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Terra Enllà, estudis i experiències és una empresa de serveis de memòria històrica 

especialitzada a oferir rutes guiades per escenaris de la batalla de l'Ebre (Terres de 

l'Ebre), la Guerra Civil a Catalunya i la Segona Guerra Mundial. 

Empresa d'autor, està formada per Andreu Caralt, historiador, periodista, escriptor i 

investigador de la Guerra Civil, i Maite Hernández, antropòloga i educadora experta en 

drets humans i patrimoni.  

Creada l'any 2014 a les Terres de l'Ebre, disposa d'un ampli catàleg d'activitats guiades 

per a tota mena de públic. Més de 9.000 persones han descobert les propostes de Terra 

Enllà durant aquest període, esdevenint una empresa de referència al sector a 

Catalunya, citada sovint pels mitjans de comunicació i avalada per organismes públics 

de promoció turística i entitats dedicades al foment de la memòria històrica. 

Terra Enllà ofereix un relat rigorós i transversal que veu de la historiografia crítica 

generada al voltant d'aquests episodis històrics claus, s'enriqueix amb estudis de 

memòria oral dels protagonistes i s'exposa amb criteris didàctics i pedagògics, amb la 

combinació de l'expressió oral amb l'ús de material gràfic, audiovisual i sonor. Així 

prenen rellevància en el discurs el paper sovint oblidat de les dones i els civils, l'anàlisi 

de l'origen del conflicte, la petjada que deixa en el territori i les persones, i el procés de 

recuperació de la memòria històrica iniciat fa anys.  

Un segment de l'activitat de Terra Enllà s'orienta als grups escolars. Així, s'han ofert en 

aquests anys nombroses rutes guiades per a centres educatius d’arreu de Catalunya. 

Són visites sota comanda, en les quals el centre pot escollir paràmetres com el número 

i tipologia d'espais a visitar  o la durada de la ruta. 

 

A continuació s’exposa una mostra dels viatges educatius que es realitzen per a escoles 

i instituts d’educació secundària: 

• Espais de la batalla de l'Ebre. 

• Espais de la Guerra Civil a Catalunya: Tortosa (Baix Ebre).   

• Espais de la Guerra Civil a Catalunya: el cap de pont de Balaguer. Front del Segre. 

o Cruïlla dels fronts de l’Ebre i el Segre: Almatret (Segrià).  

 



 

 

ESPAIS DE LA BATALLA DE L’EBRE 

 

• PROPOSTA 1. Mig dia, 4 hores. Ruta que inclou la visita a tres escenaris de 

tipologia diferent.  

La combinació usual és l’espai històric en runes del Poble Vell de Corbera d’Ebre,  les 

trinxeres museïtzades de les Devees i el Memorial de les Camposines als soldats 

desapareguts.  Tanmateix, hi ha l’opció de substituir algun dels escenaris per la façana 

fluvial de Miravet – punt de pas de les tropes republicanes – o la visita al Centre 

d’Interpretació 115 dies  a Corbera d’Ebre o el Museu CEBE de la batalla de l’Ebre a 

Gandesa.  

 

 

Preu: A consultar.  

 

 

 



 

 

• PROPOSTA 2: Matí i tarda, 6-7 hores de ruta. Ruta que inclou la visita a quatre 

escenaris i un centre museístic.  

La combinació usual és al matí,  la façana fluvial de Miravet – punt de pas de les tropes 

republicanes-, l’espai històric en runes del Poble Vell de Corbera d’Ebre i un centre 

museístic (Centre d’Interpretació 115 dies o CEBE); i a la tarda,  les trinxeres 

museïtzades de les Devees i el Memorial de les Camposines als soldats desapareguts.  

 

 

Preu: A consultar.  

 

Des d’una mirada rigorosa i transversal, les dues opcions inicien oferint un context 

històric i polític de la guerra civil i de l’evolució del conflicte bèl·lic fins a arribar a la 

batalla de l’Ebre. Seguidament, s’expliquen les causes de l’operació bèl·lica, el seu 

desenvolupament i les seves conseqüències. El relat posa èmfasi en les històries de vida 

de combatents, personal auxiliar i població civil. Per últim, es narra la situació actual en 

el procés de recuperació de memòria històrica, on s’aborden conceptes com el dolor 

generacional, l’oblit o la instrumentalització de la memòria històrica.  

