
Dimarts, 24 de juliol
RECORDEM LA GUERRA PER RETROBAR LA PAU  

Caminada popular des d’Amposta fins al Mas 
de Talarn (km. 4 de la carretera TV-3443), pel 
canal de la Dreta de l’Ebre. Itinerari comentat per 
Màrius Pont, en llocs estratègics de l’inici de la 
Batalla de l’Ebre, relacionats amb l’acció bèl·lica 
del 25 de juliol de 1938. Acte commemoratiu al 
Mas de Talarn i tornada a Amposta.
------------
21.00 h: concentració a la Plaça Ramon Berenguer IV.
Organitza: Ajuntament d’Amposta.
Col·labora: Associació d’Amics del Camí de Sant Jaume.
+ info: 977 70 09 04 i www.amposta.cat

Divendres, 28 de setembre
“LA BATALLA DE L’EBRE EN IMATGES”. Inici del cicle 
de documentals a l’Arxiu Comarcal del Montsià  

Projecció de “Rebels & Spies. The graphic 
novels of Vittorio Giardino”, pel·lícula produïda 
per LADOC (Itàlia) amb la participació de 
Filmsnòmades (Catalunya). Durada: 54’.
Documental que mescla història, art i còmic, 
dirigit al públic en general i a joves d’ESO i 
Batxillerat. Subtitulat en català i italià.
------------
19.30 h: Sala polivalent de l’Arxiu Comarcal del 
Montsià. 

Dijous, 4 d’octubre
MARIDATGE DE LITERATURA I VI “EL VELL AL PONT”, EL 
CONTE DE HEMINGWAY  

Presentació del conte, editat per Libros 
del Zorro Rojo. A càrrec de Maite Subirats, 
historiadora; Pere Ginard, il·lustrador i Estrella 
Borrego, editora. Amb la col.laboració de Maria 
Estela Ferré, testimoni dels fets i la Biblioteca 
de l’Institut Ramon Berenguer IV i alumnat 
d’ESO. Acte acompanyat amb la veu i guitarra 
d’Albino Tena. Inauguració de l’exposició de les 
il·lustracions del conte i degustació de vins a 
càrrec del Celler Altavins de Batea.
------------
19:00 h: Vestíbul de la Biblioteca Comarcal Sebastià 
Juan Arbó. 
Organitza: Ajuntament d’Amposta i Àrea infantil i juvenil 
de la Biblioteca Comarcal.
El divendres 5 d’octubre, a les 10 h, visita guiada de l’exposició a 
càrrec de l’editora i l’il·lustrador. Oberta fins el dia 26 d’octubre. 

Divendres, 5 d’octubre
“LA BATALLA DE L’EBRE EN IMATGES”. Cicle de 
documentals a l’Arxiu Comarcal del Montsià  

Projecció del documental «El periple», sobre 
l’exili dels refugiats i dels represaliats del 
franquisme. Un viatge musical de Los Sirgadors, 
des del front de l’Ebre a l’exili sirià, 80 anys 
després. Interpretat en directe pel director del 
film Mario Pons Muria.
Durada: 75 minuts. Producció: Ségula Films
------------
19.30 h: Sala polivalent de l’Arxiu Comarcal del 
Montsià

Dissabte, 20 d’octubre
TEATRE “VESTIGIS 80: els mals dies”  

Any 1978. L’Aurora necessita acomiadar-se 
dels seus morts i posar punt i final als capítols 
més dolorosos de la seua vida, episodis tràgics 
que van directament lligats als 115 dies de la 
Batalla de l’Ebre. L’Aurora fa cap a la Biblioteca 
d’Amposta i una volta dintre el recinte, les veus 
dels records revifen...i amb elles també ho fan 
els vestigis de carn i os.
------------
13.00 h: Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó
Direcció: Valer Gisbert. Preu: Gratuït. Espectacle inclòs dins les XIII 
Jornades de les Lletres Ebrenques i dins la Temporada de Teatre i 
Dansa Amposta 2018. 

Dijous, 25 d’octubre
EXPOSICIÓ “L’EBRE, DARRER ESCENARI DE LES 
BRIGADES INTERNACIONALS”  

Inauguració: 19.30 h.
Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre
Organitza: Museu de les Terres de l’Ebre, COMEBE i 
Ajuntament d’Amposta.
Oberta fins el 25 de novembre.

Divendres, 26 d’octubre
PRESENTACIÓ LLIBRE “EBRE, RELATS D’UNA BATALLA”  

Editat per Ebrejocs.cat, amb la presència dels 
editors i alguns dels autors dels relats.
Cantem la Batalla: recital de cançons de combat 
i d’amor de la Guerra Civil, a càrrec de Las 
Lorquianas, acompanyades pels músics Arturo 
Gaya, Kike Pellicer i Sergi Trenzano.
------------
19.30 h: Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó
Organitza: Ajuntament d’Amposta i Àrea d’Adults de la 
Biblioteca Comarcal.
Autors dels relats: Víctor Amela, Tomàs Camacho, Andreu Carranza, 
Xavier Garcia, Valer Gisbert, Núria Menasanch, Manel Ollé, Marina 
Pallás, Enric Panisello, Mari Piñol, Màrius Pont-Roc Salvadó, Miquel 
Reverté, Carlos Ribera, Ramon Rosales, Jordi Sancho, Elena Solé, 
Toni Térmens, Jesús Tibau, David Tormo, Anna Zaera, Alba Guimerà i 
Roman Aixendri. 

