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Dimarts 7
Viatge: Un dia a la batalla de l'Ebre 
Hora: 09.30h. Preu. Opció matí:  23€/adult; opció tot 
el dia: 36€/adult (entrades incloses).

Dimecres 8
El triplet: El Poble Vell de Corbera 
d'Ebre, trinxeres de les Devees i 
Memorial de les Camposines
Hora: 10.00h. Preu: 20€/adult (entrada inclosa). 
Durada: 4h  aprox.

Vins a la trinxera amb Celler Firsach
Hora: 10.00h. Preu: 20€/adult (entrada inclosa). 
Durada: 4h  aprox.

Dissabte 11
El triplet: El Poble Vell de Corbera d'Ebre, 
trinxeres de les Devees i Memorial de les 
Camposines
Hora: 10.00h. Preu: 20€/adult (entrada inclosa). 
Durada: 4 h  aprox.

Biberons a Pàndols amb Celler Cal 
Menescal
Hora: 16.00h. Preu: 18€/adult. Durada: 3h 30 min. 
aprox.

Diumenge 12
Viatge al front del Segre. El bateig dels 
biberons.
Hora: 10.00h. Preu. Opció matí: 20€/adult.; opció tot 
el dia: 25€/adult.

Dissabte 18
La Barcelona de la Guerra Civil 1936-1939. 
Hora: 10.45h i 17.00h. Preu: 15€/adult. Durada: 3h 
aprox.

Diumenge 19
El triplet: El Poble Vell de Corbera d'Ebre, 
trinxeres de les Devees i Memorial de les 
Camposines
Hora: 10.00h. Preu: 20€/adult (entrada inclosa). 
Durada: 4 h  aprox.

ALTRES
Veure dates a l'interior

Refugi Antiaeri nº4 de Tortosa+ Monument 
franquista
Hora: 18.00h. Preu: 3€ (refugi), 5€ (refugi + 
monument). Durada: 1h 05 min. o 1h 35 min. 

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 i historiador, Andreu 
Caralt, especialitzat en aquest període històric, 
autor de diversos llibres, per exemple  ‘3669 
Biberons. Història de l’Agrupació de Supervivents de la 
Lleva del Biberó-41’; i per Maite 
Hernández, antropòloga. 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.  Visites en 
català, castellà, 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

Calendari Novembre i 
Desembre 2021

Dissabte 13
El triplet: El Poble Vell de Corbera 
d'Ebre, trinxeres de les Devees i Memorial 
de les Camposines
Hora: 10.00h. Preu: 20€/adult (entrada inclosa). Durada: 
4 h  aprox.

Paraules de guerra, ruta en el marc de les VII 
jornades de Patrimoni Literari Ebrenc a 
Tortosa
Hora: 16.30h. Preu: gratuït.  Durada: 2h. aprox. 

Diumenge 14
Viatge al front del Segre. El bateig dels 
biberons.
Hora: 10.00h. Preu. Opció matí: 20€/adult.; opció tot el 
dia: 25€/adult.  

Dissabte 20
La Barcelona de la Guerra Civil 1936-1939. 
Hora: 10.45h i 17.00h. Preu: 15€/adult. Durada: 3h 
aprox.

Dissabte 27 
Viatge: Un dia a la batalla de l'Ebre 
Hora: 09.30h. Preu. Opció matí:  23€/adult; opció tot el 

dia: 36€/adult (entrades incloses).

PONT DE DESEMBRE
Dissabte 4 - Diumenge 5
Viatge Camins de la retirada 1939
Inici: 09.30h a Peralada. Finalització diumenge a la tarda 
a la Maternitat d'Elna. Preu: 130,00€-145,00€. Variable 
segons inscrits. Entrades, allotjament i esmorzar 
inclosos. Data límit d'inscripció: 21 de novembre.

Dilluns 6
El triplet: El Poble Vell de Corbera d'Ebre, 
trinxeres de les Devees i Memorial de les 
Camposines
Hora: 10.00h. Preu: 20€/adult (entrada inclosa). Durada: 
4h  aprox.

La Tortosa de la Guerra Civil 1936-1939
Hora: 16.00h. Preu: 15€ (entrada inclosa). Durada: 3h 15 
min. aprox.

