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"No os olvidaremos, y cuando el olivio de paz florezca, entrelazado con los 

laureles de la victoria de la Republica Española ! Volved!" 

!Vivan los héroes de las Brigadas Internacionales! 

 

La Pasionaria ............1938 

 

 

"Mai vos oblidarem, i quan florisca  l'oliver de la pau, entrellaçat amb el llorer 

de la victòria de la República espanyola... ¡Torneu! 

¡Visquen els herois de les Brigades Internacionals!" 

 

La Pasionaria ............1938 

 

 

Per a recordar el 80 aniversari de la batalla de l’Ebre la Associació Lo Riu de La 

Fatarella, amb la col.laboració de la KFSR y els ciutadans i ciutadanes del 

municipis dels voltants están organitzant una digna celebració que tindra lloc  el cap 

de semana 16-17-18 de noviembre de 2018. 

Nostres organitzacions fraternals així com taambé  tots els amics de les Brigades 

Internacionals –tant els de prop com els de lluny-  estan  invitades de tot cor a 

acudir en la tardor a l’Ebre. 

El programa provisional preveu, entre altres actes, la colocació de plaques de record 

de les B. I. en La Fatarella, la signatura oficial de les organitzacions colaboradores 

en el  Llibre d’Or de l’Ajuntament, la inauguración de un monumento en honor del 

membres de les Brigades Internacionals, la visita a les linies de defensa fortificades 

de la batalla, bunkers, subterranis, llocs on van estar els Estats Majors,  trinxeres... 

aixi con l’exposició históricament fidedigna d’episodis dels últims combats de la 

batalla de l’Ebre.  Tot açò  estarà acompanyat d’ofrenes de flors i corones al 

monument en record dels defensor de la llibertat (XV Brigada) així com de concerts 

y trobades amb membres de la Associació Lo Riu i amb  ciudatans de La Fatarella i 

altres pobles veins. 

Properament  us enviarem una detallada informació del programa així com de les 

posibilitats del viatge y l’allotjament. 

Us preguem tindre molt  en compte les dates ja fixades de les celebracions: 16-17-

18 de noviembre de 2018.. 

Es veurem en la tardor a La fatarella. 

Salut. 
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