de Gandesa, Vilalba dels Arcs o Corbera dEbre, i les serres de Cavalls,
Pàndols, les Gaetes, el Coll del Cosso, les Camposines i un llarg llistat, van passar a
formar part de la tràgica història militar de la Guerra Civil en esdevenir lescenari duns
combats ferotges que decidirien, a llarg termini, el destí de la Segona República.
A lEbre, Catalunya va sacrificar bona part del seu potencial humà. La mobilització de
les quintes més veteranes i dels més joves, amb el clar exemple de la Quinta del
Biberó, va comportar, amb el temps, un buit generacional al país i un dèficit humà que
només es va poder cobrir amb larribada dhomes i dones de la resta de lEstat.
Aquell contingent humà, el de lExèrcit de lEbre, esgotat després duna dura batalla,
va ser incapaç doferir resistència quan al desembre de 1938 les forces nacionals van
endegar la invasió de Catalunya. En poc menys de dos mesos ocupaven tot el Principat
i es posava fi a la República i al sistema democràtic d Espanya.
Per tot això, per esdevenir la batalla més dura de tota la guerra i per les conseqüències
que va comportar, la Batalla de lEbre és un símbol de la destrucció i la barbàrie de
la guerra i de les seves conseqüències.

Espais de la Batalla de l'Ebre

Corbera d'Ebre

L'Abecedari de la Llibertat s'articula al voltant de les 28 lletres
que estan ubicades a diferents llocs del Poble Vell de Corbera d'Ebre.
L'Abecedari pretén ser un monument universal a la pau mitjançant el codi universal
de les lletres i el testimoniatge i compromís del món de l'art en la negació
de les guerres i les confrontacions bèl·liques.
Els 25 artistes que exposen les seves obres, fetes en diferents tècniques i materials,
comparteixen una mateixa idea: les lletres han de portar a les paraules
i d'aquestes n'ha de sorgir la fraternitat.

Poble Vell, església de Sant Pere

1.- Centre de recepció de visitants

2.- Poble Vell

Ledifici que acollirà el Centre dInterpretació 115 dies, és
en aquesta primera fase, lespai de recepció de visitants,
on podran adquirir lentrada per accedir a tots els actius
dels Espais de la Batalla de lEbre i on rebran tota la
informació necessària per poder-los visitar.

El Poble Vell de Corbera dEbre ha estat, des de 1938,
testimoni mut de la tragèdia que es va viure a les nostres
terres. La seva visita permet la comprensió dels
esdeveniments que hi van tenir lloc al llarg de lestiu de
1938. Està declarat Lloc dInterès Històric pel Parlament de
Catalunya.

A més daquest espai de recepció, ledifici compta amb un
mirador excepcional a la seva terrassa que permetrà, al
visitant, un primer contacte amb el territori i una visió
privilegiada de les serres de Pàndols i Cavalls, escenaris
principals dels combats a lEbre.

Espais de la Batalla de l'Ebre

La Fatarella

Corbera d'Ebre

El Poble Vell salça sobre el turó de la Montera a 337 metres
dalçada. Lesglésia de Sant Pere és el símbol més
característic i reflecteix la cruesa dels bombardeigs que va
sofrir la població. També hi podem trobar lAbecedari de la
Llibertat que reuneix en diversos punts les 28 lletres de
labecedari, obres realitzades per diferents artistes amb
tècniques i materials diversos que vénen a simbolitzar el
compromís de lart amb el rebuig a les guerres i les
confrontacions bèl.liques. Podem trobar-hi també, el
Monument a les Brigades Internacionals, inaugurat loctubre
de 2000.

