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PRESENTACIÓ DE LA RUTA 
 

 El cicle Tastets de Patrimoni és el resultat de la col·laboració entre la Biblioteca Pública 
de Tarragona i l’ Institut Ramon Muntaner. Les dues institucions  van començar a treballar 
conjuntament l’any 2004 amb la finalitat de donar suport i visibilitat als estudis locals. 
Tastets de Patrimoni intenta donar a conèixer de primera mà el patrimoni de les comarques 
tarragonines, a partir de les rutes i sortides culturals que diverses associacions i centres 
d’estudis locals promouen. En aquesta nova edició, la de la tardor 2011, comptem amb 
l’ajut de Lo Riu, Associació per l’Estudi del Patrimoni Arqueològic i Històric de les Terres de 
l’Ebre, entitat amb seu a la Fatarella. 
 

 El dissabte 3 de desembre al matí  els guies ens acompanyaran per l’itinerari de la 
zona històrica de les Camposines. En primer lloc visitarem la zona paleontològica de les 
Camposines, situada a peu de carretera. A 
continuació anirem a les sínies del Riu Sec, tot un 
sistema de reg que des de l’època medieval 
aprofitava l’aigua per fer anar les pedres dels molins 
fariners dels senyors feudals. Arribarem 
després a l’ermita templera de Sant Bartomeu, 
única construcció que queda en peu del que fou 
l‘antic poble de Les Camposines, pertanyent avui al 
terme municipal de la Fatarella. Visitarem “les 
ventes”, o el que en queda, on durant segles s’hi 
han allotjat viatgers, pastors, comerciants i, cal dir-
ho, lladres i malfactors. Els hostals són citats per 
Henrique Cock, notari apostòlic i arquer  de la 
guàrdia  reial, en la descripció del viatge que féu 
Felip II l’any 1585 per aquestes terres. L’itinerari 
guiat finalitzarà en la zona atrinxerada de les Camposines, un lloc clau per ambdós 
exercits enfrontats a la Batalla de l’Ebre. I visitarem el Memorial de les Camposines. 
  
 Dinarem a l’Hostal de Can Rius de la Fatarella, i per la tarda visitarem les fortificacions 
on, l’estiu del 1938, l’exèrcit republicà construí un sistema de fortificacions de ciment, amb 
nius de metralladora, trinxeres i un gran nombre de refugis subterranis. Així, anirem a les 
fortificacions de les Modorres, al búnker núm. 9 i a la línia de trinxeres, per acabar fent una 
visita del post de comandament del XVè Cos de l’Exèrcit de l’Ebre. Es tracta d’una petita 
àrea clau per aconseguir el control dels passos del riu per Riba-roja, Flix i Ascó. El sistema 
de fortificacions era condició necessària però no suficient, ja que calia comptar amb el factor 
humà, que en aquest cas volgué dir el sacrifici de quasi un miler de soldats republicans, les 
restes dels quals encara desprès de 73 anys, estan enterrades al camp de batalla. 
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1. ZONA PALEONTOLÒGICA 
 
L’Àrea de Camposines- Sant Jeroni,  una referència en el Triàsic de la Península 
Ibèrica 
 
     El sector de Camposines – Sant Jeroni a Móra d’Ebre va ser un dels primers aflora-
ments del Triàsic descoberts a la Península Ibèrica, i data de fa uns 230 milions d’anys. 
Des de mitjans del segle XIX són molts els paleontòlegs  d’arreu d’Europa que l’han ex-
cavat o n’han estudiat les seves restes, però darrerament és l’equip de Faunes del Meso-
zoic de l’Institut Català de Paleontologia el que n’està fent un treball més exhaustiu. 
 
     D’ençà de l’inici del projecte de recerca d’afloraments triàsics amb fauna de verte-
brats, l’ICP ha realitzat una important tasca de prospecció i excavació de nous aflora-
ments. En aquest marc, es varen visitar les 
col·leccions de faunes dipositades en diver-
sos museus i es va fer una primera campa-
nya d’excavacions per tal de poder veure 
l’estat actual 

Extret de la web de l’Instittut Català de Paleontologia 

http://www.icp.cat/index.php/ca/sala-de-premsa/
noticies-icp/656-triasic-moradebre 

 

2. ERMITA DE SANT BARTOMEU 
 
     El conjunt de l’ermita de Sant Bartomeu de Camposines consta d’una petita església i 
de les restes d’una construcció contigua, situada a la part més alta del terreny. [...] 
 

