
Calendari 
Rutes 2018 
//Abril

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

Menors de 12 anys, gratuït.

Reserves

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

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

#preservemlamemòriaDivendres, 13 d'abril
Ruta ‘Vins a la Trinxera’ a Corbera  amb 
degustació de vins amb Celler Frisach         
Hora: 11h // Preu: 15€/adults (entrada inclosa) // Durada:3h

Calendari Abril
Dissabte, 7 d'abril
Viatje de memòria 
'Un dia a la batalla de l'Ebre'  
Hora: 10h // Preu: 20€/adults/mig dia; 35€/adults /tot el dia

Diumenge, 8 d'abril
Ruta 'Kayak & Memory'   
Hora: 10h // Preu: 28€/adults // Durada: Mig dia

Ruta pel Memorial de les Camposines, 
Poble Vell de Corbera d’Ebre i trinxeres 
de les Devees 
Hora: 10h // Preu:18€/adults (entrada inclosa) // Durada: 4h

Visita guiada al Refugi Antiaeri N4 de 
Tortosa  
Hora: 19h // Preu: 3€/5€ (refugi i monument) //
Durada:1h/1h 30m

Dilluns, 23 Sant Jordi
Visita guiada al Refugi Antiaeri N4 de 
Tortosa 
Hora: 19h // Preu: 3€/5€ (refugi i monument). Durada:1h /1h 30m

Diumenge, 29 d’abril
Visita guiada al Refugi Antiaeri N4 de 
Tortosa 
Hora: 19h // Preu: 3€/5€ (refugi i monument) //Durada:1h/1h 
30m

Dissabte,14 d'abril
80è Aniversari Bombardejos sobre 
Tortosa
Nova ruta 'Ales Negres sobre Tortosa'
Hora: 16.30h // Preu: 8€/adults // Durada: 2h 15m

Visita guiada al Refugi Antiaeri N4 de Tortosa
Hora: 19h // Preu: 3€/5€ (refugi i monument) //Durada:1h/1h 
30m

Diumenge,15 d'abril
80è Aniversari Bombardejos sobre 
Tortosa

'80 anys després. Tortosa, memòria i 
pau' Acte de la ciutadania en record a les 
víctimes de la Guerra Civil
Hora: 12h
Organitza: Amics de l'Ebre, Terra Enllà i Amics dels Castells

Nova ruta 'Ales Negres sobre Tortosa'
Hora: 16.30h // Preu: 8€/adults // Durada: 2h 15m

Visita guiada al Refugi Antiaeri N4 de 
Tortosa
Hora: 19h // Preu: 3€/5€ (refugi i monument) //Durada:1h/1h 
30m

Dissabte, 21 d'abril
Nova ruta: 
'Barcelona sota  les  Bombes'
Hora: 17h // Preu: 15€/adults // Durada: 3h

Diumenge, 22 d'abril
Ruta ‘Vins a la Trinxera’ a Corbera d’Ebre          
amb degustació de vins amb Celler Frisach 
Hora: 11h // Preu: 15€/adults (entrada inclosa) // Durada:3h

Visita guiada al Refugi Antiaeri N4 de 
Tortosa 
Hora: 19h // Preu: 3€/5€ (refugi i monument). Durada:1h /1h 30m

Dissabte, 28 d'abril 
Ruta pel Poble Vell de Corbera d’Ebre i  
degustació de vins al Celler Vins del Tros, a 
Vilalba dels Arcs
Hora: 10.30h // Preu:15€/adults (entrada inclosa) // Durada: 3h 30m

Ruta ‘Biberons a Pàndols’ amb degustació 
de vins amb el Celler Cal Menescal a Bot
Hora: 16.30h // Preu: 15€/adults // Durada: 3h 30m

Qui som?
Terra Enllà, estudis i experiències 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, escriptor i guia, 
Andreu Caralt, especialitzat en aquest període històric, autor 
del llibre ‘3669 Biberons. Història de l’Agrupació de 
Supervivents de la Lleva del Biberó-41’ i del diari digital 
www.diarideguerra.com; i per 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. 

