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Lloc de realització
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Ajuntament
de Tortosa

Col·laboradors institucionals: Amb el
patrocini de:

Generalitat de 
Catalunya

Comitè científic
-Josep Sánchez Cervelló (coordinador), degà de la Facultat de Lletres de la Universitat 
Rovira i Virgili, catedràtic d’Història i director del CECOS.
-Roc Salvadó Poy, professor tutor del Centre Associat de la UNED de Tortosa. 
-Rosa Montlleó Peris, catedràtica de la Universitat Jaume I de Castelló.
-Agustí Colomines Companys, professor titular d’Història Contemporània a la 
Universitat de Barcelona i director de la Càtedra Josep Termes.
-Marc March Mayo, president de l’Associació Amics i Amigues de l’Ebre
-Pedro Rújula López, professor titular de la Universidad de Zaragoza.
-Paul Preston, catedràtic d’Història Contemporània Espanyola i director del Centre 
Cañada Blanch per a l’Estudi de l’Espanya Contemporània de la London School of 
Economics.
-Josep M. Solé i Sabaté, catedràtic d’Història Contemporània i assessor del Consorci 
Memorial de la Batalla de l’Ebre (COMEBE).

Reconeixements acadèmics
Activitat reconeguda pel Departament 
d’Ensenyament a través de l’ICE de la 
URV amb una certificació de 35 hores 
(codi 9000010021), inclosa dins del Pla 
Formació Zona del Departament 
d’Ensenyament.

Es reconeixerà un crèdit ECTS de 
32 hores als alumnes de la UNED que 
estiguin matriculats en una carrera/
grau (resolució del 6 de març del 
Consejo de Gobierno de la UNED).

Inscripcions
Les inscripcions es faran via web o 
presencialment.

Via web: www.batalladelebre.cat, a 
l’apartat d’inscripcions. La inscripció 
no serà efectiva fins al pagament dels 
drets de matrícula i la tramesa d’un 
correu electrònic amb el nom i cognoms 
de la persona inscrita a l’adreça info@
batalladelebre.cat amb la còpia del 
justificant de pagament.

Presencial: Museu de l’Ebre 
(Estreps del Pont del Mil·lenari s/n, 
Tortosa. Només està obert dissabtes i 
diumenges). El pagament es farà per 
transferència bancària i també s’haurà 
d’enviar el comprovant de pagament a 
l’adreça info@batalladelebre.cat.

La participació en el Congrés té dues 
modalitats:
a)

-Amb certificat del Departament 
d’Ensenyament o alumnes de la 
UNED que vulguin el reconeixement 
del crèdit ECTS: caldrà justificar 
l’assistència al 80% de les activitats 
acadèmiques congressuals. 

La quota d’inscripció és de 60 euros.  
La inscripció es considerarà ferma un 
cop se n’hagi justificat el pagament.

b) Amb certificat d’assistència oficial 
emès per l’Associació Amics i Amigues 
de l’Ebre, sempre que s’hagi participat 
en el  80% de les activitats acadèmiques.

En aquesta modalitat tindran dret a 
un descompte les persones jubilades i 
aturades (cal acreditar-ho), els alumnes 
que no vulguin el reconeixement (opció 
a) i els membres  d’Amics i Amigues de 
l’Ebre.

La quota d’inscripció, amb el descompte, 
és de 30 euros. La inscripció es 
considerarà ferma un cop se n’hagi 
justificat el pagament.

La formalització de la inscripció, que s’ha 
de tramitar abans del 15 de setembre, 
dona dret a assistir a totes les activitats 
acadèmiques i complementàries, a rebre 
la documentació pertinent i a gaudir 
dels esmorzars que se serviran durant 
els descansos.
Les persones que presentin 
comunicacions tenen inscripció gratuïta 
i han d’enviar  el text definitiu a info@
batalladelebre.cat abans del 15 de 
setembre. 

