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1 – Escultura a Jaume Ferran i Clua 
A la plaça de l'Ajuntament de Corbera d'Ebre hi ha una estàtua dedicada al 
Doctor Jaume Ferran i Clua, fill del poble (1852-1929). 
El Doctor Ferran va ser un il·lustre metge i bacteriòleg que va descobrir 
una vacuna contra el còlera i també vacunes contra la ràbia i contra el 
tuberculosi. 
L'any 1907 li va ser atorgat el premi de l'Academie de Sciences de París. 
 
 
 

2 – Centre d'interpretació 115 dies 
El Centre d’Interpretació de Corbera d’Ebre és, per les seves dimensions, el més gran de tots el 
programats. Per aquesta raó i per la seva ubicació, a prop del Poble Vell de Corbera, esdevé l’eix 
vertebrador de tot el discurs expositiu contemplat al projecte i la base de partida de les rutes o 
itineraris que se’n deriven. 
Sota el títol de 115 dies, aquest Centre d’Interpretació ofereix al visitant una visió completa del 
que van significar aquells 115 dies de combats a l’Ebre, tant des del punt de vista de les diferents 
accions bèl·liques de les ofensives i contraofensives que ambdós exèrcits protagonitzen al llarg 
d’aquells dies, com des del punt de vista de les conseqüències polítiques que va tenir la batalla, 
tant durant el seu desenvolupament com després de la derrota republicana. A més, l’exposició 
compta amb una introducció per situar el visitant en la realitat històrica del juliol de 1938. 
(Carrer Freginals, 18-24). 
 

2 – Espais de la Batalla de l'Ebre 
El 1938 va tenir lloc la batalla més cruenta de la Guerra Civil. Un seguit de centres d'interpretació i 
alguns paratges amb restes d'aquell terrible episodi històric ajuden a preservar la memòria del que 
va succeir a les terres de l'Ebre. 
Conjunt d'espais i centres d'interpretació, repartits per les comarques de la Terra Alta i de la Ribera 
d'Ebre, en els quals es commemoren i es recorden els fets històrics esdevinguts durant la batalla 
de l'Ebre. Va ser una de les més cruentes i decisives de la Guerra Civil espanyola, ja que durant 
115 dies l'exèrcit republicà va intentar frenar l'avanç de les tropes franquistes. 
(Carrer Freginals, 18-24). 
 

3 – La trinxera 
Exposició permanent de material utilitzat en la batalla de l'Ebre, durant la Guerra Civil espanyola. 
Es tracta d'objectes localitzats als espais del conflicte bèl·lic, així com d'altres procedents de 
donacions, canvis o adquisicions, i documents diversos. 
La Trinxera és una exposició permanent de material relacionat amb la Guerra Civil espanyola. Es 
tracta de la col·lecció privada del veí de Corbera d'Ebre i apassionat de la història Pere Sanz. Ell 
mateix ha trobat bona part dels objectes de l'exposició als mateixos espais del conflicte armat. El 
fons es completa amb donacions, intercanvis i adquisicions. 
Les vitrines de l'exposició mostren armament, equip personal, objectes d'ús quotidià, material 
sanitari, mapes, banderes, pamflets i fins una impremta manual. A més, disposa d'un sistema 
audiovisual que emet documentals i sons de l'època.  (Carrer Ponent, 11) 
 

4 – Creu de Terme 
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5 – Església Nova de Sant Pere 
L'església nova de Sant Pere presenta planta rectangular de la que surt un cos a 
manera de porxo. A la façana principal trobem un campanar de planta quadrada 
i un altar lateral de grans dimensions. El temple ens mostra una nau on els 
contraforts ens separen petites capelles laterals, que són més baixes per 
col·locar finestres per a la il·luminació de la nau. La nau té tres trams més un 
altre més curt on hi ha l'absis que és pla. Per sobre el primer tram, trobem un 
cor. El porxo és de poca alçada amb coberta a dos vessants, de teula. 
 
 
 

6 – Capella del Calvari 
A la part nord-oest de Corbera , en una petita elevació, es troba la capella 
del Calvari.  
L'ermita del Calvari presenta una nau central amb capelles laterals, de 
planta rectangular i absis poligonal de tres costats. La sagristia, situada en 
un dels seus laterals, té sòlids contraforts i un cimbori octogonal. L'ermita 
mostra un porxo obert a la façana principal, amb arcs de mig punt per 
sobre el qual trobem un gran rosetó.  La porta està realitzada amb carreus 
i és adovellada. La coberta a dos vessants de teula àrab. 
 
