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La Batalla de l'Ebre, que es desenvolupà a la Terra
Alta entre el juliol i el novembre de l'any 1938, va
ser un dels episodis més cruels de la Guerra Civil
Espanyola, amb més de 100.000 baixes, entre
morts, desapareguts i ferits.
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Des d'aquí us oferim la possibilitat de realitzar una
variant a nivell local de la ruta, un petit itinerari que
transcorre majoritàriament per la ruta de La Pau, i
que té com a punt de sortida i arribada la població
de La Fatarella. Aquest recorregut és indicat com
una curta aproximació a la ruta comarcal, per als
que no us agrada caminar gaire, o no teniu prou
temps. Malgrat tot, us recomanem que us animeu
en una altre moment a fer la ruta comarcal sencera
o, al menys, un recorregut més llarg.
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La ruta de la Pau fa un recorregut pels principals
indrets on es desenvolupà aquesta batalla, amb la
finalitat, com el seu nom indica, de que el fet de
mantenir viu el record dels horrors de la guerra
serveixi per a fer que la història no es torni a repetir.
És una ruta comarcal que uneix les poblacions de
Gandesa, Corbera d'Ebre, La Fatarella, Vilalba dels
Arcs, Bot i Prat de Compte en un circuit tancat, i que
compta amb una variant que arriba a Pinell de Brai,
tot resseguint senders ja senyalitzats com a GR o PR.
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2.800 m. Bifurcació de camins
agafarem el de l’esquerra (6).
Deixem en aquest punt la Ruta de la
Pau Comarcal, la qual continua tot
recte en direcció a Corbera d'Ebre.
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Ruta de la Pau

CARACTERÍSTIQUES

00 m. Comencem el nostre
itinerari a l'inici de l'antic camí que
comunicava el poble de La
Fatarella amb el de Corbera d'Ebre.
Agafem aquest camí, anomenat
costa de Bingaubó, que ens enllaça
amb la Ruta de la Pau Comarcal.

Tipus d'itinerari
circuit tancat
Kilometres totals
7,4
Punt de sortida
Inici antic camí a
Corbera d'Ebre

2

400 m. A la nostra esquerra surt un
camí, que ens porta a la font de
Bingaubó (1), situada a uns 40 m.
d'on ens trobem. La font s'ubica a
l'interior d'una volta adovellada de
mig punt i presenta uns abeuradors i
rentadors annexos (2).
Aquesta és una de les tres fonts, junt
amb la de Sant Joan i la de Segurets,
que antigament abastien el poble
d'aigua (3).
Altes margenades de pedra en sec ens
acompanyen a banda i banda del
camí, delimitant-lo (4).

700 m. Ens trobem en una bifurcació
de camins senyalitzada de la Ruta de la
Pau Comarcal. Anirem cap a l’esquerra,
continuant en direcció cap a Corbera
d'Ebre. El camí de la dreta ens portaria
a Villalba i al Coll del Moro.
A partir d'aquest punt, a la dreta del
camí anem trobant forats (5) que van
servir de refugi als habitants de la
població durant els enfrontament de la
batalla de l'Ebre a la Fatarella.
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Desnivell
80 m

5.200 m. La carretera de la
Fatarella a Villalba dels Arcs, per on
anem, es creua amb la carretera que
va de La Fatarella a les Camposines.
Anirem a l'esquerra, agafant la TV7331 en direcció al poble.

Mitjà transport
en cotxe o en bicicleta
Temps aproximat
en cotxe 1 hora
en bicicleta 2 hores
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3.000 m. El camí es creua amb la
carretera local que va de la Fatarella a
Villalba dels Arcs i Gandesa. Nosaltres
girem a l'esquerra, agafant la TV
7333 en direcció de tornada a la
Fatarella.
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7.400 m. Entrada sud a la
Fatarella. Accedim al poble i acabem
el nostre recorregut.

Dificultat
baixa

5