Pagaments
Els pagament es faran únicament per 
ingrés al compte bancari:

BBVA

ES85 0182 4332 8402 0018 6436

Cal especificar el nom i els cognoms 
de la persona inscrita. Un cop fet el 
pagament, cal enviar el corresponent 
justificant de pagament a la següent 
adreça de correu electrònic:

info@batalladelebre.cat.
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- Dolors Bel Guerrero
- Pere Ferré Panisello
- Teresa Ferré Panisello
- Josep Antoni Garcia León
- Joan Lluís Guasch Gibergas

- Albert Hernández Talavera
- Joan Carles Lleixà Caballé
- Marc March Mayo
- Màrius Pont Fandos
- Roc Salvadó Poy

Comitè organitzador

2a circular

Arxiu Històric Comarcal 
de les Terres de l’Ebre

TORTOSA

Amb la col·laboració de:



Presentació
L’any 2018 es commemora el 80è aniversari de la Batalla de l’Ebre, un dels 

esdeveniments històrics més rellevants que han tingut lloc a les Terres de 
l’Ebre durant el passat segle XX.

Aquest episodi, sagnant i tràgic, conjuntament amb tota la Guerra Civil 
Espanyola, va marcar un punt d’inflexió al nostre territori i al país.

La Batalla de l’Ebre és el màxim exponent d’aquesta lluita, i moltes 
poblacions i els nostres avantpassats van convertir-se en testimonis de  la 
tragèdia de tots dos bàndols i en protagonistes d’un patiment que no va 
acabar de cap manera amb el final de les hostilitats.

De la Batalla de l’Ebre, se n’ha parlat molt, i, tot i així, encara hi ha molt 
per dir. Amb aquesta intenció, hem posat en marxa l’organització del congrés 
«80 anys de la Batalla de l’Ebre».

Per això volem facilitar un espai de coneixement i de debat, on no es 
repeteixin aspectes històrics ja explicats amb escreix, sinó que generi una 
visió propera, contrastada i més innovadora a l’hora d’explicar aquells fets.

El format del congrés combinarà ponències amb comunicacions i també 
es realitzaran visites guiades per espais significatius i altres acitivitats.

Programa
El congrés tindrà una durada mínima de 32 hores i es realitzarà en 
dos caps de setmana consecutius per tal de tractar amb la màxima 
amplitud els diferents eixos temàtics i facilitar l’assistència de totes 
les persones interessades.

• 28 de setembre, divendres
n 19,00 h: Acreditacions i lliurament de materials.
n 19,30 h: Acte solemne d’inauguració del congrés.
n 20,00 h: Recital poeticomusical «Ebre, poemes contra l’oblit», a 
càrrec de Sílvia Panisello i Sinta Salvadó.
n 20,45 h: Inauguració de l’exposició «La Batalla de l’Ebre, del 
plànol a la imatge». Lloc: Museu de l’Ebre.
n 21,30 h: Sopar congressual.

• 29 de setembre, dissabte
n 9,30 h: Ponència «Desfeta d’Aragó i arribada de les tropes 
franquistes a Vinaròs», a càrrec de Pedro Rújula López (Universidad 
de Zaragoza).
n 10,30 h: Pausa-cafè.
n 11,00 h: Ponència «Les ofensives del Segre», a càrrec de Pol 
Galitó Martí (Universitat de Lleida).
n 12,00 h: Visita a la recreació històrica del mercat de Tortosa durant 
els anys de la Guerra Civil, amb un hospital de sang de l’època, on es 
podran fer donacions.
n 16,00 h: Ponència «Batalla de Llevant vs Batalla de l’Ebre», a 
càrrec de Vicent Grau Reig (Universitat Jaume I).
n 17,00 h: Ponència  «La actuación de los servicios de inteligencia 
ante la Batalla del Ebro», a càrrec de Fernando Puell de la Villa 
(presidente de la Cátedra General Gutiérrez Mellado - UNED).
n 18,00 h: Presentació de comunicacions i debat.
n 19,00 h: Final de jornada.

