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Dissabte, 12 d'octubre
Ruta del triplet. Poble Vell de Corbera, trinxeres 
de les Devees i Memorial de les Camposines 
Hora: 10h // Preu:20€/adults // Durada: 4h

Ruta enoturística 'Biberons a Pàndols' amb visita i 
tast de vins al Celler Cal Menescal de Bot              
Hora: 16.30h // Preu:15€ // Durada: 3h 30m

Diumenge, 13 d'octubre
Viatge 'Un dia a la batalla de l'Ebre' 
Hora:10h // Preu: 36€/adults/tot el dia // Durada: Matí i/o 
tarda

Dissabte, 19 d'octubre
Viatge al front del Segre, el bateig dels biberons
Hora: 10.30h // Preu:15€/adults en horari de mig dia. 25€/
adults en horari de tot el dia // Durada:Matí o matí i tarda.

Diumenge, 20 d'octubre
Ruta fluvial 'Amposta, espais de dol i memòria de 
la batalla de l'Ebre'
Hora:10.30 h // Preu: 5€/adults // Durada: 1h 20m

Visita guiada pel refugi antiaeri número 4 
deTortosa +opció visita monument franquista
Hora: 18 h // Preu:3€/5€ // Durada:1h / 1h 30m

.

Dissabte, 26 d'octubre
Ruta 'La batalla de l'Ebre  a Almatret' amb tast de 
cerveses artesanals Torrentbeer i coca de recapte
Hora: 10.30h // Preu: 20€  (inclou el tast) // Durada: 3h 

Ruta del triplet. Poble Vell de Corbera, trinxeres de 
les Devees i Memorial de les Camposines 
Hora: 10h // Preu:20€/adults // Durada: 4h

Ruta pel Poble Vell de Corbera i les trinxeres de les 
Devees
Hora:16h // Preu: 17€/adults // Durada: 3h

Diumenge, 27 d'octubre
Ruta 'Barcelona sota les bombes'
Hora:10.45h // Preu:15€/adults // Durada:4h  

Qui som?
Terra Enllà, estudis i experiències és una empresa de 
serveis de memòria  històrica de la Guerra Civil creada el 
2014 a les Terres de l’Ebre. Oferim un extens catàleg de  
rutes guiades pels escenaris de la batalla de l’Ebre i la 
Guerra Civil a Catalunya. Terra Enllà està format 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. 
Terra Enllà ha coproduït el documental 'A les fosques. 
La memòria de la Tortosa bombardejada'.

Sota comanda / grups / idiomes
Oferim rutes a mida per a tot tipus de grups, escoles, 
associacions i familiars de combatents. També oferim 
rutes amb l’opció d’organitzar tota l’estada d’un dia. 
Visites en català, castellà, anglès, francès i italià. 

Disponibilitat entre setmana
Terra Enllà disposa de disponibilitat entre setmana per 
oferir rutes sota comanda. Per a més informació, no 
dubteu en trucar-nos o enviar-nos un correu electrònic.

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

www.terraenlla.com
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Calendari // Octubre 2019
Ruta del 'Triplet': Poble Vell de 
Corbera d’Ebre, trinxeres de les 
Devees i Memorial de les Camposines 
Dissabte, 12 d'octubre      // 10 h       
Dissabte, 26 d'octubre      // 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 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, a la caseta de fusta. 
Durada: 4h. Preu: 20€, inclou l’entrada al Poble Vell; 12€ 
(12-17 anys); gratuït (menors de 12 anys).

Visita al Refugi Antiaeri 
Núm. 4  de Tortosa + Opció 
visita monument franquista 
Diversos horaris. Sota comanda. 
Un viatge intens pel refugi antiaeri més gran 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 d'aquest polèmic símbol.
Inici: C/Hemingway, darrera l’antic cinema Fèmina, a 
la confluència dels carrers Sant Blai i Cervantes. 
Durada: 1h. Preu: Preu: 3€ refugi, a partir dels 14 anys; 
12-13 anys, 2 €; 5€ (refugi i monument).

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

Ruta ‘Barcelona sota les bombes'
Diumenge 27 d'octubre// 10.45 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 de la ciutat sota els bombardejos 
i l'entrada de l'Exèrcit franquista, punt d'inici d'una llarga 
postguerra i dictadura. Iniciarem el recorregut a la basílica 
de Santa Maria del Mar i després de recórrer places i 
carrers del barris de la Ribera i el Gòtic, com la plaça de 
Sant Felip Neri, tancarem el periple a la plaça Catalunya i a 
Gran Via de les Corts Catalanes.

Inici: Plaça de Santa Maria, davant la Basílica de Santa 
Maria del Mar. Durada: 3h. Preu: 15€/adults; 7,5€ (12-17 
anys); gratuït (menors de 12 anys). 

Ruta ‘La Tortosa de la. 
Guerra Civil 1936-1939’ 
Sota comanda
La primera 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 de la batalla 
de l’Ebre. La ruta inclou documentació, material 
audiovisual i històries personals.
Inici: A la façana de la Catedral, carrer Cruera. Durada: 
3h 30m. Preu: 15€/adults (entrades incloses a la Catedral 
de Santa Maria i el Convent de Santa Clara).