Per a altres propostes, podeu consultar el nostre web, www.terraenlla.com, secció 

Rutes per la batalla de l’Ebre, o posar-vos en contacte amb nosaltres.   

http://www.terraenlla.com/


 

 

ESPAIS DE LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA: TORTOSA 

 

• PROPOSTA 1. Documental “A les fosques. La memòria de la Tortosa 

bombardejada”1. Taller de cinema documental a l’aula.  

 

Terra Enllà en col·laboració amb l’empresa Bluverd comunicació va dirigir i produir el  

documental A les fosques. La memòria de la Tortosa bombardejada, audiovisual 

guardonat com a millor producció a les comarques tarragonines al Festival FIC-CAT 2019 

i premi Terres de l’Ebre de Periodisme atorgat per la Demarcació Terres de l’Ebre del 

Col·legi de Periodistes de Catalunya.  

El film recull la memòria i les històries de vida d’una dotzena de tortosins que van viure 

els bombardejos a la capital del Baix Ebre, incidint no tant en l’estratègia militar i les 

relacions polítiques, sinó en el seu dia a dia atrapats en el conflicte.   

 

  

 

El taller s’inicia amb una xerrada sobre el context històric de la guerra civil espanyola 

(1936-1939), el seu esclat i les primeres afectacions a la ciutat de Tortosa, que 

s’acompanya de fotografies i mapes per a contextualitzar la situació. Tot seguit, es relata 

 
1 Podeu consultar el tràiler al següent enllaç: https://terraenlla.com/ca/documental-a-les-
fosques-la-memoria-de-la-tortosa-bombardejada/ 
 

https://terraenlla.com/ca/documental-a-les-fosques-la-memoria-de-la-tortosa-bombardejada/
https://terraenlla.com/ca/documental-a-les-fosques-la-memoria-de-la-tortosa-bombardejada/


 

 

l’onada d'atacs aeris que va patir la capital del Baix Ebre i la reacció per a fer-hi front: la 

construcció dels refugis i l’evacuació progressiva dels veïns, els quals primer es van 

instal·lar en masos propers a la ciutat, i després a la rereguarda del front de guerra, a 

una distància d'entre 10 i 30 quilòmetres del nucli urbà, en la majoria dels casos.  

Finalitzades les explicacions, es projecta el documental d'1 hora de durada.   

En acabat, s’analitza amb els alumnes els punts més destacats de l’audiovisual, 

completant la informació amb una comparativa d'imatges, vídeos de l'època i dades 

estadístiques. 

 

Preu: A consultar.  

 

 

• PROPOSTA 2. Documental “A les fosques. La memòria de la Tortosa 

bombardejada”. Taller de cinema documental a l’aula + Visita guiada al Refugi 

Antiaeri nº4 de Tortosa.  

 

La projecció del documental “A les fosques. La memòria de la Tortosa bombardejada” 

es complementa amb la visita al Refugi Antiaeri n.4, operatiu durant el conflicte. Reobert 

des del 2015, la visita a l’espai té una durada de 45m. aproximadament. En el seu 

transcurs, s’explica la construcció del refugi, les seves característiques, el seu ús i la 

vivència dels refugiats al seu interior. El relat es complementa amb un enregistrament 

sonor que reprodueix un bombardeig aeri.   

  

 



 

 

La visita a l’interior està condicionada per a un màxim de 15-18 persones. Per a un grup 

superior, cal dividir-lo en subgrups.  

Preu: A consultar.  

 

• PROPOSTA 3.  Visita guiada al Refugi Antiaeri nº 4 de Tortosa 

 

En una visita d’1h i 05m de durada, es narren els atacs incessants de l’aviació, el dia a 

dia de la població civil, les cròniques de Hemingway i la destrucció provocada per les 

bombes al municipi. Una explicació que es complementa amb imatges, vídeos, lectures 

i històries personals; així com amb un emotiu enregistrament sonor que reprodueix què 

sentia la població. 

 

  

 

La visita a l’interior està condicionada per a un màxim de 15-18 persones. Per a un grup 

superior, cal dividir-lo en subgrups.  

Preu: A consultar.  

 

 

 

 



 

 

• PROPOSTA 4.  Visita guiada: La Tortosa de la guerra civil.  