3.- Exposició La Trinxera
La trinxera és una exposició de material i peces d'època
autèntiques. És el resultat d'anys de pacient recerca als
indrets on va esdevenir la batalla, de donacions altruistes,
d'intercanvis i també d'algunes adquisicions.
Shi pot trobar material bèl·lic com: bombes de mà, d'aviació,
obusos, munició, baionetes, projectils, material quirúrgic,
estris d'ús quotidià dels soldats, uniformes, cascs, banderes,
mapes, fotografies, carnets, cartes, monedes, utensilis de
cuina i tot allò que feia falta per viure a les trinxeres.
El material està distribuït en vitrines il·luminades que fan
que el visitant pugui comtemplar els objectes d'una manera
còmoda, entretinguda i, a la vegada, es pot gaudir d'unes
projeccions amb imatges i cançons de l'època.

4.- Memorial de les Camposines
El Memorial de les Camposines, construït als voltants de
lermita de Sant Bartomeu, esdevé un espai diferenciat
dins del conjunt dels Espais de la Batalla de lEbre per
ser el primer monument erigit en memòria de tots els
combatents de la batalla, sense distinció de bàndols, per
convertir-se en lespai on seran dipositades les despulles
de tots aquells combatents que, encara avui, resten
enterrats en diferents punts del territori. Daquesta manera,
tot aquells que van deixar la vida a les nostres terres
reben el descans merescut.

Móra d'Ebre, Ascó, Flix, Riba-roja: Pas del riu
El pas del riu Ebre

6.-Trinxeres de Les Devees. La Fatarella
LEspai Històric de les Devees permetrà al visitant aproparse a un dels elements clau de la batalla: la xarxa de
construccions defensives creada per les tropes
republicanes per tal de resistir, sobre el terreny, els
continuats atacs de les tropes franquistes.
El visitant podrà apreciar les tècniques constructives
utilitzades per bastir quilòmetres de trinxeres, i els recursos
utilitzats per la tropa per poder sobreviure amb les
mínimes comoditats, sobre la primera línia de foc.

El pas del riu Ebre va constituir un fet audaç i sorprenent
que va agafar desprevingudes les forces de Franco, ja que
en els tractats de tàctica militar els rius cabalosos com
aquest eren considerats barreres infranquejables.
Les forces republicanes van creuar majoritàriament per la
zona compresa entre Riba-roja i Benifallet. Així mateix, amb
lobjectiu de distreure latenció de lenemic es van realitzar
dos creuaments menors, un pel nord entre Mequinensa i
Faió, i laltre pel sud, per Amposta.
Tot i lèxit inicial de loperació, no tarden en aparèixer greus
problemes daprovisionament dhomes i materials a causa

dels constants bombardejos de laviació franquista sobre
els diferents mitjans de pas. A més, el control dels
embassaments de la part superior del riu els permetien
provocar crescudes sobtades que ocasionaven grans
pèrdues a lExèrcit de la República.
El fet de combatre amb un riu a lesquena, veritable frontera
natural pel seu cabal i amplària, convertí la Batalla de lEbre
en una lluita en 2 fronts: la primera línia de batalla situada
essencialment a les serres de Pàndols i Cavalls, i el curs
del riu, on els pontoners feren un gran esforç per mantenir
aquesta línia de comunicació oberta per tal de permetre
larribada de subministraments i materials a les unitats
republicanes, així com el seu relleu i levacuació dels ferits
i malalts.

Riu Ebre al pas per Riba-roja

Espais de la Batalla de l'Ebre

La Fatarella

Espais de la Batalla de l'Ebre

Pas del riu
5.- Castell de Móra dEbre
El castell de Móra dEbre fou un centre de comandament
i intendència durant la Batalla de lEbre. Va ser un punt clau
de control i defensa, tant en domini franquista com republicà,
per la seva proximitat al pont que creuava el riu Ebre.
Encara avui dia podem veure una barcassa utilitzada durant
el conflicte i restes dunes trinxeres en ziga-zaga a linterior
del recinte.
Els bombardeigs, obusos i metralla van malmetre els murs
de la fortalesa.

