
Diumenge, 19 de març
‘Tortosa sota les bombes’, visita guiada al Refugi 
Antiaeri Núm. 4. Opcional monument franquista.
Hora: 18.00h // Preu: 3€ (refugi); 5€ (refugi i monument).

Dissabte, 11 de febrer
‘Tortosa sota les bombes’, visita guiada al Refugi 
Antiaeri Núm. 4. Opcional monument franquista.
Hora: 18.00h // Preu: 3€ (refugi); 5€ (refugi i monument).

Diumenge, 12 de febrer
‘El Memorial de les Camposines, el Poble Vell de 
Corbera d’Ebre i les trinxeres de la Cota 402’
Hora: 10.00h // Preu: 18€ (adults).

Diumenge, 12 de febrer
‘Tortosa sota les bombes’, visita guiada al Refugi 
Antiaeri Núm. 4. Opcional monument franquista.
Hora: 18.00h // Preu: 3€ (refugi); 5€ (refugi i monument).

Diumenge, 12 de març
‘Vins a la Trinxera’ a Corbera amb Celler Frisach

Hora: 11.00h // Preu: 15€ (entrada inclosa).

Diumenge, 12 de març
‘Tortosa sota les bombes’, visita guiada al Refugi 
Antiaeri Núm. 4. Opcional monument franquista.
Hora: 18.00h // Preu: 3€ (refugi); 5€ (refugi i monument).

Diumenge, 19 de març
Ruta ‘El Secret dels Brigadistes’ amb menú 
inspirat a la batalla de l’Ebre al restaurant 
Miravall
Hora: 10.30h // Preu: 25€ (ruta+dinar).
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www.terraenlla.com

t: 636.67.99.69
m: terraenlla.guiatges@gmail.com
www.terraenlla.com

Qui som?
Terra Enllà és una empresa de serveis turístics creada el 2014 a 
les Terres de l’Ebre per oferir rutes guiades pels escenaris de la 
batalla de l’Ebre i la Guerra Civil. Està formada pel periodista i 
guia, Andreu Caralt, especialitzat en aquest període històric i 
autor del diari digital www.diarideguerra.com i Maite Hernández, 
antropòloga, educadora, guia i experta en drets humans.

Sota comanda / grups / idiomes
Si voleu fer una ruta a mida, no dubteu en posar-vos en contacte 
amb nosaltres. També oferim rutes a grups nombrosos amb 
l’opció d’organitzar tota l’estada d’un dia. Visites en català, 
castellà, anglès, francès i italià. 

Adolescents 12-17 anys: 50% dte., en la
majoria de rutes.

Menors de 12 anys, gratuït.

Descomptes

 

Reserves:

Guiatges especialitzats 
pels escenaris de la batalla 
de l’Ebre i la Guerra Civil

Resum calendari Febrer-Març

Diumenge, 26 de març
‘Tortosa sota les bombes’, visita guiada al Refugi 
Antiaeri Núm. 4. Opcional monument franquista.
Hora: 18.00h // Preu: 3€ (refugi); 5€ (refugi i monument).

Dissabte, 18 de març
Ruta ‘La Tortosa de la Guerra Civil’
Hora: 16.00h // Preu: 12€ (incloses entrades).

Dissabte, 4 de març
Ruta ‘Hemingway a Tortosa’
Hora: 11.00h // Preu: 9€ (adults).

Dissabte, 4 de març
Ruta ‘La Tortosa de la Guerra Civil’
Hora: 16.00h // Preu: 12€ (adults,incloses dues entrades).

Dissabte, 18 de març
Ruta ‘Hemingway a Tortosa’
Hora: 11.00h // Preu: 9€ (adults).

Dissabte, 11 de març
‘Tortosa sota les bombes’, visita guiada al Refugi 
Antiaeri Núm. 4. Opcional monument franquista.
Hora: 18.00h // Preu: 3€ (refugi); 5€ (refugi i monument).

Diumenge, 26 de març
Ruta ‘Biberons a Pàndols’ amb Celler Menescal.
Hora: 10.30h // Preu: 15€ (adults).

