
SORTIDA A LA FATARELLA-ESPAIS BATALLA DE L’EBRE  

Participants (15): Joan Aubía, Josep Salafranca, Lola Ferrandiz, Pep 

Fabregas, Arnau ,Josep Mariné, Pere Lopez, Tatiana, Toni Coll, Pilar, Sisco 

Anguera, Magda Pino. I ens acompanyen per la Fatarella: Raûl , Esther i 

Martina, la mes petitona de 9 mesos,  

Dissabte, 17/05/2014, 

Recorregut: Memorial Camposines, Espai de les Devees, La Fatarella : Ruta 

dels Perxes, Centre d’Interpretació Batalla de l’Ebre, Ruta de les sènies, 

Cabana de la Verneta, refugis Camí de la Pau, Capella Mare de Déu de la 

Misericòrdia, plans dels Raïmats i campament XV Cos Exèrcit Republicà. 

1.- Camposines (09:00)  Puntualment, a les 9:00 vàrem començar el 

recorregut fent una visita al Memorial dels Camposines, situat a uns 500 mts de 

la cruïlla anant direcció a Ascó (a la dreta). Monument dedicat a tots els morts 

de la Batalla de l’Ebre (sense distinció de bandols). 

Lloc estratègic al estar en l’encreuament del antic camí ral que unia el litoral 

amb l’interior de la península i camí carreter de Tortosa-Flix-Lleida. En 

conseqüencia, durant la batalla de l’Ebre es convertí en un punt de gran 

importància per part dels dos bandols. Prova d’aixó es el fet de que l’èxercit 

republicà ho va conquerir el día 25/07/1938 a les 8 del matí, i no van marxar  

fins el 11/11/1938, després de 110 dies, de rebre  set atacs de l’èxercit amb els 

corresponents bombardejos: 50.000 bombes (1 per cada 5 m2)..  

Des d’aquest punt es pot veure la Serra de Cavalls, Pàndols, Serra dels 

Gironesos, … tots ells escenaris de combats amb grans pèrdues de vides i 

material.  

Gràcies a l’encontre amb l’escriptor Josep Mª Gironès,(col-laborador del diari 

de Tarragona amb els seus articles d’opinió, autor del libre (entre altres) la 

Cabana), varem poder veure per dins l’ermita de Sant Bertomeu .   

L’ermita de S. Bertomeu, d’origen templari, (SXII). Forma quadrangular, sostre 

de volta de canó sostingut per cinc arcades. 

 



 

 

2.- Les Devees (09:45) Trobàrem  les Devees a uns tres Km abans d’arribar a 

la Fatarella per la carretera que puja de les Camposines. En aquest espai, 

podem veure les trinxeres i el refugi que queden damunt la carretera. Situat a la 

reraguarda, ja que el front estigué a uns 4 ó 5 Km. Adquirí importància a partir 

del 10/11 quan va caure Camposines i les tropes van iniciar la retirada, s’havía 

d’evitar la pujada de l’exèrcit de Franco per la carretera, i cobrir la retirada . 

Podem veure també un clot format per l’explosió d’una bomba. A més d’aquest  

espai netejat i recuperat per l’Associació Lo Riu de la Fatarella, vam poder 

veure pel mig dels matolls, herbes,  altres restes de trinxeres no recuperades. 

 

3.- La Fatarella  (10:30)  

 



Arribem al poble i anem directament al pla de la Capella de N. S. de la 

Misericòrdia on deixem els cotxes i “fem un mos”. Aprofitem l’alçada en la que 

estem per veure el poble als nostres peus, així com el paissatge d’ametlers, i 

avellaners que ens envolta. 

Ens trobem amb Raül i l’Ester, que ens acompanyaran pel poble fent-nos 

també de guía. Iniciem la ruta dels perxes (porxos), antigament, eren les portes 

d’entrada al poble. Pasem pel perxe de la Bufeta, cal Sant o Casa del 

Comendador, perxe de Ca la Nieves. A la plaça de l’esglèsia ens trobem amb 

el mercat setmanal, (fet que aprofiten alguns companys per comprar cireres), 

façana barroca de l’esglèsia de S. Andreu, interior de l’esglèsia, perxes de Cal 

Gatet i de Cal Filló, Creu de Sant Joan (Crist clavat a la creu amb quatre claus, 

únic en tot Catalunya). Visita al centre d’ínterpretació. 

 

4.- Ruta de les Sénies (11:30) Sortim del poble i ens trobem amb la petita 

ermita de la Mare de Dèu del Carme, la campana es una bomba dividida per la 

meitat. A continuació trobem la Font de Sant Joan i els seus rentadors, una de 

les tres fonts que abastaven d’agua el poble. Seguim pel mateix camí,i amb 5 

minuts passem per les restes de dos molins (molí de l’Agustí i el de Balitre) i 

poc mes enllá, l’ermita de Sant Pau (1.782).  A la nostra esquerra, al fons del 

barranc , les hortes que antigament es regaven amb l’aigua subterrània, 

ufanoses amb  tota mena de verdura, cireres, ametlers..  ens, acompanyen al 

llarg del nostre recorregut. 

La primera sénia que ens trobem es la del Casero conservada fins el punt de 

que encara es pot fer anar i fer pujar l’aigua des d’el fons fins els pilons de 

pedra i a la bassa. Alguns de nosaltres no vàrem poder resistir la temptació i 

agafats als pals de la sénia, deixant anar el nostre instint equí,vam començar a 

donar voltes a la sénia fins que  constatarem que aixó d’imitar els rucs, es molt 

pesat. Comprovat el funcionament d’aquesta, vam seguir fins a trobar la sénia 

del Ramonet, Mas del Ramonet i la cabana de la Verneta: Construcció de 

pedra en sec,  molt típica de la Fatarella ja que s’utilitzava per desar les eines, 

per assecar el fruït sec o com aixopluc en cas de pluja.  Ens trobem en l’antic 

camí de la Fatarella a Vilalva d’els Arcs.  

