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De David Sancho Cepero

La història com a fil conductor en la descoberta
d’un espai natural ideal per a la bicicleta
Aquesta guia us permetrà
conèixer el territori protagonista
d’un dels episodis més durs de la
nostra història recent: la batalla
de l’Ebre. A cavall de la BTT,
podreu descobrir els búnquers i
trinxeres que s’han recuperat,
ascendir a les serres, baixar
barrancs, rodar pels camps i
recórrer les poblacions que van
ser l’escenari d’aquest conflicte.
Si bé les rutes es concentren a la
Terra Alta i la Ribera d’Ebre,
aquest recull d’itineraris us
portarà també a altres llocs no
menys interessants situats al
Baix Cinca, el Segrià o el Montsià.
Principals caracerístiques dels
itineraris
-Han estat pensats per a un usuari mitjà de la BTT i, malgrat que
requereixen una certa resistència física, no tenen dificultats tècniques
considerables. També procuren agafar com menys millor les carreteres
principals

-Els itineraris oscil·len entre els 20 i els 55 quilòmetres, per la qual cosa
queden a l’abast d’una gamma molt àmplia de practicants de la BTT. A
més, alguns poden enllaçar-se entre si, per si ens quedem amb més ganes de pedalar.

-Algunes de les rutes contemplen la possibilitat de fer alguna aproximació
a peu i visitar espais relacionats amb la batalla de l’Ebre on no podem arribar
amb la BTT.

-A cada itinerari trobarem una breu introducció que ens informa dels
aspectos més destacats de la ruta, de la manera d’arribar al punt d’inici i
una fitxa tècnica amb les dades indispensables (desnivell positiu, quilometratge,
temps, punts d’aigua, etc.).

-Cadascuna de les rutes de la guia ve acompanyada d’un perfil altimètric
que ens permet copsar a primer cop de vista com és la ruta que volem
afrontar, així com d’un senzill croquis que ens orientarà per la ruta a seguir i on hem
indicat alguns dels punts més destacats de la ruta.

-Els itineraris s’han descrit segons els punts quilomètrics més
importants, parant atenció a les cruïlles, als llocs que poden portar
confusió, als paratges naturals més interessants i, òbviament, als llocs
d’interès històric. La majoria d’itineraris circulen per pistes forestals (les hem indicat
simplement com a “pistes”) i pistes asfaltades.

La batalla de l’Ebre (apunt d’història extret de la guia)
“A partir de l’abril de 1938, el front a Catalunya se situava a la línia que formen,
des del Pirineu fins al mar, els rius Noguera Pallaresa, Segre i Ebre. Arran del
trencament del front d’Aragó, Catalunya havia quedat aïllada de la resta del territori de
la República, mentre que la ciutat de València estava directament amenaçada per les
tropes franquistes, que desitjaven el control del seu estratègic port.
Això va obligar l’Exèrcit Popular de la República a reorganitzar-se, i a
Catalunya es creà l’Exèrcit de l’Ebre. Aquest exèrcit estava format per diversos cossos
i divisions, que alhora es dividien en Brigades Mixtes i les conegudes Brigades
Internacionals, formades per voluntaris antifeixistes d’arreu del món.
Amb l’objectiu d’alleugerir la pressió sobre València i unir novament Catalunya
amb la resta del territori republicà, l’Exèrcit de l’Ebre va idear un ambiciós pla: creuar el
riu Ebre en el seu tram final per diversos punts per fer retrocedir les tropes franquistes
terra endins, i, tot rodejant els Ports de Beseit pel nord i el sud, atacar la rereguarda
franquista que amenaçava València.
Així, la matinada del 25 de juliol de l’any 1938, diverses divisions republicanes
travessaven el riu Ebre per dur a terme els plans previstos. […]”
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