
Qui som?
Terra Enllà, estudis i experiències és una empresa de 
memòria històrica creada el 2014 a les Terres de l’Ebre 
que ofereix rutes i viatges de memòria pels espais de la 
Guerra Civil a Catalunya; batalla de l'Ebre, batalles del 
Segre, Barcelona i Exili 1939. A més, disposa d'un servei 
d'estudis de recerca per posar en valor espais històrics 
o redactar històries de vida, entre d'altres. 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.

www.terraenlla.com
Descomptes
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

Calendari  rutes // Agost

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
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. 

-Novetat-
Dissabte 25 i Diumenge 26

Els camins de l'exili republicà 
a França de 1939

Dissabte, 25 // 16h
Ruta 'El camí de l'exili polític i 
cultural. De La Jonquera  a La Vajol'
Descobrim el camí de l'exili republicà cultural i polític l'any 
1939 amb una ruta que s'inicia amb una visita comentada al 
Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera. Continua cap als 
pobles d'Agullana i la Vajol i els masos del seu entorn, que 
conserven petjades d'aquesta història, i finalitza al coll de 
Manrella, davant el monument commemoratiu a Lluís 
Companys.
Inici: Al  Museu Memorial de l'Exili de La Jonquera. 
Durada: 4h. Preu: 20 € (entrada inclosa al museu). Mínim 
6 persones. Dinar a banda.

Diumenge, 26 // 10h
Viatge de memòria 'Camí d'Argelés'
Viatge de memòria de matí i tarda que recorre alguns dels 
espais més destacats del camí de l'exili republicà de 1939 fins 
al sud de França. El viatge s'inicia davant del Castell de 
Peralada, un dels espais de custòdia d'obres d'art camí de 
l'exili i continua a Portbou per recordar la figura de Walter 
Benjamin. Creaurem la frontera pel pas del coll de Belitres fins 
a Collioure, on visitarem la tomba d'Antonio Machado. 
Després de dinar, seguirem el viatge oferint una visita guiada 
a la Maternitat d'Elne i tancarem la ruta amb una visita al 
cementiri espanyol d'Argelés i a la mateixa platja d'Argelés, 
antic camp de concentració i símbol de l'exili.
Inici: Davant el Casino de Peralada. Durada: Matí i tarda. 
El viatge finalitzarà al voltant de les 18h. Preu aproximat: 
35€ (entrada inclosa a la Maternitat) . L'itinerari pot patir 
lleus modificacions. Mínim 6 persones. Dinar a banda.

Divendres,3 
'Barcelona sota les bombes' 
Hora: 18 h // Preu: 15 €/adults // Durada: 3h      

Dissabte,4 
‘Vins a la Trinxera' a Corbera amb Celler Frisach      
Hora:10 h // Preu: 15€/a // 3h 15m // Mínim:4 persones           
'Biberons a Pàndols' amb Celler Cal Menescal          
Hora: 17.30h // Preu: 15€ // Durada:3h 15m 

Diumenge,5 
Ruta del 'triplet'. Poble Vell de Corbera d'Ebre, 
trinxeres Devees i Memorial de les Camposines       
Hora: 10h // Preu: 18€/a // 4 hores // Mínim: 4 persones          

Divendres,10 
Ruta del 'triplet'.
Hora: 10h // Preu: 18€/ // 4 hores // Mínim: 4 persones            

Dissabte,11 
Kayak & Memory, de Móra d'Ebre a Miravet
Hora: 10h // Preu: 28€/a // Mig dia // Mínim: 4 persones           

Ruta ‘Vins a la Trinxera' amb  Celler Frisach              
Hora: 18h // Preu: 15€/a // 3h 15m // Mínim: 4 persones         

Diumenge,12 
Ruta del 'triplet'
Hora: 10h // Preu: 18€/a // 4 hores // Mínim: 4 persones

Visita al Refugi Antiaeri de Tortosa + opcional 
monument franquista                                                    
Hora: 19h // Preu: 3/5€/adults // Durada: 1h /1h 30m 