Panoràmica dAscó

Monument a les Brigades Internacionals a Flix

7.- Trinxeres dels Barrancs
Aquest espai històric, situat sobre la línia del front que es
va estabilitzar entre Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca,
permetrà al visitant reviure part de les experiències que van
tenir els combatents, circulant per linterior duna línia de
trinxeres i accedint a les zones de descans i els llocs de
comandament que es van anar construint al seu voltant.

Gandesa
la manca dartilleria, que encara no ha passat el riu, i
darmament pesat. Mentre, les forces franquistes resisteixen
els assalts i reforcen la defensa amb larribada de les tropes
de refresc de la 74a Divisió.
A partir del dia 29 i durant 4 dies més, els republicans proven
docupar la població envoltant-la des de Quatre Camins,
també sense èxit. A partir daquella data, lEstat Major
republicà posa fi a lacció ofensiva, i passà a defensar el
territori ocupat. Els vuit dies de setge han finalitzat.

8.- El mirador del Bassot
El municipi de Vilalba dels Arcs es troba sobre un petit turó
(cota 452) que salça entre la vall dels Prats i el barranc de
les Capçades. Seguint lordre del general Franco del 25 de
juliol, les tropes franquistes van organitzar la seva defensa
sobre la mateixa població de Vilalba dels Arcs.
Les tropes republicanes van avançar des de la Fatarella i
van establir la seva màxima línia de penetració al turó del
Calvari i els Castellets.
Durant quatre dies, fins el 29 de juliol, les unitats republicanes
assalten la població pel sector del Bassot sense èxit, davant

9.- Quatre camins
Quatre Camins rep el seu nom de lencreuament de les
quatre carreteres que hi conflueixen i que condueixen fins
a Vilalba dels Arcs, la Fatarella, Corbera dEbre i Gandesa.
Està dominat per dos turons bessons, el més proper a
Vilalba dels Arcs és conegut com Quatre Camins, i estava
sota el control de les tropes franquistes. Laltre, conegut
com la Punta Targa, restava en mans de les unitats
republicanes des del mateix 25 de juliol.
Aquest punt fou escenari de durs enfrontaments i de la
desfeta del terç de Montserrat el 19 dagost de 1938.

10.- Coll del Moro
Aquest paratge pren el nom del jaciment Ibèric que es
troba a poca distància del monument i que és un dels més
importants de la península Ibèrica.
La seva privilegiada ubicació, damunt d'un petit espigó
des d'on es domina la plana de Gandesa i Bot i les
serralades de Cavalls i Pàndols, convertiren aquest turó
en un lloc idoni per controlar l'escenari de la Batalla de
l'Ebre.

Fou l'indret emprat per les tropes nacionals per ubicar
el quarter general (anomenat Terminus) i des d'on el
general Franco va dirigir la Batalla de l'Ebre. L'any 1953
es va erigir el monòlit que podem veure avui dia per
commemorar l'estada del general Franco al Coll de Moro.

Espais de la Batalla de l'Ebre

Vilalba dels Arcs

Gandesa
11.- Centre dEstudis de la Batalla de lEbre
L'objectiu del Centre d'Estudis és el de potenciar el
coneixement d'una part de la història del nostre país
a partir d'una visita a l'exposició permanent, així com també
protegir aquest llegat per donar-lo a conèixer d'una
forma adequada als diferents segments de la població de
la nostra societat (escolars, joves, gent gran, etc.).
Al CEBE hi podem trobar una àmplia exposició de material
distribuïda en vuit grans sales, cadascuna delles amb unes
característiques pròpies.
Hi podem trobar la reconstrucció duna trinxera de pedra,
estris personals dels soldats, material bèl·lic divers,exposició
de diaris de tota la Batalla de lEbre, exposició de fotografies...

Espais de la Batalla de l'Ebre

Gandesa

12.- Serra de Pàndols

13.- Les Veus del Front

La Cota 705, escenari dalguns dels combats més cruents
de tota la batalla, va ser recuperada lany 1988 per
lAssociació de Supervivents de la Lleva del Biberó. Des
daleshores, al seu capdamunt, es pot visitar el Cub de la
Pau i apreciar les immillorables vistes que ofereix sobre tots
els escenaris de la batalla.

