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Entrants 
Tastets de patrimoni  

 
     L’objectiu de Tastets de Patrimoni és donar a conèixer de pri-
mera mà, i posar en valor així,  el patrimoni de les comarques de 
Tarragona a través de la presentació de rutes culturals. S’adreça al 
públic interessat a conèixer el patrimoni més proper i també al pro-
fessorat de primària i secundària que contempli en la seva progra-
mació la realització de sortides culturals. És una oportunitat per 
informar-se sobre la visita i comprovar-ne les possibilitats  didàcti-
ques.  
 
     Les presentacions, que es realitzen sempre a la Biblioteca Públi-
ca de Tarragona, van a càrrec dels centres d'estudis locals i comar-
cals, que són els autors o impulsors de les rutes. També els centres 
d’estudi s’encarreguen de guiar i acompanyar el grup en el moment 
de la visita. 
 

Primers 
Espai històric del final de la Batalla de l’Ebre 

Dijous 13 d’octubre   Hora: 19.00 h. 
 

     Conferència/presentació de la ruta Espai històric del final de la 
batalla de l’Ebre, a càrrec del senyor Francisco Cabrera Castillo, 
President del Centre de Documentació del Baix Ebre i la Terra Alta 
i autor del llibre Del Ebro a Gandesa i  del senyor Àngel Solà 
Mauri, estudiós de la guerra civil, afeccionat a la fotografia com-
parativa, mètode que li ha permès localitzar i identificar fotografies 
fins ara inèdites del conflicte.  
 
     Tots dos són estudiosos de la guerra civil espanyola i grans ex-
perts en la batalla de l’Ebre. Ambdós són socis fundadors de 
l’Associació  Lo Riu, amb la qual col�laboren en la recuperació de 
l’espai històric del final de la Batalla de l'Ebre situat a la línia fortifi-
cada de la serra de la Fatarella, darrera línia de resistència de les 
tropes republicanes, ja en retirada,  que havia de permetre el cre-
uament ordenat de l’Ebre. 
 

    

 

Segons 
El conjunt històric de les Camposines 
      Dijous 10 novembre  Hora: 19.00 h. 

 
     Conferència/presentació de la ruta del complex històric de les Cam-
posines (la Fatarella) a càrrec del senyor  Antonio López, estudiós dels 
aspectes culturals del conjunt dels  espais de la Batalla de l'Ebre. Dis-
sertarà sobre la importància històrica de l’encreuament de camins de 
les Camposines al llarg dels segles  i sobre el patrimoni arquitectònic, 
arqueològic, industrial i paleontològic que conserva l’indret i el nou 
equipament. 
 
     En els 115 dies que va durant la batalla de l’Ebre les Camposines va 
ser objecte de tres ofensives de les tropes franquistes amb el propòsit 
de forçar la retirada dels republicans. Per a les forces nacionals, recór-
rer els prop de 10 Km que hi ha entre Gandesa i les Camposines, van 
suposar prop de 90 dies de durs combats durant els quals havien de 
conquerir cada serra i cada barranc on les forces republicanes resistei-
xen sense recular. 

 
 

Postres 
Sortida cultural a la Fatarella 

Dissabte 3 de desembre   
 

     Visita guiada al conjunt històric de les Camposines, pel matí; dinar a 
la Fatarella i recorregut guiat a l’espai històric del final de la batalla de 
l’Ebre, a la tarda. 
 

Places limitades. Inscripcions a partir del dia 15 de novembre. 
 

 

“Recordar no és fer un pas enrere, sinó que és 

avançar perquè no torni a passar” 


