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El tiempo hoy en Tarragona
Temperaturas
15 ºC max. 7 ºC min.

Viernes, 14:04 h del 9 de Diciembre
NOTICIAS| Gandesa

El CEBE iniciarà el 2006 el projecte
museogràfic de la Batalla de l'Ebre
L'entitat ha rebut una subvenció de 100.000 euros de
l'Obra Social de la Caixa

Para que el ‘boom’ no estalle

Redacció | ebre@diaridetarragona.com

El Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre (CEBE) executarà
l'any vinent el projecte museogràfic que inclou la rehabilitació i
adequació del Museu, així com també la instal·lació d'una sèrie
de panells informatius i mapes amb petites rutes que
assenyalen els espais més significatius de la Batalla de l'Ebre a
Gandesa. Aquest projecte, valorat en 360.000 euros, es podrà
iniciar gràcies a una subvenció de 100.000 euros de l'Obra
Social de la Caixa.

148 años con la Guardia Urbana

Zapatero y ERC

«Tan aviat com ens arriben els diners, començarem», explicava
il·lusionat un dels responsables del CEBE, Miquel Estruel. «Fins
ara, no ho podíem fer, el principal problema que tenim sempre
és el finançament, i amb aquesta subvenció, de moment ja
podrem iniciar el projecte», assegurava.
El Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre és una associació
cultural sens ànim de lucre, que va nàixer per iniciativa d'un
grup d'estudiosos i col·leccionistes de Gandesa, interessats en
la història, la recuperació de material documental, bèl·lic i
cultural de l'època compresa entre el 25 de juliol i el 15 de
novembre del 1938, data en què va tenir lloc la sagnant Batalla
de l'Ebre.
Des de 1998, l'Ajuntament de Gandesa va cedir al CEBE l'espai
on actualment està el Museu i que, durant la batalla, va ser un
hospital. En aquest edifici s'han obert fins a vuit sales
d'exposició, la darrera d'aquestes, dedicada a les brigades
internacionals, aquest mateix any. La reconstrucció d'una
trinxera, estris personals dels soldats i octavetes que tiraven
els avions d'ambdós bàndols durant la batalla, material
d'aviació, cedit per l'agrupació d'aviadors de la República; una
col·lecció completa de material bèl·lic, un recull de la premsa
durant els dies de la batalla, la reconstrucció d'un hospital de
campanya, una sala audiovisual i de projeccions, i la darrera
sala dedicada als brigadistes internacionals, que es va habilitar
a partir de la troballa d'un dels únics exemplars d'un llibre del
1937, dedicat al primer any de les brigades a l'estat espanyol, i
que compta amb més de 600 fotografies; és el recorregut que
un visitant pot fer al Museu Històric de Gandesa.
El projecte museogràfic inclou l'adequació de tot l'edifici que
acull el Museu. Així, la rehabilitació del Museu s'iniciaria per la
façana i la teulada, i s'adequarà alguna de les sales on hi ha
esquerdes o falta una mà de pintura. A més, des del CEBE es
vol canviar la imatge corporativa i disposar d'uns panells
informatius al mateix museu que expliquen el contingut de
cadascuna de les sales.
Però la part més innovadora del projecte Gandesa, punt clau
de la Batalla de l'Ebre 1938, és la instal·lació de panells
informatius en determinats punts estratègics del terme de
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Gandesa que van ser espais significatius durant la batalla. Així,
entre aquests espais hi ha la plaça de la farola; el monòlit
dedicat als aviadors de la República; la casa Tibaria, que va ser
un hospital; la bàscula, on tancaven els internacionals; la
Cooperativa Agrícola de Gandesa; el refugi de població civil,
que està en direcció a Tortosa; la casa Pastor o Paladella,
polvorí que va explotar el mateix dia que va començar la
batalla; o la Casa Sol, on hi havia la 13a divisió del
comandament franquista.
La intenció del CEBE és ubicar uns panells amb la foto del lloc
tal com era durant la guerra, afegir un plànol amb la resta
d'espais significatius i una explicació del que va ser durant la
batalla. «D'aquesta manera generarem una petita ruta pel
poble amb els punts estratègics de la guerra», explicava
Estruel.
El projecte del Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre també
inclou la senyalització i adequació de diversos punts fora del
nucli urbà. Entre aquests, hi ha la cota 481 de l'anomenat pico
de la Muerte; el coll de les Forques, que va ser el màxim avanç
republicà venint de Corbera d'Ebre; els Masos d'en Grau,
trinxeres que el CEBE ja va rehabilitar fa dos anys; la coma
d'en Pou del Baró, hospital de la 35a divisió internacional; o la
cota 705 de la serra de Pàndols.
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