     [...] A l’interior del temple es troben restes de quatre petites columnes i un fragment 
de pedra que podrien formar el suport i l’ara de l’altar respectivament. També hi ha dues 
columnes de gran format i part d’una altra columna de forma hexagonal amb trets gòtics 
tallats en cada una de les seves cares. A més a més, hi ha restes en pedra d’una creu 
templària i d’un escut nobiliari.  
[...] 
     [...] L’Església destaca per les seves pro-
porcions i la seva senzillesa. La total absència i 
simplicitat del seu model, no exclou de ser un 
edifici ben traçat i excel·lentment proporcionat, 
construït segons la secció àurea. L’interior es 
caracteritza pels seus carreus ben tallats i en-
caixats. L’espai resultant està animat per un 
excel·lent ritme de llums i ombres, plens i buits 
aconseguits pels entrants i sortints que formen 
sobre el mur els arcs diafragma. [...] 
 
      [...] El resultat és una estructura de gran 
qualitat que probablement va ser feta per picapedrers professionals. Aquest fet sembla 
confirmar-se per l’existència de signes gravats en el mur  (entre ells hi figura una creu 
templària), pràctica habitual dels grups de picapedrers de l’Edat Mitjana. [...] 
 

Fragments de l’article de Carmen Martín i Maite Echart “Sant Bartomeu de Camposines” 
Publicat al Butlletí del Centre d’Estudis de la Terra Alta Núm. 13 (1987, agost) 



3. MEMORAL DE LES CAMPOSINES 
 

      Dins del terme municipal de la Fatarella, a la partida de les Camposines, al turó on 
es troba l’antiga ermita templera de Sant Bartomeu, s’ha construït un Monument-Ossera 
que ha de complir dues funcions ben definides. 
 

      En primer lloc, aquest espai s’ha concebut com un monument a tots aquells que van 
participar en la batalla, sense distincions d’ideologies o 
bàndols, per tal de superar la fractura social que com-
portà la Guerra Civil i que es va perpetuar a través dels 
nombrosos monuments que, al llarg dels anys, els re-
presentants d’un i altre bàndol van anar erigint a dife-
rents punts del territori. 
 

     Aquesta funció de monument es complementa amb 
la inclusió d’una exposició permanent que inclou les 
Històries de vida de 10 combatents de la batalla que 
representen i serveixen d’homenatge a la gran varietat 
de persones, condicions i nacionalitats que van conver-
gir a la batalla i que van lluitar i morir en defensa d’uns 
ideals. 
 

     En segon lloc, l’espai acull l’ossera, un espai restringit al públic, on es dipositaran les 
despulles dels combatents que, encara avui dia, resten enterrades en diferents punts del 
territori, tant als barrancs i serralades com a les terres de conreu. 
 

     El disseny d’aquest espai pretén traslladar al públic una atmosfera de recolliment i 
reflexió entorn a la mort i el sacrifici de tota una generació defugint la grandiloqüència 
d’altres espais plantejats per glorificar la guerra i els seus màrtirs, seguint així amb la 
línia plantejada pel COMEBE de cercar la pedagogia per la pau a través de l’explicació 
d’una guerra. [...] 

Extret de la web Espais de la Batalla de l’Ebre 
http://www.batallaebre.org/memorial_camposines.php 

4. HOSTALS DE LES CAMPOSINES 
 
      En el trajecte del camí d'Aragó es trobava l'Hostal de Camposines, conegut tam-
bé per l'Hostal Vell que pertanyia al municipi de la Fatarella (Terra Alta).  La primera re-
ferència coneguda és del 1585, quan s'anomena "Venta de Campucinos", en l'obra 
"Relación del viaje hecho por Felipe II" [...]  Sabem que el 1814 Camposines es trobava 
en el trajecte del Camí de ferradura de Tortosa a Lleida, passant per Flix i Llardecans. 
[...] 
 