Dilluns,13 
Ruta ‘Vins a la Trinxera' amb Celler Frisach              
Hora: 10h // Preu: 15€/a //3h 15m // Mínim: 4 persones          

Ruta 'Brigadistes a les vinyes del Priorat' 
Hora: 18h // Preu: 18€/adults // Durada: 3h  

Dimarts,14 
Ruta 'Gandesa In Memoriam'
Hora: 10h // Preu: 18€/adults // Durada: 3h    
'Biberons a Pàndols' amb Celler Cal Menescal

 
  

Hora: 17.30h // Preu: 15€ // Durada:3h 15m                  

Dimecres,15 
Ruta del 'triplet'
Hora: 10h // Preu: 18€/a // 4 hores // Mínim: 4 persones
Itinerari pel Cim de la Mort
Hora:18.30h // Preu: 10€/a// 2h 30m // Mínim: 4 persones

Dijous,16 
Viatge de memòria 'Un dia a la batalla de l'Ebre'     
Hora: 10h // Preu: 20/35€/ // Mig dia / Matí i tarda 

Divendres,17
Ruta 'Barcelona sota les bombes'
Hora: 18 h // Preu: 15 €/adults // Durada: 3
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Dissabte,18
Kayak & Memory, de Móra d'Ebre a Miravet   
Hora: 10h // Preu: 28€/a // Mig dia // Mínim: 4 persones

Diumenge,19
 Ruta 'El secret dels brigadistes' amb dinar de la 
batalla de l'Ebre amb el restaurant Miravall  
 Hora: 10h // Preu: 27€/a // Mig dia // Mínim: 4 persones

Itinerari pel Cim de la Mort
Hora: 18.30h // Preu: 10€/a // 2h30m // Mínim: 4 persones

Dimarts, 21
    Ruta 'Gandesa In Memoriam' 
Hora: 10h // Preu: 18€/adults // Durada: 3h 

Dimecres, 22
Ruta 'Hemingway a Tortosa'
Hora: 10.30h // Preu: 12€/adults // Durada: 3h  
Itinerari pel Cim de la Mort
Hora: 18.30h // Preu: 10€/a // 2h30m // Mínim: 4 persones

Dijous, 23 i Divendres, 24
 Ruta del 'triplet'
 Hora: 10 h // Preu: 18€/adults // 4h // Mínim:4 persones

                 
                                          Divendres 24
'La batalla de l'Ebre a Almatret. La ruta dels 
biberons' amb degustació cervesa Torrentbeer
Hora: 18.15h // Preu: 20€/a // 3h // Mínim: 4 persones

Dilluns, 27
                                           

                                              
Ruta 'Brigadistes a les vinyes del Priorat'
Hora: 18h // Preu: 18€/adults // Durada: 3h

 Dimarts, 28
Ruta del 'triplet'   
Hora: 10h // Preu: 18€/ // 4 hores // Mínim: 4 persones 

Dimecres, 29
Viatge de memòria 'Un dia a la batalla de l'Ebre' 
Hora: 10h // Preu: 20/35€/ // Mig dia / Matí i tarda 

Dijous, 30 
                Ruta 'Gandesa In Memoriam'

Hora: 10h // Preu: 20€ //4 h 

Divendres, 31
                                                  'Biberons a Pàndols' amb Celler Cal Menescal 
Hora: 10 h // Preu: 15€/a // 3h // Mínim: 4 persones

Ruta 'La Tortosa de la Guerra Civil'
Hora: 16 h // Preu: 12€/adults // 3 h // Mínim: 4 persones



Socis:

Viatge de memòria 
'Un dia a la batalla de l'Ebre' 
Dijous, 2 i 16; Dimecres, 29 // 10 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, a l’antic camp de 
batalla de Quatre Camins, on es van enfrontar republicans 
amb carlistes i a les trinxeres de les Devees. El recorregut es 
tanca al Memorial de les Camposines als soldats 
desapareguts.
Inici: Plaça de l’Arenal de Miravet. Preu: A) Opció només 
matí: 20 €/adults/4h (Miravet, Poble Vell i Centre 115 
Dies. Entrades incloses). B) Opció tot el dia: 35 €/adults 
(Miravet, Poble Vell, Centre 115 Dies, Coll de Moro, 
Quatre Camins, trinxeres i Memorial. Entrades incloses).  