A continuació, iniciem un petit recorregut pel que antigament era el camí de la 

Fatarella a Corbera, actualment inclós dins l’itinerari local de la ruta de la Pau. 



Tal com arribem a la cruïlla, anem a la dreta, i a uns 300 mts hi ha uns forats a 

les parets de la vora del camí, son els refugis que utilitzaven la gent del poble 

per protegir-se dels bombardejos, aquestos están comunicats per dins. El pas 

del temps i les pluges, van erosionant la paret fent que alguns d’aquestos 

refugis es perdin enfonsats o colgats. 

En aquest punt, donem mitja volta i tornem direcció al poble. Al llarg del cami, 

podem veure marges de pedra en sec de més de 4 mts d’alçada. Abans de 

començar la pujada fins el poble, a la dreta, anem la font de Bingaubo ambs els 

seus abeuradors i rentadors.  

 

5.-Capella de la Mare de Déu de la Misericòrdia  (14:00) 

Arrecerats a la paret, muntem la taula i fem el dinar de motxil-la, amb bon 

ambient i fent petar la xerrada. 

6.- Plans dels Raïmats (15:35) 

Anem amb els cotxes fins la cruïlla de la carretera que baixa fins a Flix i a la 

dreta agafem el camí que va per sobre la serra de la Fatarella (concretament 

serra dels Monserratins) i a menys de 100 mts. Deixem els cotxes per fer la 

resta del recorregut a peu.  

En primer lloc anem a la esquerra pel mig del bancal d’ametlers, trobàrem les 

restes del fortí núm 5. Cota 554 primera línia de trinxeres cobrint la cruIlla i la 

carretera de Flix. Ens trobem en el planet del Carinyo  

A continuació, seguint el camí,  a uns 400 mt veurem un bosquet a l’esquerra,  i 

la cota 562 amb dos línies de trinxeres  i el fortí núm 1. En aquestes es van 

trovar les restes d’un soldat amb tot el seu equipament. Inicialment es pensava 

que no fos un brigadista americá i s’el va batejar amb el nom de Charlie.  



Ens fem la fotografía de grup just dins d’aquesta trinxera. A la petita clariana 

d’el bosquet, hi ha el monòlit en homenatge a la XV B.M. 

 

 

En aquestes trinxeres tigué lloc l’últim combat de la Batalla de l’Ebre. Els 1.000 

homes dels pocs que quedaven de la XV Brigada Internacional, molts d’ells 

extrangers que es van quedar voluntaris sabent que representave  la mort 

segura, ja que les ordres eren ressistir al màxim sense rendició En front  

l’exèrcit dirigit pel  general Yagüe amb la 82 divisió d’infantería i una forta 

columna de blindats.  



El dia 14, a mitja tarda s’iniciá el combat. Els Franquistes van llençar un atac en 

massa contra les posicions de Raïmats. Van bombardejar les posicions amb 

l’artillería pròpia i  amb l’artillería italiana  del Corpo Truppe Volontarie. Tot 

seguit van avançar amb blindats i amb cooperació  de l’aviació. Es va perdre la 

554, i fins i tot potser van arribar a ocupar  les posicions de la cota 562 . Els 

republicans van contraatacar a la nit i van poder mantenir-se a la zona elevada 

dels Raïmats. Pel matí, a la llum de día es va llençar l’atac final contra Raïmats.   

Els T-26 franquistes es van posicionar el més a prop que van poder dels fortins 

republicans, a uns 70 metres i els van canonejar amb les seves peces de 45 

mm. Alguns dels projectils van entrar per les troneres de les fortificacions i van 

aniquilar els defensors. Després, amb els fortins neutralitzats pel foc dels 

blindats, va atacar la infanteria. Cap a les 13h migdia la batalla de Raïmats 

havia acabat, no va quedar cap soldat republicà per explicar-ho.  

6.-Trinxeres sobre la carretera d’Ascó a la Fatarella. (16:30) 

Seguim el camí direcció est i trobem a la dreta el camí que baixa per sobre la 

carretera. A uns 500 mts  trobàrem les trinxeres i pous de metralladores que 

cobrien la carretera. Al final hi ha una casamata. 

 

7.- Campament XV Cos Exèrcit ( 17:15) 

Seguim pel camí que va pel damunt la carena ( serra dels Montserratins) amb 

vistes a la Ribera de l’Ebre: Ascó, Vinebre, Flix, mes enllà la Torre del 

Espanyol, i darrera les muntanyes del Montsant. 

A la dreta, en el coster de la muntanya protegit pels arbres, trobem un dels 

quatre campaments qu’están dispersos per aquest tram de la serra, (els altres 

tres están sense recuperar, perduts en mig del bosc). Tinguem en compte que 



entre els campaments i els masos del voltant, hi havia instal·lats més de 5.000 

homes.  

Campament de reraguarda, on els homes rellevats de la primera linea del front, 

anaven a descansar per un temps (dies u hores...segons). El que més agraien, 

a més de poder menjar i dormir una mica millor, era poder-se dutxar i sobretot 

desparassitar-se. Bullien la roba per matar les puces, xinxes i demés. 

A les sis de la tarda, tornem cap els cotxes per empendre el camí cap a casa. 

 

 