• 30 de setembre, diumenge
n 9,30 h: Ponència «Consideraciones militares de la Batalla del 
Ebro», a càrrec del coronel José Romero Serrano (Ministerio de 
Defensa, Madrid).
n 10,30 h: Pausa-cafè.
n 11,00 h: Ponència «Vida local al front de guerra i refugiats», a 
càrrec de Joan Vilarroya Font (catedràtic d’Història Contemporània  
de la Universitat de Barcelona).

n 12,00 - 13,30 h: Comunicacions i debat.
n 16,00 h: Visita als espais històrics de la maniobra secundària 
de Campredó-Amposta que es va realitzar a l’inici de la Batalla de 
l’Ebre i, a continuació, al camp d’aviació de la Sénia.
n 20,00 h: Final de la jornada.

• 5 d’octubre, divendres
n 19,00 h: Ponència «Consideracions sanitàries a l’entorn de la 
Batalla de l’Ebre: mortalitat, transfusions i evacuacions de ferits», 
a càrrec de Carles Hervàs Puyal (historiador i metge).
n 20,00 h: Comunicacions i debat.
n 21,00 h: Final de la jornada

• 6 d’octubre, dissabte
n 9,30 h: Ponència «La caiguda de la República a la zona centre», 
a càrrec de Miquel Santacreu Soler (catedràtic d’Història 
Contemporània  de la Universitat d’Alacant).
n 10,30 h: Pausa-cafè.
n 11,00 h: Ponència «Caiguda de Catalunya, refugiats i exili»,  a 
càrrec de Pelai Pagès Blanch (catedràtic d’Història Contemporània 
de la Universitat de Barcelona).
n 12,00 - 13,30 h: Comunicacions i debat.
n 16,00 h:  Ponència «Literatura, premsa i filmografia de la Batalla 
de l’Ebre», a càrrec de Daniel Arasa Favà (periodista i historiador).
n 17,00 h: Ponència «Ecos do Ebro na imprensa portuguesa», a 
càrrec de Clara Isabel Serrano (Universitat de Coïmbra).
n  18,00 h: Comunicacions i debat.
n 19,00 h: Visita per la Tortosa bombardejada, amb el títol «Ales 
negres sobre Tortosa», amb col·laboració de l’empresa Terra Enllà.
n 21,00 h: Final de la jornada.

• 7 d’octubre, diumenge
n 9,30 h: Ponència «El context internacional en el desenvolupament 
de la Batalla de l’Ebre», a càrrec de Josep Sànchez Cervelló 
(catedràtic d’Història Contemporània de la URV).
n 10,30 h: Pausa-cafè.
n 11,00 h: Taula rodona «Efectes i conseqüències de la Batalla de  
l’Ebre», amb Rosa Montlleó Peris, Agustí Colomines Companys, 
João Paulo Avelãs Nunes i Josep Maria Solé i Sabaté.  Modera: Roc 
Salvadó Poy.
n 12,30 h: Comunicacions i debat.
n 13,30 h: Cloenda del congrés.

A qui va adreçat
El congrés va adreçat a estudiants, professorat, especialistes, persones 
interessades a conèixer els darrers estudis realitzats sobre el tema i al 
públic en general.

Objectius
• Actualitzar  i millorar el coneixement sobre la Batalla de l’Ebre i el 

seu context històric i social.
• Difondre l’esdeveniment de la Batalla de l’Ebre entre les noves 

generacions.
• Donar a conèixer nous aspectes d’investigació històrica sobre la 

Batalla.
• Divulgar i valorar el patrimoni històric que tenim a les Terres de 

l’Ebre.

Eixos temàtics
1. Context polític estatal i internacional.
2. Aspectes bèl·lics. 
3. Vida i memòria local al front de guerra i refugiats.
4. La sanitat.
5. L’Ebre com a protagonista a la literatura, cinema i premsa.
(Literatura, cinema i premsa i altres elements propagandístics sobre la 
batalla).
6. Conflictes de l’aigua en el món.


