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El tiempo hoy en Tarragona
Temperaturas
6 ºC max. 3 ºC min.

Viernes, 22:15 h del 27 de Enero de ño
NOTICIAS| Gandesa

Gandesa senyalitzarà els llocs claus de la
batalla de l'Ebre
El projecte del CEBE inclou a la vegada la remodelació de
l'actual museu

El cielo puede esperar

A.Caralt | acaralt@diaridetarragona.com

El Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre (CEBE) va aprofitar
ahir l'acte d'entrega d'un xec de La Caixa per valor de 100.000
euros per presentar públicament el projecte museogràfic de
l'entitat, anomenat Gandesa, punt clau de la Batalla de l'Ebre
1938, dividit en tresàmbits: la remodelació de l'actual edifici on
s'ubica el museu i la senyalització dels espais històrics dins i
fora del nucli de Gandesa. El cost total de la iniciativa és de
350.000 euros; per tant, l'entitat continuarà cercant més ajuts
per a desenvolupar-lo.

Acoso

La verdadera muerte de Arafat

El projecte museogràfic inclou en primer terme l'adequació de
tot l'edifici on s'ubica el museu de la Batalla de l'Ebre, les
escoles velles. Uns treballs que preveuen la projecció de nous
audiovisuals i la remodelació de la façana, alguna de les sales i
la teulada de l'immoble, degradada i amb moltes esquerdes.
Amb tot, l'indret mantindrà la seva fesonomia original amb la
voluntat de preservar el valor històric de l'edifici, hospital de
campanya durant la Batalla de l'Ebre.
El remodelat museu esdevindrà el punt d'inici de dos nous
itineraris senyalitzats per diversos espais històrics del municipi
vinculats a la Batalla de l'Ebre. Un d'ells centrat en els espais
existents dins el nucli urbà i el segon, fora d'ell.
En el primer dels casos, l'itinerari recorrerà vuit espais: la
coneguda plaça de la farola (punt atrinxerat per la defensa
franquista); el monòlit dedicat als aviadors de la República; la
casa Tibaria (primer hospital de campanya); la bàscula (lloc
d'empresonament dels membres de les Brigades Internacionals
capturats); la Cooperativa Agrícola de Gandesa (espai que
l'ofensiva republicana va estar a punt de conquerir); un refugi
de població civil; la casa Pastor o Paladella (un polvorí durant
l'estiu de 1938 i que va explotar el mateix dia d'inici de
l'ofensiva); i la Casa Sol (lloc de comandament de la 13a
divisió franquista).
La voluntat del CEBE és ubicar-hi panells amb una imatge del
mateix espais durant la guerra, afegir-hi un plànol amb la resta
d'espais significatius de la ruta, i una explicació del seu paper
dins el conflicte.
El segon itinerari, a traves de la senyalització i adequació de
diversos espais, preten unir escenaris fora del nucli urbà on s'hi
van produir episodis o accions destacades de la Batalla de
l'Ebre.
En aquest cas, es tracta de sis espais: la cota 481 o també
anomenada ‘pico de la muerte’ (turó conquerit diversos cops
per republicans i franquistes); el Coll de les Forques (màxim
punt d'avanç de l'exèrcit republicà) ; les trinxeres del mas d'en
Grau, rehabilitades ara fa dos anys pel CEBE; la Coma d'En Pou
del Baró (hospital de la 35a divisió internacional); la cota 705
de la serra de Pàndol (espai enblmemàtic per la lleva del
Biberó), i el turó del Coll del Moro (lloc de comandament del
General Franco).
El cost total de la iniciativa és de 350.000 euros, per tant
l'entitat continuarà cercant més ajuts per a desenvolupar-lo.
Amb tot, el tresorrer de l'entitat, Miquel Estruel, avançava ahir
que la senyalització i els tríptics d'ambdós itineraris ja estarà
finalitzada el proper estiu a servei de tots els visitants.
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