Dissabte, 25 de març
‘Tortosa sota les bombes’, visita guiada al Refugi 
Antiaeri Núm. 4. Opcional monument franquista.
Hora: 18.00h // Preu: 3€ (refugi); 5€ (refugi i monument).

Diumenge, 5 de març
‘El Memorial de les Camposines, el Poble Vell de 
Corbera d’Ebre i les trinxeres de la Cota 402’
Hora: 10.00h // Preu: 18€ (adults).



Visita al Memorial de les
Camposines, el Poble Vell 
de Corbera d’Ebre i les trinxeres 
de la Cota 402 
Diumenge, 12 de febrer // 10.00h
Diumenge, 5 de març // 10.00h
Per conèixer la història de la batalla del Ebre des dels seus fets fins 
a dia d’avui, us recomanem aquesta ruta que inicia a l’espai actual 
del Memorial de les Camposines, lloc de reconeixement i dol als 
soldats desapareguts. Continua al Poble Vell de Corbera d’Ebre, 
testimoni colpidor i símbol de la batalla. I finalitza a les trinxeres 
de la Cota 402, espai museïtzat, lloc de comandament de les 
Brigades Internacionals. 

Inici: A la benzinera Petronor de la N-420, entre Móra d’Ebre i 
Corbera d’Ebre. Durada: 2h/ 3h/3h 30m. Preu: 10€ (Poble Vell); 
15€ (Poble Vell i Memorial de les Camposines); 18€ (tots els 
espais).

www.terraenlla.com
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Ruta ‘La Tortosa 
de la Guerra Civil’ 
Dissabte, 4 de març // 16.00h
Dissabte,18 de març//  16.00h
La primera i original ruta creada a Tortosa sobre la Guerra Civil. Un 
viatge a peu pels dramàtics i extraordinaris fets viscuts a la ciutat 
entre 1936 i 1939, centrat en els seus protagonistes i la població 
civil. Inclou la visita a la Catedral, el Convent de Santa Clara, dos 
refugis antiaeris i el monument franquista del riu Ebre, espai últim 
en què narrem des de la seva creació fins a dia d’avui. La ruta 
incorpora nombrosa documentació, material audiovisual i històries 
personals.

Inici: C/Croera, a les escales de la Catedral. Durada: 2h 55m. 
Preu: 12€/adults (entrades incloses); 6,5€ (12-17 anys); gratuït 
(menors de 12 anys).

Ruta ‘Biberons a Pàndols’ 
amb Celler Cal Menescal 
Diumenge, 26 de març // 10.30h

Viatgem al cor de la serra de Pàndols, l’espai històric de la Cota 
705 i l’ermita de Santa Magdalena, per reviure l’enfrontament més 
cruent de la batalla de l’Ebre, la història i llegat de la Lleva del 
Biberó i de les Brigades Internacionals. En acabar, ens 
desplaçarem en cotxe a Bot per fer una visita i degustació de vins 
a la casa-museu del Celler Cal Menescal de Bot (DO Terra Alta).

Inici: A l’aparcament de l’Hotel Piqué de Gandesa. Durada: 3h 
15m. Preu: 15€/adults; 7,5€ (12-17 anys); gratuït (menors de 12 
anys).

Tour enogastronòmic 
de la batalla de l’Ebre 
Sota comanda
Iniciem la ruta al Memorial de les Camposines per descobrir 
l'espai de reconeixement i dol als soldats desapareguts. Tot 
seguit, ens desplaçarem al Poble Vell, escenari emblemàtic de la 
batalla de l'Ebre. Durant dues hores, recorrerem els seus carrers 
en runes i visitarem l'església de Sant Pere. Posteriorment, ens 
traslladarem a Vilalba dels Arcs a conèixer un dels cellers més 
característics i amb més personalitat de la DO Terra Alta, Vins del 
Tros. Per últim, dinarem el menú inspirat en la batalla de l'Ebre (4 
plats, postre i vins DO Terra Alta) al Restaurant Miravall a Batea, 
àpat comentat pel responsable del restaurant i els guies de Terra 
Enllà. 

