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Calendari Juliol

Dissabte 4 

Ruta del triplet. Poble Vell de Corbera, trinxeres de 

les Devees i Memorial de les Camposines 

Hora: 10h // Preu:20€/adults (entrada inclosa) // Durada: 4h 
aprox.

Ruta urbana. Amposta, espais de dol i memòria de la 

batalla de l'Ebre

Hora: 18h // Preu: 10€ // Durada: 2h 30 aprox.

Diumenge 5 
Viatge 'Un dia a la batalla de l'Ebre'    

Hora: 09.30h // Preu:36€/adults (entrades incloses) // Durada: 

tot el dia.

Dissabte 11

Ruta del triplet. Poble Vell de Corbera, trinxeres de 

les Devees i Memorial de les Camposines   

Hora: 10h // Preu:20€/adults (entrada inclosa) // Durada: 4h 
aprox.

Diumenge 12

Kayak & Memory

Hora: 09.30h // Preu: 28€/adult // Durada: 4h aprox.

Dissabte 18

Viatge 'Un dia a la batalla de l'Ebre'

Hora: 09.30h // Preu:36€/adults (entrades incloses)// Durada: tot 
el dia.

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. 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. Oferim un extens catàleg de  rutes 
guiades pels escenaris de la batalla de l’Ebre, la 
Guerra Civil i la II Guerra Mundial. Terra Enllà 
també 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.  

Visites en català, castellà, anglès, francès i italià. 

Disponibilitat entre setmana
Terra Enllà ofereix entre setmana  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

636.679.969
terraenlla.guiatges@gmail.com
www.terraenlla.com

Diumenge 19
Vins a la trinxera amb Celler Frisach 

Hora: 10.00h // Preu:20€/adults (entrada inclosa) // Durada: 3h 

30 aprox.

Dissabte 25
82BdE: Ruta 'Biberons a Pàndols'. Aniversari de la 

batalla de l'Ebre

Hora: 09.30h // Preu:10€/adults // Durada: 2h aprox.

Ruta del triplet. Poble Vell de Corbera, trinxeres de 

les Devees i Memorial de les Camposines 

Hora: 10h // Preu:20€/adults (entrada inclosa) // Durada: 4h 
aprox.

Diumenge 26
Kayak & Memory

Hora: 09.30h // Preu: 28€/adults // Durada: 4h aprox.

Finals de Juny
Dissabte 27

Ruta 'Miravet, trinxeres de les Devees i Memorial de 

les Camposines'

Hora: 10h // Preu:20€/adults / Durada: 4h aprox.

Diumenge 28

Ruta 'Miravet, trinxeres de les Devees i Memorial de 

les Camposines'

Hora: 10h // Preu:20€/adults / Durada: 4h aprox.
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Calendari // Finals de Juny i Juliol 2020

Ruta del 'Triplet': Poble Vell de 
Corbera d’Ebre, trinxeres de les 
Devees i Memorial de les Camposines 

Dissabte 4 i 11 a les 10.00h
Dissabte 25 a les 17.30h

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 aprox. Preu: 20€, inclou 
l’entrada al Poble Vell; 12€ (12-17 anys); gratuït 
(menors de 12 anys).

Ruta 'Kayak & Memory'

Diumenge 12 i 26 a les 09.30h

Un experiència inèdita: navega en caiaic 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 caiaic fins a 
Miravet, per redescobrir conjuntament amb 
l'empresa Enblau la màgia del riu, la seva bellesa i 
aquesta història excepcional. 

Inici: A l'aubadera de Móra d'Ebre. Durada: 4 hores 
aprox. Preu: 28€ (majors de 14 anys); 25€ (8-14 anys); gratis, 
menors de 8 anys.

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

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

Diumenge 19 a les 10.00h

Centenars de persones han descobert en els últims 
5 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 batalla de l’Ebre. En acabar, 
visitarem les trinxeres de la Cota 402, mirador 
de l’antic front de guerra, 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 30m aprox. Preu: 20€ (adults), 
12€ (12-17 anys); gratuït (menors de 12 anys). 
Sucs per als nens.

‘La batalla de l'Ebre a Almatret' 
amb tast cerveses 
Torrentbeer 

Sota comanda

Ruta per espais de memòria de la Guerra Civil 
a Almatret (Segrià), amb inici a la plaça Major 
i tancament  en una imponent fortificació 
soterrada aixecada en un mirador del riu Ebre, punt 
de pas de tropes durant la batalla de l’Ebre. 
L'activitat clou amb una degustació de cerveses 
artesanals de Torrentbeer i coca de recapte, al mateix 
mirador.

Inici: Plaça Major d’Almatret. Durada: 3h aprox. 
Preu: 20€/adults (inclou degustació de cervesa i 
coca de recapte). 

Guiatges i viatges especialitzats pels 
escenaris  de la batalla  de l’Ebre, la Guerra 
Civil i la II Guerra Mundial

Viatge de memòria ‘Un dia a la 
batalla de l’Ebre’

Diumenge 5 i dissabte 18 a les 09.30h

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, punts de pas republicà, continua al Poble Vell 
de Corbera d'Ebre, símbol de la batalla de l'Ebre i 
conclou al matí al Centre d'Interpretació 115 dies.  A la 
tarda, continua al mirador de Coll de Moro, 
lloc de comandament franquista i a l'espai històric 
de Quatre Camins a Vilalba dels Arcs, on es van 
enfrontar republicans amb carlistes. Seguidament, es 
visiten les trinxeres de les Devees i es tanca la 
jornada al Centre d'Intepretació 115 dies.

Inici: Plaça de l’Arenal de Miravet. Preu: A) Opció 
només matí: 20€/adults/4h B) Opció tot el dia: 36€/adults. 

Ruta 'Miravet, trinxeres de 
les Devees i Memorial de 
les Camposines'
Dissabte 27 i diumenge 28 de juny a

les 10.00h

Iniciem la ruta a Miravet, un dels punts de pas de les 
tropes republicanes, per explicar-vos com es va 
produir el creuament del riu Ebre i els fets que hi 
van tenir lloc al municipi, el 25 de juliol data d'inici de la 
batalla.

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 Miravet, a la plaça de l'Arenal, davant l'oficina de 
turisme. Durada: 4h. Preu: 20€/adults.

Ruta  82bdE Biberons a Pàndols 

Dissabte 25 a les 09.30h

El dijous, 25 de juliol,  coincidint amb l'acte anual de 
l'Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberons-41 
a la Cota 705 de la serra de Pàndols en record a totes les 
víctimes de la batalla de l'Ebre, oferim una ruta guiada a 
l'escenari, prèvia a l'acte commemoratiu, el qual iniciarà a 
les 11.30h. A partir de les 09.30 hores, viatjarem 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.  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 de 
Catalunya.

Inici: Aparcament Hotel Piqué de Gandesa. Durada: 2h 
aprox. Preu: 10€/adults. Accés fins a la Cota 705, en 
vehicle propi, per pista de terra.

Ruta ‘Vilalba, vi i memòria’ 
amb Celler Vins del Tros 

Sota comanda

Recorrem un colpidor camp de batalla de la batalla de 
l‘Ebre: l’espai històric de Quatre Camins a Vilalba dels 
Arcs, on es  van enfrontar els carlistes del Terç de 
Montserrat amb unitats republicanes. En acabar, visita 
i tast al Celler Vins del Tros ( DO Terra Alta), a Vilalba.

Inici: Espai de Quatre Camins, cruïlla  TV-7231 amb 
TV-7333. Durada: 3h aprox. Preu: 15€/adults. 