      [...] L'any 1914 es realitza el mapa planimètric corresponent a la minuta municipal 
de la Fatarella, on figuren els tres hostals de les Camposines : l'Hostal de Peret (l'hostal 
vell a la cruïlla), la posada del Angelito (situat al mig dels altres hostals)  i  la Venta de 
Camposines (la més allunyada de la cruïlla, l'actual Mas de les Ventes o Venta del Mas-
sip).[...] 
 

      [...] Durant la guerra civil, la cruïlla de Camposines fou un lloc estratègic i l'hostal 
fou la seu del comandament de l'exèrcit republicà. El matí del 25 de juliol de 1938 l'e-
xèrcit  republicà va sorprendre als combatents franquistes que s'havien refugiat al vell 
hostal : 

 

“La sorpresa había sido completa para el enemigo, …El  propio Jefe del Sector dormía 
confiadamente a las 7 de la mañana en su puesto de mando del Cruce de Camposines 
cuando le despertaron rudamente nuestros soldados de la XIII Brigada Mixta ...”. (La 
Vanguardia) [...] 
 

      [...] Els edificis no tenien cap tipus de protecció oficial, i això va provocar que els 
hostals fossin afectats per les obres d'ampliació del pol·lígon industrial. Durant l'agost 



del 2010, l'Incasol va donar l'ordre per enderrocar els vells hostals, però la denúncia de 
les entitats locals i el gran ressò en els mitjans de comunicació, va fer paralitzar l'ender-
roc de l'últim hostal que quedava en peus. El propi departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya va demanar explicacions 
al gerent de l'Incasol per la insòlita actuació 
del seu departament. [...] És un fet lamenta-
ble i preocupant que sigui la mateixa adminis-
tració qui atempti contra el patrimoni públic. 
La demanda de sòl industrial no hauria de ser 
excusa per atemptar contra el patrimoni de 
tots. 

 

L'hostal de les Ventes o Venta del Massip és la 
única construcció que s'ha salvat de la des-
trucció dels hostals. 
 

Paràgrafs extrets del web http://
hostals.blogspot.com/2009/12/hostal-de-camposines-la-

fatarella.html 

5. FINAL DE LA BATALLA DE L’EBRE 
 
[...] El lloc és objecte de tres ofensives de l’exèrcit franquista sobre les forces republica-
nes per tal de forçar la seva retirada: la del 3 de setembre, la del 18 de setembre i la 
darrera, l’1 d’octubre. Però no seria fins el 30 d’octubre amb l’atac a Cavalls que el front 
republicà va cedir fins a permetre ocupar la posició l’11 de novembre, a cinc dies del fi-
nal de la batalla. Per a les forces nacionals, recórrer 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 han de conquerir cada serra i cada barranc on les forces republicanes resisteixen 
sense recular. 
 

Extret de la web Espais de la Batalla de l’Ebre http://www.batallaebre.org/memorial_camposines.php 

 
 [...] La bolsa republicana era cada vez más pequeña y las posibilidades de quedar copa-
dos sin ninguna posibilidad de retirada eran cada vez mayores. En esta situación el teni-
ente coronel Tagüeña asume el mando de todas las tropas situadas aún en la orilla de-
recha del río. Mantener la resistencia en aquellas 
condiciones significa sacrificar inutilmente miles 
de hombres cuando la suerte de la batalla ya está 
decidida. Se debe acelerar la evacuación de toda 
la artillería y el resto del material que aún queda, 
mientras la infantería defiende el perímetro, a la 
vez que se repliega hacia los puntos de paso. Pero 
la situación es tan grave que Tagüeña comprende 
que, si se retarda la retirada, podrían quedar cer-
cados los restos de las cuatro divisiones que se 
encuentran bajo su mando. Por tanto, ordena la 
retirada inmediata al otro lado del río. 
 