Disponibilitat entre setmana
A partir d’aquest mes de març, Terra Enllà té disponibilitat 
entre setmana per oferir rutes sota comanda. Per a més 
informació, no dubteu en trucar-nos o enviar-nos un correu 
electrònic. 

www.terraenlla.com
Descomptes

Dilluns, 30 d’abril
Ruta pel Memorial de les Camposines, 
Poble Vell de Corbera d’Ebre i trinxeres 
de les Devees 
Hora: 10h // Preu:18€/adults (entrada inclosa) // Durada: 4h

Itinerari a peu pel Cim de la Mort, a 
Gandesa
Hora: 16.30h // Preu: 10€/adults // Durada: 2h 30m

Dimarts, 1 de maig
Ruta 'Kayak & Memory'    
Hora: 10h // Preu: 28€/adults // Durada: Mig dia

Visita guiada al Refugi Antiaeri N4 de 
Tortosa 
Hora: 19h // Preu: 3€/5€ (refugi i monument) //
Durada:1h/1h 30m



 Col·laboren:Organitza: Socis:

Ruta pel Poble Vell de Corbera 
d’Ebre, les trinxeres de les Devees i 
el Memorial de les Camposines 
Diumenge, 08; Dilluns, 30// 10.00h          
Aquesta ruta s’inicia al Poble Vell de Corbera d'Ebre, testimoni colpidor 
i símbol de la batalla de l'Ebre, on oferim una mirada completa de la 
batalla de l’Ebre i la Guerra Civil. I ho fem exposant casos personals, 
documentació, imatges, etc...Continua la ruta a les  trinxeres de les 
Devees, on relatem la vida dels soldats; i finalitza al Memorial de les 
Camposines, lloc de reconeixement i dol als soldats desapareguts, on  
tractem la qüestió dels desapareguts i les fosses comunes, entre 
d’altres.
Inici: A l'entrada del Poble Vell de Corbera d'Ebre. 
Durada: 4h. Preu: 18,00€, inclou l’entrada al Poble Vell; 
10,00€ (12-17 anys); gratuït (menors de 12 anys).

Visita guiada al Refugi Antiaeri          
Núm. 4  de Tortosa + Monument   
franquista de la batalla de l’Ebre 
Diversos dies, a les 19.00h
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 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 de la batalla de 
l’Ebre on relatem la convulsa història del símbol.
Inici: C/Hemingway, darrera l’antic cinema Fèmina, a la confluència 
dels carrers Sant Blai i Cervantes. Durada:1h/1h 35m. Preu: 3,00€ 
(refugi, a partir dels 14 anys); 2,00€ (12-13 anys); gratuït menors de 
12 anys. 5,00€ (refugi i monument). 

Ruta ‘Vins a la Trinxera’
a Corbera d’Ebre
amb Celler Frisach 

Divendres, 13; Diumenge, 22 d’abril // 
11.00h               
Centenars de persones han descobert en els últims tres anys 
aquest maridatge únic entre turisme de memòria i enoturisme a la 
Terra Alta. El viatge s’inicia al Poble Vell de Corbera, testimoni únic 
de la batalla de l’Ebre. Ens endinsarem en un paisatge colpidor 
d’evocadors carrers enrunats mentre relatem la història de la 
batalla de l’Ebre. En acabar, visitarem les trinxeres de Mas d'en 
Grau, un excel·lent mirador de l’antic front de guerra, on 
degustarem els premiats vins ecològics del Celler Frisach (DO 
Terra Alta). 

Inici: A l’entrada del Poble Vell, a la caseta de fusta. 
Durada: 3h. Preu: 15,00€/adults (entrada  inclosa)
8,00€ (12-17 anys, entrada inclosa); gratuït (menors 12 
anys). Sucs ecològics per als nens.

Ruta ‘Biberons a Pàndols’ 
amb Celler Cal Menescal

Dissabte, 28 // 16.30 h
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 a Bot per fer una visita i degustació de vins a la 
casa-museu del Celler Cal Menescal de Bot (DO Terra Alta).

Inici: Aparcament de l’Hotel Piqué de Gandesa. Durada: 3h 
30m. Preu: 15,00€/adults; 7,50€ (12-17 anys); gratuït (menors 
12 anys). Accés fins a la Cota 705 en vehicle per pista de terra.

Visita guiada al Poble Vell de 
Corbera i degustació de vins  
amb Celler Vins del Tros 

Dissabte, 28 // 10.30 h
El viatge s’inicia al Poble Vell de Corbera, testimoni únic de la 
batalla de l’Ebre. Ens endinsarem en un paisatge colpidor 
d’evocadors carrers enrunats mentre relatem la història de la 
batalla. En acabar, ens traslladarem en vehicle propi al carrer 
Major de Vilalba dels Arcs per degustar els vins del Celler 
Vins del Tros ( DO Terra Alta), ubicat en un edifici històric.

Inici: A l’entrada del Poble Vell, a la caseta de fusta 
Durada: 3h 30m// Preu: 15,00€/adults.