El Centre dInterpretació Les veus del front és el primer
dels set programats que ha obert les seves portes al públic.

14.- Les cases caigudes
Al bell mig del nucli urbà del Pinell de Brai es conserven un
seguit de construccions que foren destruïdes durant la
batalla. Tot i la reconstrucció de la resta del poble, aquests
vestigis són testimoni de lestat en què van quedar la majoria
de les poblacions properes a la primera línia de foc.

Mitjançant una museografia moderna i entenedora, el
visitant podrà copsar la importància que va jugar, en els
seus diferents àmbits, des del front fins a la reraguarda,
la premsa i la propaganda realitzada per ambdós bàndols
durant la batalla.

Espais de la Batalla de l'Ebre

Pinell del Brai

Corbera dEbre
Cal Pelegrí. Restaurant 977055022  670246460
Can Trill. Restaurant 649097562
Casal Municipal. Restaurant 977420470
Caseta de lHort. Establiment de Turisme Rural.
Punt dinformació 977420453
Gandesa

Guillén. Restaurant. 977411053
La Trullola. Restaurant.977412222.
Nou Casino. Hotel - Restaurant. 977412057
V50. Restaurant. 977411516
Vincent. Restaurant. 977410182
Can Benito. Restaurant.977410970
Las unió social. Restaurant.977410107
Xipi xipi Ebre. Restaurant. 977265066

Fonda Serres. Hotel. 977421025
Piqué. Hotel. 977420068
Balneari de la Fontcalda. Restaurant. O. Turisme,
977420854 o 977428306
Can Manolo Braseria. Restaurant.977421177
Can Pepito. Restaurant.977420284
Coll del Moro. Restaurant.608634606
Rambla. Restaurant.977420929
De la Plaça.Restaurant 977420002

Batea

Caseres

Hisenda Pepito. Hotel. 977416526-977416001
Ribaroja. Càmping.977265083
La Pansa. Restaurant. 977416447
Angelreisen Iberica. Empresa turisme fluvial. 977265145
Cal Castell. Empresa. 977416241

La Parra. Restaurant. 977431815
La Mola.Restaurant. 977430215
Fatarella
Can Rius. Hotel - restaurant 977413620
Casa Ecològica. Hotel - restaurant 977413605
Ca la Brisda. Casa Fonda 977413847

Hostal de lAntón. Hotel. 977430010
Ca lAntoni. Restaurant. 977431001
El Caliu. Restaurant. 977430289
Miravall. Restaurant. 977430485
Venta de Sant Joan. Establiment de turisme rural. 649644724
Rural celler Piñol. Allotjament. 977430505
Riba-roja dEbre

Ascó

Ca lAngel.Restaurant i Allotjament. 977426157

El Caliu. Restaurant 977405152
Casa lEscola. Restaurant 977405313
Magda. Restaurant 977404116
La Pedra. Restaurant 977404009
Mas la Sénia. Establiment de turisme rural 977406070

Vilalba dels Arcs

Móra dEbre

Moderno. Hotel. 977438012
Torrenova. Establiment de turisme rural.977263004
Germans Solé. Empresa de turisme rural. 977438181

Sant Jordi. Hotel 977400458
Avinguda. Restaurant 977401895
Aïna. Restaurant 977414158
El Llagut. Restaurant 977401210
Gran Muralla. Restaurant 977400190
Josep. Restaurant 977402917
Pitzeria Carussos. Restaurant 977401810
La Sirga, poliesportiu. Restaurant 977400936
Turu. Restaurant 977400330
River Ebro Apartaments. Empresa 977402652

Pinell de Brai

Flix
Castro. Hotel  restaurant 977411311
Bar El Racó. Restaurant. 977410887
De lEbre. Restaurant. 977410072
Forniales. Restaurant. 977410237

Espais de la Batalla de l'Ebre

Informació turística