 

7 – Ermita de Santa Madrona 
Al peu de la Serra de Cavalls trobem l'ermita de Santa Madrona, del segle 
XVIII, formada per una capella i un habitatge, al costat d'una font d'aigua 
bona i fresca.  
L'ermita de Santa Madrona és una construcció de planta rectangular, amb 
coberta de teueles a doble vessant, caracteritzada per una façana 
estructurada en tres franges verticals. La central està marcada per la porta 
principal d'accés, definida per un arc de mig punt adovellat, i les laterals 
per sengles portes de mida petita també de mig punt. Per sobre trobem 
tres finestres marcant un segon nivell, i en el superior un rellotge solar sobre la porta principal i 
dues finestretes de gelosia sobre els eixos laterlas. Remata el conjunt un petit campanar 
d'espadanya d'un sol ull. 
 
 

– Poble Vell 
L'edifici El poble vell de Corbera és un conjunt de cases en runes que 
donen constància d'allò que fins 1938 va ser la vila de Corbera d'Ebre. Allí 
descansa el seu símbol, l'església de "Sant Pere" des d'on es pot 
contemplar les abruptes muntanyes de la Serra de Cavalls i Pàndols 
(indrets on es van produir els combats més intensos i brutals de la batalla) 
i gran part del terreny que va ser l'escenari principal dels 115 dies 
d'enfrontament que va durar la Batalla de l'Ebre. 
 
 

– La Foradada 
Corbera d'Ebre, la foradada. Abans de la guerra, Corbera semblava un turó 
ple de forats vist des de la Serra de Cavalls. Els forats eren les finestres, 
balcons i portes. Arran de l'ofensiva de la Batalla de l'Ebre, els forats 
causats pels obusos i bombes van desfigurar per sempre la gràcia 
d'aquella vila de carrers costeruts. 
Corbera, la foradada, abans de la guerra. Foto: Cedida per l'Associació del 
Poble Vell de Corbera d'Ebre. 
 



Què fer a Corbera d’Ebre 
 

Pàgina 3 
 

1 – Escultura a les Brigades Internacionals 
El Monument a les Brigades Internacionals inaugurat l'octubre de 2000 i 
obra de l'artista José Luis Terrassa. 
En aquesta escultura s'han utilitzat materials nobles i naturals com són el 
ferro i la pedra. Pedra natural del lloc on van ocórrer els fets que van 
motivar la creació de les Brigades Internacionals; i és en el centre 
d'aquest lloc, el "Poble Vell" de Corbera d'Ebre, on està instal·lat aquest 
momument, homenatge al naixement, actuació i finalitat d'aquestes brigades, que no va ser altra 
que la solidaritat amb el poble espanyol en defensa de les seves institucions democràtiques. 
 

2 – L'abecedari de la llibertat 
L'abecedari de la llibertat s'articula al voltant de 28 lletres que estan ubicades a diferents indrets 
del poble vell de Corbera d'Ebre.  
Aquesta ubicació geogràfica t un simbolisme especial, ja que el Poble Vell va patir els efectes 
devastadors de la Guerra Civil Espanyola. L'ABECEDARI DE LA LLIBERTAT vol ser un monument 
universal a la pau mitjanant el codi universal de les lletres i el testimoniatge i compromís del món 
de l'art en la negació de les guerres i les confrontacions bèl·liques. Els 25 artistes que exposen les 
seves obres fetes amb diferents tècniques i materials, comparteixen una mateixa idea: les lletres 
han de portar a les paraules i, d'aquestes n'ha de sortir la fraternitat. 

 
 

3 – Ca Poldo 
Ca Poldo és un edifici de forma poligonal irregular. Presenta planta baixa, 
dues pisos i golfes. Destacar de l'habitatge l'estructura de la planta baixa 
que és de carreus i d'arc apuntats i les entrades estan realitzades en arcs 
de mig punt. 
(C/Major,1) 
 
 

