
Ruta pel Poble Vell de Corbera d’Ebre, 
les trinxeres de la Cota 402
i el Memorial de les Camposines 

Diumenge, 24 de setembre// 10h
Dissabte, 07 d’octubre // 10h

Aquesta ruta s’inicia al 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, 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); 18€ (tots els espais).

www.terraenlla.com

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

Ruta ‘Biberons a Pàndols’ 
amb Celler Cal Menescal 

 Col·laboren:Organitza:                    Socis:

Visita guiada al Refugi Antiaeri 
Núm. 4  de Tortosa + Monument
franquista de la batalla de l’Ebre 

Cada dissabte i diumenge* a les 18h 
* No hi haurà visita el 17/09 i 21-22/10

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.

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). 

Calendari
Rutes 2017 // Setembre i Octubre

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

Diumenge, 29 d’octubre // 10h               
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); 7,5€ (12-17 anys); gratuït 
(menors de 12 anys). Sucs ecològics per als nens.

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

El Cim de la Mort 
a Gandesa         

Diumenge, 15 d’octubre // 11h

Pugem fins 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, protagonitzats per voluntaris 
britànics de les Brigades Internacionals. 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 
aproximadament. Preu: 10€/adults. Itinerari senderista: dificultat 
baixa, accés fins al Cim de la Mort en vehicle per pista de terra.

Ruta ‘Kayak & Memory’, 
de Móra d’Ebre a Miravet 

Diumenge, 10 i dissabte, 23 de setembre // 10.00h

Una experiència inèdita acompanyats de l’empresa Enblau, 
especialitzada en navegació fluvial. Naveguem en caiac de Móra 
d'Ebre a Miravet per rememorar l'inici de la batalla de l'Ebre i la 
lluita heroica dels pontoners republicans mentre gaudim de la 
màgia del riu i la seva bellesa natural. Inclou parada en una illa 
fluvial i un petit esmorzar.

Inici: A l'embarcador de Móra d’Ebre. Durada: mig dia. Preu: 28€ 
(majors de 15 anys); 25€ (8-14 anys); gratis (menors de 8 anys). 

Viatge de memòria
‘Un dia a la batalla de l’Ebre’
Diumenge, 17 de setembre // 10h
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: Opció només matí: 20€/adults/4 hores (Miravet, Poble 
Vell i Centre 115 Dies. Entrades incloses). Opció tot el dia: 
35€/adults (Miravet, Poble Vell, Centre 115 Dies, Coll de Moro, 
Quatre Camins i Memorial de les Camposines. Entrades 
incloses). 

Diumenge, 10 de setembre // 10h

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: Aparcament de l’Hotel Piqué de Gandesa. Durada: 3h 15m. 
Preu: 15€/adults; 7,5€ (12-17 anys); gratuït (menors 12 anys). 
Accés fins a la Cota 705 en vehicle per pista de terra.

Ruta ‘El secret dels 
Brigadistes’ amb el 
restaurant Miravall

Dissabte, 30 de setembre // 10.30h
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.