 

Tortosa és una de les ciutats de Catalunya i de la resta de l’Estat que va patir amb més 

cruesa la guerra civil. Fou escenari d’una terrible persecució clerical i persones de classe 

benestant, de la crema indiscriminada de temples religiosos, de dos anys de 

bombardejos de l’aviació franquista, de la presència de famosos corresponsals de guerra 

com Ernest Hemingway, de l’evacuació total de la ciutat, dels combats dels dos exèrcits 

durant nou mesos de front de guerra, d’una severíssima repressió franquista i d’una 

reconstrucció de la ciutat que s’allargà dues dècades. 

Avui són moltes les petjades físiques del conflicte. A fi de descobrir-les, Terra Enllà us 

proposa un viatge de 2h i 30m pels fets històrics, iniciant el 1936 mitjançant un itinerari 

per espais significatius vinculats a la guerra: l’exterior de la Catedral de Santa Maria,  les 

places de la Cinta i dels Dolors, el refugi antiaeri núm.4, la plaça de l’Ajuntament, la riba 

del riu Ebre, els seus ponts i el monument franquista de la batalla de l’Ebre. 

 

Preu: A consultar.  

  



 

 

ESPAIS DE LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA: EL CAP DE PONT DE 

BALAGUER. FRONT DEL SEGRE. 

 

• PROPOSTA. Mig dia, 4 hores. Ruta que inclou la visita a tres escenaris de 

tipologia diferent.  

S’ofereix  un recorregut pels espais de memòria més significatius de la batalla del Cap 

de Pont de Balaguer (comarca de la Noguera), que es va desenvolupar a finals de maig 

de 1938, amb un atac contundent de l’Exèrcit de l’Est que fou repel·lit pel bàndol 

franquista. 

L’itinerari s’inicia al mirador històric i antic camp de batalla del turó del 

Morinyol, continua a la posició fortificada del Merengue, símbol del bateig de foc de la 

lleva del biberó-41, i finalitza al cementiri de Camarasa, on s'ubica la tomba-ossari 

erigida pels supervivents de la quinta.  

Un dels socis de Terra Enllà, Andreu Caralt, és autor del llibre 3.669 biberons. Història de 

l'Agrupació de Supervivents de la lleva del  biberó-41  editat el 2017 per la Generalitat 

de Catalunya. El volum recull informació extensa sobre l’agrupació, per exemple la tasca 

de posar en valor l’espai de memòria de Camarasa. 

 

 

 

Preu: A consultar.  

 

 

 

http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/publicacions/detall/publicacio/3.669-biberons.-Agrupacio-de-Supervivents-de-la-Lleva-del-Bibero-41
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/publicacions/detall/publicacio/3.669-biberons.-Agrupacio-de-Supervivents-de-la-Lleva-del-Bibero-41
http://memoria.gencat.cat/ca/que-fem/publicacions/detall/publicacio/3.669-biberons.-Agrupacio-de-Supervivents-de-la-Lleva-del-Bibero-41


 

 

CRUÏLLA DELS FRONTS DE L’EBRE I EL SEGRE: ALMATRET (SEGRIÀ)  

 

• PROPOSTA. 3  hores. Ruta que inclou la visita a tres escenaris de tipologia 

diferent.  

S'ofereix un recorregut pels espais de memòria més significatius del municipi d'Almatret, 

al Segrià. La ruta ofereix un recorregut històric pels fets més destacats viscuts al poble 

entre 1936 i 1939, tot destacant la seva participació directa en l’ofensiva republicana de 

la batalla de l’Ebre, amb una nodrida presència de soldats de la lleva del biberó, i el 

colpidor bombardeig aeri franquista sofert per la població civil. 

L’itinerari s'inicia a la plaça Major d'Almatret, continua al mirador de l'ermita de Sant 

Joan i finalitza a l'espai museïtzat de la posició fortificada del Cingle de la Pena, situat 

en un mirador privilegiat sobre el riu Ebre. 

