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Gandesa renovarà a fons el Centre d'Estudis de la
Batalla de l'Ebre

Darrers municipis visitats:
l Gironella
Fés Gironella/Nacional la pàgina d'entrada

El Centre d'Interpretació de les Escoles Velles començarà a funcionar el 2011
15/11/09 02:00 - GANDESA -

NATÀLIA BORBONÈS

L' Ajuntament de Gandesa i la Generalitat

Recomendar

reformaran a fons el Centre d'Estudis de la
Batalla de l'Ebre (CEBE) per convertir -lo en el
Centre d'Interpretació de les Escoles Velles de
l'Ebre, que formarà part de la xarxa del Consorci
Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre
(Comebe). El nou espai s'afegirà als quatre
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centres d'interpretació que ja funcionen i
s'espera que entri en funcionament l'any 2011. El
projecte es va presentar ahir en el transcurs de la
jornada El paisatge i les seves veus .
L'actual seu del CEBE serà un centre d'interpretació
que abordarà diversos eixos temàtics relacionats
amb la memòria de la Batalla de l'Ebre (memòria de
les persones, dels objectes, dels edificis i del
paisatge), que quedaran articulats i repartits en tres
sales diferents. Hi haurà una exposició permanent,
una sala per a exposicions temporals i un auditori
amb una capacitat per a cent persones. Audiovisuals
i reproduccions fotogràfiques amb imatges canviants
del passat reforçaran el discurs expositiu, igual que
una gran maqueta en què es reproduirà l'avanç de
les tropes durant la batalla. Bona part del material
bèl·lic que ara s'exposa al CEBE s'incorporarà al nou
centre d'interpretació. Els professors de la URV
Juanjo Pujadas i Agustí Andreu han assessorat en la
concreció del nou projecte museològic.
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L'alcalde de Gandesa, Miquel Aubà, indica que el de Gandesa serà també el centre de rebuda de visitants del
Comebe. Així, des de la capital de la Terra Alta es derivaran els visitants cap als espais històrics i centres
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d'interpretació de la Batalla de l'Ebre que el consorci ha creat a la comarca. Pel que fa als centres, són quatre
els que ja funcionen: 115 Dies, a Corbera d'Ebre; Soldats a les Trinxeres, a Vilalba dels Arcs; Les Veus del
Front, a Pinell de Brai, i Hospitals de Sang, a Batea. El paper de «pal de paller», com diu l'alcalde, que jugarà
el centre de Gandesa en el conjunt dels centres d'interpretació del Comebe el té ara 115 Dies, de Corbera
d'Ebre: «Avui és així dins l'estructura del Comebe. Però el CEBE ha mantingut la seva independència i veiem
clar que a la Terra Alta hi ha d'haver un sol projecte.» A Gandesa li va costar encaixar en el Comebe i de fet la
seva incorporació al consorci va ser tardana, atès que no es va produir fins al 2006, cinc anys després de la

Resultats

Cinema a Gironella

creació del consorci. La capital de la Terra Alta trobava que no se li reconeixia el protagonisme que
considerava que havia de tenir. Miquel Aubà treu importància a l'assumpte: «No vam dir mai que no en volíem
formar part. »
La reforma del CEBE per convertir -lo en un centre d'interpretació ben equipat i amb un discurs museogràfic
modern costarà 1.200.000 euros. Generalitat i Ajuntament tenen segur el finançament per a les obres,
aproximadament un 80 per cent del total, però està pendent de concretar el del mobiliari i altres equipaments.
També s'incorporen al pressupost els 100.000 euros que l'Obra Social de «la Caixa » va atorgar al CEBE l'any
2006.
El projecte del centre d'interpretació es va presentar ahir en el transcurs de la jornada de patrimoni i memòria
El paisatge i les seves veus, en la qual es va debatre sobretot la relació entre el patrimoni cultural i històric i la
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promoció turística i cultural. En la presentació del centre van participar, a més a més de l'alcalde de Gandesa,
la directora general de Memòria Democràtica de la Generalitat i vicepresidenta del Comebe, M. Jesús Bono; el 04/01/12 02:00
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la directora general de Memòria Democràtica de la Generalitat i vicepresidenta del Comebe, M. Jesús Bono; el 04/01/12 02:00 BERLÍN.
La trampa alemanya
president del Cebe, Antonio Blanch, i els professors Juanjo Pujades i Agustí Andreu.
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Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable donar -se d'alta en el registre del Grup Hermes i acceptar les
Normes de Participació . No s'admetran registres incomplets ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les
persones.
El Grup Hermes no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que són
responsabilitat exclusivament seva. Per aquest motiu tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els cognoms i la
població de llurs autors.
El Grup Hermes es reserva el dret de no publicar els comentaris que no s'ajustin a aquestes normes.
Si té problemes per fer comentaris comprovi les solucions als problemes més habituals a l'apartat corresponent a
l'ajuda.
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