Ruta ‘Biberons a Pàndols’, amb 
Celler Can Menescal de Bot 
Dissabte,4 i Dimarts, 22 // 17.30 h            
Divendres, 31 // 10 h
Viatgem al cor de la serra de Pàndols, l’espai històric de la 
Cota 705, 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). 
Andreu Caralt, soci de Terra Enllà, és autor del llibre ‘3669 
Biberons. Història de l’Agrupació de Supervivents de la 
Lleva del Biberó-41’ editat el 2017 per la Generalitat. 
Inici: Aparcament de l’Hotel Piqué de Gandesa. Preu: 15
€/adults; 8€ (12-17 anys); gratuït (menors 12 anys). 
Accés fins a la Cota 705 en vehicle per pista de terra.

Ruta ‘Brigadistes a les vinyes  
del Priorat'
Dillluns 13 i 27 // 18.00 h.
Ens endinsem al Priorat per evocar la presència dels mítics 
brigadistes. Iniciarem el recorregut a Marçà, poble on van 
acampar els anglosaxons; i continuarem pel paisatge de 
Chabola Valley, on encara s'amaguen secrets de la seva 
estada. Després, prosseguirem la ruta en cotxe passant pel 
Molar i finalizant-la a l’observatori fortificat de l’Exèrcit de 
l’Ebre, al mirador de l’ermita de Sant Pau de la Figuera. 
Inici: Davant la cooperativa de Falset, c. Miquel Barceló, 
31. Durada: 4h. Preu: 18 €/adults. Mínim: 4 persones. 
Organitza Col·laboren:

Ruta 'Gandesa In Memoriam'
Dimarts,14 i 21; Dijous,30 // 10.00 h.
Nova ruta per diversos espais de memòria del municipi de 
Gandesa, l'objectiu mai conquerit per les tropes 
republicanes durant la batalla de l'Ebre. Començarem 
l'experiència amb la visita a les trinxeres de Mas d'en 
Grau, posició avançada de l'Exèrcit de l'Ebre durant el 
setge de la vila. A continuació ens traslladarem a l'antic 
lloc de comandament franquista de Coll de Moro per 
conèixer la visió del bàndol rebel. La ruta tornarà a 
Gandesa i farà una breu aturada al cementiri de la vila, al 
monument a la reconciliació dels aviadors republicans i 
finalitzarà amb una visita comentada al Museu Memorial 
de la Batalla de l'Ebre, ubicat en un edifici històric. 
Inici: Aparcament de l'Hotel Piqué de Gandesa. Preu: 
18€, inclou l’entrada al Museu. 11€ (12-17 anys).

Ruta 'Vins a la Trinxera' a 
Corbera amb Celler Frisach
Dissabte, 4 // 10.00 h.
Dissabte,11 // 18.00 h.
Centenars de persones han descobert en els últims 3 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 
unes trinxeres-mirador de l’antic front de guerra, on 
degustarem 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). Sucs ecològics per als 
nens.

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

 asasasa La ruta del 'triplet'. Poble Vell de 
Corbera, trinxeres de les Devees i 
Memorial de les Camposines
Múltiples dies  // 10 h
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 l'episodi bèl·lic i del conjunt de 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 tanca el 
periple la visita al Memorial de les Camposines, lloc de 
reconeixement i dol als soldats desapareguts, on tractem la 
qüestió dels desapareguts i les fosses comunes. 
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). 