     El 14 de noviembre es conquistada por los 
franquistas La Fatarella. La 50ª y la 152 División franquistas llegan al Ebro y presionan 
hacia Flix y Ascó. En estos momentos, solamente la 35ª División cubre el escaso frente 
republicano, una estrecha franja de terreno alrededor de Flix. Durante la noche del 15 
de noviembre, Tagüeña ordena que todas las tropas aprovechen la oscuridad para cruzar 
el río. Una compuerta móvil sirve para trasladar los carros de combate, mientras a tra-
vés de un puente de hierro cruzan el resto de los vehículos. Luego, en plena noche, a 
través de dos pasarelas cruza primero la XI Brigada y cierra el paso la XV Brigada. 
Tagüeña, acompañado por su consejero soviético Soroka y el comisario del XV cuerpo, 
José Fusimaña cruzan entre las últimas unidades. Desde la orilla izquierda el mismo 
Tagüeña acciona el mecanismo que hace volar el puente de hierro de Flix. Eran las cua-

http://hostals.blogspot.com/2009/12/hostal-de-camposines-la-fatarella.html
http://hostals.blogspot.com/2009/12/hostal-de-camposines-la-fatarella.html
http://hostals.blogspot.com/2009/12/hostal-de-camposines-la-fatarella.html


tro y cuarenta y cinco del dieciséis de noviembre. Habían trascurrido ciento cince días 
desde el inicio de la ofensiva. 
 

Extret del llibre Ebro 1938, obra de diversos autors coordinats per F. Xavier Hernández i editat a Barcelona 
l’any 2005 per Historia Inédita. p. 293-294 

Fotografia de J. Massip: http://blocdejaume.blogspot.com/2011/11/associacio-lo-riu-visita-guiada-la.html 
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7. A INTERNET. ADRECES D’INTERÈS 
 

Ajuntament de la Fatarella 
http://www.lafatarella.cat/turismo/CA/ 
 
Alfatara Digital 
Informatiu cultural i social des de la Fundació el Solà 
http://www.alfatara.com/ 
Espais de la Batalla de l’Ebre 

http://www.lafatarella.cat/turismo/CA/
http://www.alfatara.com/


http://www.batallaebre.org/espais.php 
 
Excavacions a la línia fortificada (Setembre 2011) (Fundació el Solà) 
http://www.youtube.com/watch?v=ldwY2O_O6nc 
 
Fira de l’Oli (La fatarella) 
http://www.firesifestes.com/Fires/F-Oli-Fatarella.htm 
 
Fundació El Solà 
http://www.fundacioelsola.org/en/publicacions-la-pedra-en-sec-a-la-fatarella 
 
Linia fortificada de la Serra de la Fatarella  i La ciutat fortificada. Tivissarafilms 
http://www.youtube.com/watch?v=04HwOmldQJ0&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=YsRGdXIILzk 
 
Lo Riu, Associació per l'Estudi del Patrimoni Arqueológic i Històric de les Terres de l'Ebre 
http://loriuassociacio.blogspot.com/ 
 
Programa Dixa’m vore. Entrevista a l’Associació Lo Riu. 
http://www.youtube.com/watch?v=VWkfN6EIIzE&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=I8mFxyE9kxs&feature=related 

 

HORARI : 

Dilluns de 15h a 20h 

Dimarts, dimecres i dijous de 10h a 20h 

Divendres d’ 11h a 19h 

Dissabtes de 10h a 14h 

Biblioteca Pública de Tarragona 
C. Fortuny, 30           

43001-TARRAGONA 

Telèfon: 977 240331       

bptarragona.cultura@gencat.cat 

 

WEB___   http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

BLOC CINEMÚSICA ___  http://bptbloc.wordpress.com 

Segueix-nos també al Facebook i al Twitter!  

Institut Ramon Muntaner 
Mas de la Coixa         

Rotonda Eix de l’Ebre s/n  

43770 MÓRA LA  NOVA 

Telèfon: 977 401757 

 

WEB___   http://www.irmu.org 

FACEBOOK____   Feu-vos amics de l’Ins-

titut 

http://www.batallaebre.org/espais.php
http://www.youtube.com/watch?v=ldwY2O_O6nc
http://www.firesifestes.com/Fires/F-Oli-Fatarella.htm
http://www.fundacioelsola.org/en/publicacions-la-pedra-en-sec-a-la-fatarella
http://www.youtube.com/watch?v=04HwOmldQJ0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YsRGdXIILzk
http://loriuassociacio.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=VWkfN6EIIzE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=I8mFxyE9kxs&feature=related