Inici: A la gasolinera Petronor, N-420, a la carretera entre Móra 
d’Ebre i Corbera d’Ebre. Durada: Mig dia. Preu: 35€/adults (tot 
inclòs). Consultar preus per a adolescents i nens. 

Ruta ‘El secret dels 
Brigadistes’ amb el 
restaurant Miravall 
Diumenge, 19 de març // 10.30 h

Ens endinsem a peu per la serra de Pàndols a la recerca del 
monument erigit per les Brigades Internacionals durant la batalla 
de l’Ebre. Descobrirem el periple dels voluntaris internacionals, de 
múltiples nacionalitats, els homes homenatjats al monument i les 
petjades de la seva lluita a la serra. En acabar, ens traslladarem en 
cotxe al restaurant Miravall de Batea per dinar un menú comentat 
inspirat en la batalla de l’Ebre i maridat amb vins de la DO Terra 
Alta.

Inici: Al Celler Cooperatiu del Pinell de Brai. Durada: Mig dia. 
Preu: 25€/adults (ruta i dinar). Itinerari senderista: dificultat 
mitja-baixa.Consultar preus per a adolescents i nens.

 Col·laboren:Organitza:                    Socis:

Ruta ‘Hemingway 
a Tortosa’ 
Dissabte, 4 de març // 11.00h
Dissabte,18 de març // 11.00h

La primera i única ruta a la ciutat centrada en la figura de l’insigne 
escriptor nord-americà Ernest Hemingway. Descobrirem el seu 
extraordinari periple vital i el seu pas per Tortosa durant els pitjors 
atacs aeris sobre la ciutat mentre recorrem carrers i places que 
ens traslladen a la societat de la Tortosa modernista dels anys 30. 
Inclou la visita al refugi antiaeri núm.4, el mercat municipal i el 
pont del ferrocarril.

Inici: C/Hemingway, darrera l’antic cinema Fèmina, a la 
confluència dels carrers Sant Blai i Cervantes. Durada: 2h 15m. 
Preu: 9€/adults; 4,5€ (12-17 anys); gratuït (menors de 12 anys).

 

‘Tortosa sota les bombes’, 
visita guiada al Refugi Antiaeri 
Núm. 4  de Tortosa + Monument
franquista de la batalla de l’Ebre 
Dissabtes i Diumenges // 18.00h

Un viatge intens pel major refugi antiaeri de Tortosa, on s’hi recrea 
un atac aeri. Exposem amb el suport de documentació, audiovisuals 
i històries personals inèdites les raons de la seva construcció, la 
vida de la ciutat al llarg de la Guerra Civil i el vincle de l’escriptor 
Ernest Hemingway amb Tortosa. Visita opcional al monument 
franquista.

Inici: C/Hemingway, darrera l’antic cinema Fèmina, a la 
confluència dels carrers Sant Blai i Cervantes.Durada:1h/1h35m. 
Preu: 3€ (refugi, a partir dels 12 anys); 5€ (refugi i monument). 

No hi haurà ruta els caps de setmana del 4-5 de febrer i 18-19 de 
febrer.
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‘Vins a la Trinxera’ 
a Corbera d’Ebre 
amb Celler Frisach 
Diumenge, 12 de març // 11.00h

Ruta guiada pel Poble Vell de Corbera, testimoni únic de la batalla 
de l’Ebre. Ens endinsarem en un paisatge colpidor d’evocadors 
carrers enrunats presidit per l’antiga església mentre descobrim 
allò que van viure els veïns durant la Guerra Civil i la llarga 
postguerra i relatem l’operació de la batalla de l’Ebre. En acabar, 
visitarem les trinxeres de la Cota 402, lloc de comandament de les 
Brigades Internacionals, on degustarem els vins ecològics del 
Celler Frisach (DO Terra Alta). 

Inici: A l’entrada del Poble Vell, a la caseta de fusta. Durada: 3h. 
Preu: 15€/adults (entrada inclosa); 8€ (12-17 anys); gratuït 
(menors de 12 anys). Per als adolescenents i nens hi haurà sucs 
ecològics.

Guiatges especialitzats 
pels escenaris de la batalla 
de l’Ebre i la Guerra Civil