Diumenges 14 i 28 d’octubre
RUTA FLUVIAL “AMPOSTA. ESPAIS DE DOL I MEMÒRIA 
DE LA BATALLA DE L’EBRE”  

Rutes guiades pel riu Ebre amb Lo Sirgador, des 
de l’embarcador d’Amposta fins a la Carrova. 
Sortides guiades a càrrec de Terra Enllà.
------------
Hora sortida: a les 10.30: Embarcador d’Amposta. 
Preu: 5 €. Places limitades. 
Venda d’entrades a www.amposta.cat o a l’àrea de 
cultura de l’edifici administratiu de l’ajuntament.
Durada aprox.: 1 h.



Divendres, 2 de novembre
“LA BATALLA DE L’EBRE EN IMATGES”. Cicle de 
documentals a l’Arxiu Comarcal del Montsià  

Projeccions de fragments de fons 
audiovisuals amb imatges de la Batalla de 
l’Ebre: bombardeig del pont d’Amposta i altres 
escenes de la batalla de l’Ebre a Amposta i zones 
del curs final de l’Ebre, procedents d’arxius 
diversos. 
Projecció del curtmetratge “Gotas de Agua”. 
Direcció: Jaume Moya, 2012.
------------
19.30 h: Sala polivalent de l’Arxiu Comarcal del 
Montsià. 

Divendres, 9, 16, 23 i 30 de novembre
CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE LA BATALLA DE L’EBRE  

- Divendres 9: “Les terres ferides. Espais i 
història de la Batalla de l’Ebre”, a càrrec de Roc 
Salvadó Poy (COMEBE).
- Divendres 16: “La vida quotidiana a Amposta 
durant la Guerra Civil Espanyola del 1936”, a 
càrrec de M. Mar Villalbí Prades.
- Divendres 23: “El cost humà de la Guerra 
Civil a Amposta. Voluntaris i mobilitzats 
morts al front”, a càrrec de M. Carme Queralt 
Tomàs. 
- Divendres 30: “Els espais de la Batalla de 
l’Ebre a Amposta, l’Aldea i Campredó”, a càrrec 
de Josep Sànchez Cervelló.
------------
19:00 h: Sala d’actes del Museu de les Terres de l’Ebre.
Conferències incloses en el programa d’activitats del 
Campus Extern de la URV a Amposta i Cultura Viva del 
Departament de Cultura de la GenCat. 

Diumenges 11 i 25 de novembre
RUTA URBANA “AMPOSTA. ESPAIS DE DOL I MEMÒRIA 
DE LA BATALLA DE L’EBRE”  

Rutes guiades per espais de la Batalla de 
l’Ebre a la ciutat d’Amposta, Sortides guiades a 
càrrec de Terra Enllà.
------------
Hora sortida: a les 10.30: Embarcador d’Amposta. 
Preu: 5 €. Places limitades.
Venda d’entrades a www.amposta.cat o a l’àrea de 
cultura de l’edifici administratiu de l’ajuntament.
Durada aprox.: 1 h.

Divendres, 7 de desembre
EXPOSICIÓ SOBRE CARTELLS I PROPAGANDA DELS DOS 
FRONTS A LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA  

Cartells i propaganda procedents de col·leccions 
particulars. Xerrada-presentació a càrrec de 
Teresa Ferré, periodista especialitzada en imatge 
gràfica i la Guerra Civil.
------------
19.00 h: Sala Polivalent de l’Arxiu Comarcal del 
Montsià. Oberta fins el 4 de gener de 2019. 

Organitza:
“Ara que Catalunya ha caigut, trencada, esclafa-
da, vençuda per la força; ara que volem esborrar 
el seu nom de la geografia, el seu idioma de la 
literatura, el seu amor dels cors; ara que Cata-
lunya sembla que es desfaci i desaparegui en 
el clot negre de la persecució i de l’odi; ara que 
centenars de milers de catalans han de sortir de 
la pàtria envaïda pels vells enemics i per enemics 
nous; ara que és una hora de dolor i d’amargor, 
el meu pensament nacional s’afirma amb més 
vigoria. Enmig del present desolat i tràgic, poso 
la meva esperança en dies que vindran, en el dret 
que triomfarà, en les llibertats que es restabliran, 
en la llengua que persistirà. No em descoratjo, 
no renuncio, no deserto. I somio en la més gran 
Catalunya, la més gran pel territori, la més gran 
per la llibertat, la més gran per la civilització. 
De la màxima dissort, sortirà el definitiu re-
dreçament de la nostra història, si els catalans 
saben aprofitar les duríssimes lliçons que hem 
rebut”.  

Antoni Rovira i Virgili

1. Plaça Ramon Berenguer IV  -  2. Arxiu Comarcal 
3. Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó 
4. Museu de les Terres de l’Ebre  -  5. Embarcador d’Amposta
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