A peu pel Cim de la Mort 
Dimecres, 15; Diumenge, 19 // 18.30 h
Pugem fins al Cim de la Mort, mirador excepcional de la Terra 
Alta, on es va produir un dels combats més decisius de la 
batalla, liderats per les Brigades Internacionals, d’un cantó, i 
els legionaris, de l’altra.
Inici: A l’aparcament de l’Hotel Piqué de Gandesa. 
Durada: 2h i 30m. Preu: 10€/adults. Itinerari senderista: 
dificultat baixa. Tanmateix, recomanable dur bastons. 
Accés fins al Cim de la Mort en vehicle propi per pista de 
terra. Apta per a tot tipus de cotxe. Mínim: 5 persones. 

Kayak & Memory, de Móra 
d'Ebre a Miravet
Dissabte 11; Dissabte,18 // 10.00 h.
Una experiència inèdita: navega en kayak 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. Anirem en kayak fins a Miravet, per 
redescobrir conjuntament amb l’empresa Enblau la màgia 
del riu, la seva bellesa i aquesta història excepcional. A mig 
camí ens aturarem en  una illa fluvial per esmorzar i banyar-
nos al riu. Plens d’energia, continuarem fins a Miravet.
Inici: Davant el Club Nàutic de Móra d’Ebre. Durada: 
Mig dia. Preu: 28€, majors de 14 anys // 25€ (8-14 anys); 
gratuït (menors de 8 anys). Mínim: 4 persones.

'La batalla de l'Ebre a Almatret. 
La ruta dels biberons' amb 
cervesa Torrentbeer
Divendres 24 // 18.15 h.  
Oferim una visita amb inici a la plaça Major del poble. 
Continuarem fins al monument a les víctimes del 
bombardeig del 12 d’octubre de 1938 i finalitzarem a la 
imponent fortificació soterrada del Cingle de la Pena per 
abordar davant d’un escenari inalterat una de les 
operacions menys conegudes de la batalla de l’Ebre, 
participada per soldats de la lleva del Biberó. Finalitzarem 
amb  un tast al mateix mirador de cerveses artesanals de 
Torrentbeer, de Torrebesses, i coca de recapte del Segrià.

Inici: Plaça Major Almatret. 3h. Preu: 20 € (inclou 
degustació cervesa, coca recapte). Mínim:5 persones

'Els secret dels brigadistes' 
amb dinar de la batalla de l'Ebre 
Dilluns 13 i 27 // 18.00 h.
Ens endinsem a peu per la vall closa de Pàndols a la recerca 
del monument erigit per les Brigades Internacionals. 
Descobrirem el periple de voluntaris, descobrirem els homes 
homenatjats al monument i les petjades de la seva estada al 
llarg del camí. En acabar, ens traslladem al restaurant Miravall 
de Batea per dinar un menú comentat inspirat en la batalla de 
l’Ebre, maridat amb vins i olis DO Terra Alta       
Inici: Davant el Celler Cooperatiu del Pinell de Brai. Preu: 
27€/adults (ruta i dinar). Itinerari senderista: dificultat 
mitjana-baixa. Mínim: 4 persones.

Ruta ‘Barcelona sota les 
bombes. La ciutat durant la 
Guerra Civil 1936-1939' 
Divendres, 3 // 18.00 h
Divendres, 17 // 10.45 h
Un viatge intens pels extraordinaris fets viscuts 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: 
3h aprox. Preu: 15,00€/adults L'activitat es realitzarà amb 
un grup mínim de 4 persones. És necessari reservar.

Rutes per Tortosa: Visita al 
refugi antiaeri núm.4, 
'Hemingway a Tortosa' i 'La 
Tortosa de la Guerra Civil'
Múltiples dies  
Oferim les nostres tres principals rutes per la capital de les 
Terres de l'Ebre. La visita al refugi antiaeri número 4, que 
compta amb la recreació sonora d'un bombardeig aeri. En 
segon lloc, la ruta que recrea el pas de l'insigne escriptor 
nord-americà durant la Guerra Civil a la ciutat. I, finalment, la 
ruta que recorda els tràgics esdeveniments viscuts a la ciutat 
entre 1936 i 1939. 
Més informació i detalls, consultar www.terraenlla.com
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