
Visita a la zona de la Batalla de l’Ebre
 12-13 de maig de 2007

Aquesta visita de cap de setmana està organitzada per l’International Brigade Memorial Trust i “No
Jubilem la Memòria”, per tal de conèixer els indrets més significatius de la Batalla de l’Ebre de l’any
1938.  L’itinerari proposat (subjecte a petites alteracions) és el següent:

Dissabte 12 maig

Tema – Darrere les línies

09.30h Marçà

• Indrets relacionats amb la XV Brigada Internacional, abans i després de la Batalla de l’Ebre 

• Autocar a Chabola Valley, campament de la XV Brigada Internacional, i visita als següents
indrets:

1. Estació i túnel de La Torre/Pradell on un tren hospital tenia la seva base durant la
Batalla de l’Ebre

2. Fossa comuna propera on enterraven els morts

3. Indret on en Robert Capa va fotografiar l’Alun Menai Williams,  desfilant amb la
bandera del batalló britànic, i en  Milton Wolff, desfilant amb els “Lincolns”, durant
l’última desfilada militar de les Brigades Internacionals

4. Tomba d’en John Cookson.

• A les 12.00h al Casal, Marçà. inauguració de la nova exposició de NJLM de fotos fetes a la
zona durant l’any 1938.

• Aperitiu.

13.30h Dinar al restaurant “La Plaça”.

• Autocar a la cova hospital de La Bisbal de Falset on en Harry Dobson va morir després
d’ésser ferit a la cota 481 durant la batalla

• Homenatge a Michael O’Riordan a l’Ebre

• Travessa de l’Ebre a Ascó 

• Ossera del Memorial de Les Camposines 

• Trinxeres de Les Devees (cota 536) prop de La Fatarella

• Visita al museu del Centre d'Estudis Batalla de l’Ebre, Gandesa
(http://www.tinet.org/~cebe/angles/indexing.htm )

• Projecció del documental de l’Alun Menai Williams, “Viatge de retorn” en anglès i català, al
museu.

• Visita al museu.

 21.00h-23.00h Sopar a l’Hotel Piqué, de Gandesa.



Diumenge 13 maig

Tema – La Batalla de l’Ebre: el moment decisiu de la Guerra Civil 

09.30h Sortida de l’Hotel Piqué de Gandesa, amb autocar

• Corbera d’Ebre. Centre d’interpretació 115 Dies (http://www.batallaebre.org/)

• Visita al museu La Trinxera (http://www.ebreguia.com/latrinxera/) 

• Visita al Poble Vell de Corbera d’Ebre 

• Cota 705.

14.00h – 15.00h Dinar de pícnic 

• Visita al museu “Les veus del front”, al Pinell de Brai (http://www.batallaebre.org/)

• Projecció del documental Voices from a Mountain dirigit per David Leach sobre el monument
a la XV Brigada, a l’auditori del museu al Pinell de Brai. Torn de preguntes / Debat

• Opcional – Caminada des de la carretera fins al monument a la XV Brigada Internacional
(només apte per a persones acostumades a caminar i amb el  calçat adequat), o tornada a
l’Hotel Piqué per descansar

• Reagrupament dels grups a les 19.00h

• Sopar al Restaurant Cal Pelegrí, Corbera (pendent de confirmació)

• Tornada a l’Hotel Piqué.