4 – Antic Ajuntament ... 
L'edifici de l'antic ajuntament presenta planta baixa i pis. La façana està 
realitzada en carreus de pedra. A la planta baixa s'observen dues obertures, una 
tapiada i l'altra, actualment, és l'entrada al garatge. A la primera planta hi ha 
una finestra amb els brancals i la llinda motllurades. Aquesta finestra no és cap 
tancament, només resta de l'antiga edificació. 
(C/ Hospital cantonada de la placeta) 
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5 – Cal Gebut 
Cal Gebut és un habitatge que presenta planta baixa i tres pisos. Les 
finestres són irregulars, estan situades sense cap ordre i les llindes són de 
fusta. S'observa una obertura a la planta baixa on es localitza una volta de 
pedra. La part inferior de l'edifici està realitzada amb carreus de pedra i 
arrebossat i a partir de la segona planta la façana és de tàpia. Antigament 
va funcionar com a cafè i posteriorment va ser la casa de l'agutzil. 
(C/ Hospital, 1) 
 

6 – Ca Pinyolet 
Ca Pinyolet és un edifici entre mitgeres que presenta planta baixa, pis i golfes. A 
la planta baixa, realitzada en carreus, trobem un gran arc de mig punt que agafa 
tota l'amplada de la crugia. A la porta de fusta encara es pot llegir, com en 
altres portes del carrer, "incautat C.N.T", una inscripció de la Guerra Civil. La 
planta superior i les golfes són de totxo massís manual de petites mides 
arrebossat en algunes parts. Al primer pis s'observa una balconada i les golfes 
ens mostren dos balconades amb arcs rebaixats. La façana està coronada amb 
una cornisa motllurada de pedra. 
(C/Major, 20) 
 

7 – Escultura 75è aniversari de la Batalla de l'Ebre 
L'artista de Corbera d'Ebre Josep Cañada ha fet una escultura per commemorar el 75è aniversari 
del final de la batalla de l'Ebre. Un monument que simbolitza una porta formada per un pilar de 
pedra, extreta de les restes dels murs de les cases del poble vell de Corbera d'Ebre, i una planxa 
de ferro on hi ha retallada la silueta de l'Ebre i que s'ha instal·lat al poble vell. S'ha batejat amb el 
nom de La foradada, amb referència a la manera en què es denominava Corbera abans de la 
guerra. 
 
 

8 – Recors dels morts dels camps d'extermini nazis 
Placa en record dels morts de Corbera en els camps d’extermini nazis. 
Situada al Poble Vell, de Corbera d’Ebre. Inaugurada el 2005. 
 
 
 
 
 
 

9 – Església Vella de Sant Pere 
Església parroquial de Sant Pere , a la part antiga del poble, és l'edifici més 
important que en aquests moments hi ha al Poble Vell de Corbera d'Ebre. 
Va començar a construir-se a finals de segle XVIII damunt d'una antiga 
església romànica, i va concloure l'any 1827. 
Gran edifici barroc, que compta amb una interessant portalada i un 
campanar de torre, que va resultar molt afectat durant la Batalla de l'Ebre. 
Davant del perill de què s'esfondrés el sostre, es va decidir construir una 
església nova que va ser inaugurada l'any 1948. 
En els darrers anys s'ha treballat en diverses fases de consolidació de 
l'església i en l'actualitat forma part d'un espai cultural. 
 
 
 
 
 
 



Què fer a Corbera d’Ebre 
 

Pàgina 5 
 

10 – La Bota  
L'any 1988, en el 50è aniversari de la Batalla de l'Ebre, es va inaugurar a 
la plaça de l'església de Sant Pere l'escultura de Joan Brossa anomenada 
«La Bota». 
".... Hem de recordar uns fets perquè ningú no torni a calçar aquesta bota. 
Ja s'hi ha caminat massa! Les ruïnes quotidianes de Corbera d'Ebre, que 
l'acompanyen, no haurien de lligar amb l'horitzó de cap mapa democràtic. 
...." 
 
 
 
Informació de: 
http://www.corbera.altanet.org/; http://www.aguaita.cat/; http://www.turismedia.com/; http://www.catalunya.com/; 
https://www.festacatalunya.cat/; http://www.poblevell.cat/; http://www.diputaciodetarragona.cat/marc/web/diputacio-de-tarragona/inici; 
https://ca.wikiloc.com/(aloisiam2015); http://ca.wikipedia.org; 
 
 
 
Enllaç mapa punts d’interès: 
https://drive.google.com/open?id=1u7r9YqAjbl9WwlZKkby_AykDbYNaVsOw&usp=sharing 
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Abecedari de la Llibertat. Planol: 

 
 
 
 
 