Ruta fluvial  'Amposta, espais de 
dol  i memòria de la batalla de 
l'Ebre' 
Diumenge, 20 d'octubre // 10.30 h
Ruta guiada de Terra Enllà amb col·laboració del llagut Lo 
Sirgador, per encàrrec de l'Ajuntament d'Amposta. Oferim 
una ruta guiada dins el llagut des de l'embarcador fluvial 
d'Amposta fins a l'altura de la Carrova en un trajecte d'anada 
i tornada. Abordarem els bombardejos de la ciutat, l'arribada 
del front de guerra l'abril de 1938 i les operacions de la 
batalla de l'Ebre amb protagonisme de les Brigades 
Internacionals en aquest sector. 
Inici: Davant l'embarcador fluvial d'Amposta. Preu: 5€/
adults. Durada: 1h 20m. Entrades a: www.amposta.cat

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

Viatge al front del Segre, el bateig 
dels biberons
Dissabte , 19 d'octubre // 10.30 h 

Un viatge de memòria  que ressegueix alguns dels principals 
punts d'interès del front del Segre, escenari de sagnants 
combats la primavera de 1938, primer bateig de foc dels 
soldats de la lleva del Biberó enrolats en el bàndol republicà. 
Iniciem el camí a Bellcaire d'Urgell per anar a cercar les restes 
de l'ermita del Pedrís. Continuarem per l'antic camp de batalla 
del cap de pont de Balaguer, entre camps de blats i petits 
turons, fins al cim museitzat de Lo Morinyol. El matí finalitzarà 
amb la visita guiada a l'emblemàtica posició atrinxerada del 
Merengue i l'antiga fossa comuna ubicada al seu costat. Hi ha 
l'opció de prosseguir la ruta durant la resta de la jornada. Per 
als interessats, recomanem dinar a Camarasa. Tot seguit de 
l'àpat, ens dirigirem al cementiri del mateix poble per visitar la 
tomba-monument aixecada per l'Agrupació de la Lleva del 
Biberó. Finalitzarem el viatge a Vilanova de la Barca, municipi 
destruït durant la guerra i reconstruït durant el franquisme, 
epicentre d'una ofensiva republicana l'agost de 1938, en plena 
batalla de l'Ebre.
Inici: Al pàrquing situat a l'Avinguda 11 de setembre (és la 
mateixa C-53 que atravessa el poble). Durada: Opció matí 
(10.30h a 14h) ; Opció tot el dia (10.30h a 14h /  i de 16h a 
18.30/19.00h, aproximadament). Preu: Opció matí: 15€/
adults; 7,5€ (12-17 anys); gratuït (menors de 12 anys) // 
Opció tot el dia: 25€/adults; 12,5€ (12-17 anys); gratuït 
(menors de 12 anys).

Ruta 'La batalla de l'Ebre a 
Almatret' amb tast de cerveses 
Torrentbeer i coca de recapte
Dissabte, 26 d'octubre // 10.30 h
Oferim una visita amb inici a la plaça Major del nuci urbà 
d'Almatret. Continuarem a peu fins al monument a les 
víctimes del bombardeig del 12 d’octubre de 1938 i 
finalitzarem el recorregut guiat en una imponent fortificació 
soterrada on abordarem el relat d'una de les operacions 
menys conegudes de la batalla de l’Ebre, participada per 
soldats de la lleva del Biberó. L'activitat clourà amb una 
degustació  de cerveses artesanals de Torrentbeer i coca de 
recapte del Segrià, al mateix espai històric.
Inici: Plaça Major d’Almatret. Durada: 3h.  Preu: 20
€/adults (inclou tast). Cal dur roba  i calçat còmode. 

Viatge de memòria 
‘Un dia a la batalla de l’Ebre’ 
Diumenge, 13 d'octubre // 10 h

Una oportunitat única per descobrir en un intens viatge d'un 
dia de durada el relat documentat d'una part destacada dels 
espais de memòria de la batalla de l'Ebre. El viatge s'inicia a 
Miravet, punt de pas de l'Exèrcit de l'Ebre, continua al Poble 
Vell de Corbera d'Ebre –àrea urbana símbol dels estralls del 
conflicte— i es tanca al Centre d'Interpretació 115 Dies de 
Corbera d'Ebre. A la tarda, continua el viatge pel mirador 
històric de Coll de Moro, l'antic camp de batalla de Quatre 
Camins                       —on es van enfrontar republicans amb carlistes—, les 
trinxeres de les Devees i el Memorial de les Camposines als 
soldats desapareguts. 
Inici: Plaça de l’Arenal de Miravet. Opció matí: 20€/adults. 
Opció tot el dia: 36€/adults (entrades incloses al Poble 
Vell de Corbera d'Ebre i el Centre d'Interpretació 115 Dies) 

Ruta ‘Biberons a Pàndols’          
amb Celler Cal Menescal     
Dissabte, 12 d'octubre // 16.30 h 
Viatgem al cor de la serra de Pàndols, la Cota 705, per 
recordar un dels  enfrontaments més cruents de la batalla de 
l’Ebre, la història i llegat de la Lleva del Biberó i dels 
internacionals. En acabar, visita i degustació de vins a la 
casa-museu del Celler Cal Menescal de Bot (DO Terra Alta). 
Inici: Hotel Piqué de Gandesa. Durada: 3h 30m. Preu: 
15€/a. Accés a la Cota 705 en vehicle per pista de terra.

Ruta 'Brigadistes a les               
vinyes del Priorat'
Sota comanda    
Ens endinsem a la comarca del Priorat per evocar la 
presència dels mítics brigadistes internacionals. Iniciarem el 
recorregut a Marçà, poble on van acampar els brigadistes 
anglosaxons; i continuarem pel paisatge de Chabolla Valley, 
on encara s‘amaguen secrets de la petjada dels voluntaris. 
Després, prosseguirem la ruta finalizant-la a l’observatori 
fortificat del’Exèrcit de l’Ebre, situat a l’impressionant mirador 
de l’ermita de Sant Pau de la Figuera. 
Inici: Davant la cooperativa de Falset, 
carrer de Miquel Barceló, 31. 4h. Preu: 18€/adults. 
Activitat a partir d'un grup de 4 persones.