Ruta 'Kayak & Memory, 
de Móra d'Ebre a Miravet'        
Diumenge, 08; Dimarts, 1 de maig // 
10.00h
Una experiència inèdita: navega en caiac de Móra d'Ebre a 
Miravet per rememorar el pas de les tropes republicanes, inici 
de la batalla de l'Ebre. Des de l'àrea de l'Aubadera de Móra 
d'Ebre, començarem amb un primer guiatge per aquest espai 
històric. Posteriorment, anirem en caiac fins a  Miravet, per 
redescobrir conjuntament amb l'empresa Enblau la màgia del 
riu, la seva bellesa i aquesta història excepcional. Inclou una 
parada en una illa fluvial i esmorzar.

Inici: Davant el Club Nàutic de Móra d'Ebre. Durada:Mig dia 
Preu: 28,00€, majors de 14 anys // 25€ (8-14 anys); gratuït 
(menors de 8 anys). Organitza: Terra Enllà i Enblau. 

 Reserves //  tel: 636.67.99.69   //   mail: terraenlla.guiatges@gmail.com   //  www.terraenlla.com

80è Aniversari dels Bombardejos 
sobre Tortosa 1938-2018

Nova ruta 'Ales negres sobre Tortosa'
Dissabte, 14 // 16.30h
Diumenge,                                                             15 // 16.30h
Estrenem nova ruta a peu pels principals espais històrics de la 
ciutat vinculats amb la guerra civil i el franquisme que van 
trascendir fora de la ciutat gràcies a la propaganda i les cròniques 
dels corresponsals de guerra. La ruta s'ajuda d'imatges, vídeos, 
àudios, documents i premsa de l'època. L'itinerari s'inicia al refugi 
antiaeri número 4 i finalitza davant el monument franquista de la 
batalla de l'Ebre.

Inici: C/Hemingway, darrera l’antic cinema Fèmina, a la 
confluència dels carrers Sant Blai. Durada: 2h 15m. Preu: 8,00€/
adults (entrades incloses).

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

Estrenem nova ruta:
'Barcelona   sota les Bombes'

Dissabte, 21 // 17.00 h
Un viatge intens pels extraordinaris fets a la capital catalana 
durant la Guerra Civil, des del cop d'estat i l'esclat revolucionari, 
fins a la vida a la ciutat sota els bombardejos i l'entrada de 
l'Exèrcit franquista, punt d'inici d'una llarga postguerra i 
dictadura.Iniciem el recorregut a la basílica de Santa Maria del 
Mar i després de recórrer places i carrers dels barris de la 
Ribera i el Gòtic, com les places del Pi i Sant Felip Neri, 
tancarem el periple al monument a les víctimes dels 
bombardejos davant el Teatre Coliseum.

Inici: Davant la basílica de Santa Maria del Mar. 
Durada: 3 hores. Preu: 15,00€/adults. L'activitat es realitzarà a 
partir d'un grup mínim de 4 persones. És necessari reservar.

Viatge de memòria
‘Un dia a la batalla de l’Ebre’
Dissabte, 07 // 10.00 h
Una oportunitat única per descobrir el relat documentat d’una 
part important dels espais de memòria de la batalla de l’Ebre. El 
viatge s’inicia a Miravet, punt de pas republicà, continua al 
Poble Vell de Corbera d’Ebre i es tanca amb una visita al Centre 
d’Interpretació 115 Dies de Corbera. A la tarda, el viatge 
prossegueix al mirador històric de Coll de Moro, lloc de 
comandament franquista, i a l’antic camp de batalla de Quatre 
Camins, on es van enfrontar republicans amb carlistes. El 
recorregut finalitza al Memorial de les Camposines als soldats 
desapareguts.

Inici: Plaça de l’Arenal de Miravet. Preu: A) Opció només matí: 
20,00€/adults/4h (Miravet, Poble Vell i Centre 115 Dies. 
Entrades incloses). B) Opció tot el dia: 35,00€/adults (Miravet, 
Poble Vell, Centre 115 Dies, Coll de Moro, Quatre Camins i 
Memorial de les Camposines. Entrades incloses).

CALENDARI / ABRIL, 2018

Itinerari a peu pel Cim de la Mort, a 
Gandesa
Dilluns, 30 a les 16.30h
Pugem al Cim de la Mort, a tocar de Gandesa, un mirador excepcional 
de la Terra Alta, on es va produir un dels combats més decisius de la 
batalla de l'Ebre, protagonitzat per voluntaris britànics de les Brigades 
Internacionales. Avui, el paisatge i diversos elements commemoratius 
són testimoni de la memòria dels fets.
Inici: A l'aparcament de l'Hotel Piqué de Gandesa. Durada: 2h 30m. 
Preu: 10,00€/adults. Itinerari senderista: dificultat baixa, tammateix es 
recomana dur bastons. Accés fins al Cim de la Mort en vehicle propi 
per pista de terra. 