 

 

La creació de l’itinerari és fruit de l’estudi de recerca sobre els vestigis de la guerra civil 

al municipi encarregat per l’Ajuntament d’Almatret a l’investigador Andreu Caralt, a la 

vegada soci fundador de l’empresa Terra Enllà. Així, la ruta aporta nombrosa 

documentació inèdita ressenyada a l’estudi que demostra el paper rellevant d’Almatret 

com escenari dels fronts de guerra de l’Ebre i el Segre al llarg de 1938, ara fa 80 anys.  

Preu: A consultar.  

 



 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI DE GUIATGE 

• Dos guies. El conjunt de rutes són realitzades pels dos socis i responsables de 

Terra Enllà, Andreu Caralt i Maite Hernández. Això permet enriquir el discurs, 

oferir una millor atenció per als membres del grup i atendre amb més celeritat i 

diligència qualsevol dubte i/o incidència. 

• Altaveus. Es disposa d’un servei d’altaveus per oferir les rutes amb garantia de 

ser escoltades sense dificultat per a grups grans.  

• Acompanyament. Les rutes no es limiten a explicar el relat dels fets, sinó que 

s’atenen les preguntes i els dubtes dels estudiants siguin sobre el relat històric, 

l’entorn paisatgístic o sobre els aspectes familiars vinculats amb la memòria 

històrica. 

• Experiència. Terra Enllà acumula més de sis anys d’experiència en oferir rutes de 

memòria històrica per a una diversitat de grups amb interessos diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://terraenlla.com/ca/qui-som/


 

 

TERRA ENLLÀ, ESTUDIS I EXPERIÈNCIES (2014-2019) 

L'empresa Terra Enllà té cinc anys de vida, però els seus autors acumulen 15 anys de 

vinculació amb l'estudi d'aquests episodis històrics.  

En l'actualitat, Terra Enllà ofereix rutes guiades i viatges pels espais de la batalla de l'Ebre 

(Terres de l'Ebre), les ciutats de Tortosa, Amposta i Barcelona, i el front del Segre. El 

2019 ha estrenat el catàleg de viatges per espais de la Segona Guerra Mundial als 

escenaris del desembarcament de Normandia, i en aquest curs s’estén amb noves rutes 

a Polònia i als espais del nazisme a Munic i Mauthausen. A banda, l'empresa disposa 

d'un servei  d'estudis  de recerca i/o museïtzació d'espais històrics (Almatret, 2017/2018; 

Amposta, 2018...), de redacció d'històries de vida en format llibre ( Narcís Gibert Galtés, 

un tenor català a Dachau, 2018...) i de serveis de conferències i producció de 

documentals (A les fosques. La memòria de la Tortosa bombardejada, 2019). 

Andreu Caralt Gimenez 

Historiador, periodista, escriptor i investigador de la Guerra Civil. Soci fundador de 

l'empresa de serveis de memòria històrica, Terra Enllà. Autor dels llibres 3.669 biberons. 

Història de l'Agrupació de Supervivents de la lleva del  biberó-41 (Generalitat de 

Catalunya, 2017),  Narcís Gibert Galtés. Un tenor català a Dachau (2018) i Almatret, 

cruïlla entre els fronts de l'Ebre i el Segre (Diputació de Lleida, 2019). Coproductor del 

documental A les fosques. La memòria de la Tortosa bombardejada (2019), comissari de 

l'exposició L'esport popular a Catalunya. Història d'un somni (2019). Periodista-redactor 

del Diari de Tarragona (1999-2017). Autor del diari digital de memòria històrica Diari de 

Guerra (www.diarideguerra.com). 

Maite Hernández Sahagún 

Llicenciada en Filologia Àrab i Antropologia Social i Cultural  amb  Màster en 

Globalització, Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Barcelona. Ha 

treballat com a educadora, formadora i orientadora en educació secundària i en l’àrea 

d’educació social. Com a antropòloga ha treballat per la OIT a Perú (Organización 

Internacional del Trabajo), organisme de Nacions Unides i, principalment, en l’àmbit del 

patrimoni cultural i immaterial a les Terres de l’Ebre i el Penedès en projectes 



 

 

multidisciplinaris, investigació i museografia . Col·laboradora ocasional del diari digital, 

Diari de Guerra, és sòcia fundadora de l’empresa Terra Enllà. Juntament amb Bluverd 

Comunicació i Andreu Caralt, ha coproduït el documental A les fosques. La memòria de 

la Tortosa bombardejada (2019).  

 

 

 

 

 

 

 