Miravall
Hora: 10.00h. Preu: 30€/adult (ruta senderista i dinar de 
la batalla de l'Ebre).
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Ruta del 'Triplet': Poble Vell de Corbera 
d’Ebre, trinxeres de les Devees i 
Memorial de les Camposines 

Novembre. Dissabte 13 a les 10.00h
Desembre.Dilluns 6 , dimecres  8, dissabte 11 i 
diumenge 19  a les 10.00h

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).

La Tortosa de la Guerra Civil 
1936-1939

Desembre. Dilluns 6 a les 16.00h

Un viatge a peu pels dramàtics i extraordinaris fets 
viscuts a la ciutat entre 1936 i 1939 centrat en el relat 
dels seus protagonistes i de la població civil. Inclou 
la visita a la Catedral i els dos refugis antiaeris. La 
visita incorpora elements audiovisuals (fotografies, 
vídeos i extrets del documental "A les fosques", de 
producció pròpia, premiat al FICAT i pel col·legi 
de periodistes.

Inici: C/Cruera, a les escales de la 
Catedral. Durada: 3h 30m aprox. Preu: 15€/adult 
(entrades incloses);  10€ (12-17 anys). Gratuït menors 
de 12 anys.
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Ruta ‘Vins a la Trinxera’
a Corbera d’Ebre
amb Celler Frisach 

Desembre. Dimecres 8 a les 10.00h

Centenars de persones han descobert en els 
últims 6 anys aquest maridatge únic entre 
turisme de memòria i enoturisme a la Terra 
Alta. La ruta 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 on degustarem els vins ecològics de 
Celler Frisach. Per als més petits, acompanyarem 
el tast amb sucs.

Inici:   A l'entrada del Poble Vell, a la caseta de 
fusta. Durada. 3h 30 min aprox. Preu: 20€/adult, 
inclou l'entrada al Poble Vell; 12€ (12-17 anys); 
gratuït (menors de 12 anys). 

Biberons a Pàndols amb 
Celler Cal Menescal

Desembre. Dissabte 11 a les 16.00h

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 Celler Cal Menescal a Bot (DO Terra 
Alta). 

Inici: Hotel Piqué de Gandesa. Durada: 3h 30m. 
Preu: 18€/adult. Accés a la Cota 705 per pista 
de terra (en vehicle propi).

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

Viatge: Un dia a la batalla de 
l’Ebre 

Novembre. Dissabte   27 a les  09.30h 

Desembre. Dimarts 7 a les 09.30h

Una oportunitat única per descobrir el 
relat documentat d'una part destacada dels 
espais de memòria de la batalla de l'Ebre. El 
viatge  s'inicia a Miravet, un dels punts de pas 
de l'Exèrcit  de l'Ebre i continua al Poble Vell 
de Corbera d'Ebre, símbol dels estralls del 
conflicte. Després de dinar, visita a l'antic 
camp de batalla de Quatre Camins a Vilalba,  les 
trinxeres de les Devees i el Memorial de les 
Camposines. El dia conclou al Centre 
d'Interpretació 115 dies a Corbera d'Ebre. 

Inici: A la plaça de l'Arenal (Miravet). Opció: matí 
23€/adult; tot el dia 36€/adult. 

La Barcelona de la Guerra Civil 
1936-1939

Novembre. Dissabte 20  a  les 10.45h i 17.00h

Desembre. Dissabte 18 a les 10.45h i 17.00h 

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.

Inici: A la plaça de Santa Maria del Mar, 
davant la basílica. Preu: 15€/adult. Durada: 3h

Viatge al Front del Segre, el bateig 
dels biberons

Novembre. Diumenge 14 a les 10.00h

Desembre. Diumenge 12 a les 10.00h

Iniciem el camí a Bellcaire d'Urgell per anar a cercar 
les trinxeres museïtzades dels Tossals. Continuarem 
per l'antic camp de batalla del cap de pont de 
Balaguer fins al cim museitzat de Lo Morinyol. El 
matí finalitzarà amb la visita guiada a la posició 
atrinxerada del Merengue i l'antiga fossa comuna 
ubicada al seu costat.
A la tarda, 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, 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). Preu: 
opció matí, 20€/adult; tot el dia: 25€/adult.

Viatge cap de setmana: Camins de 
la retirada 1939
Desembre. Dissabte i diumenge 4-5

Terra Enllà us ofereix un viatge de cap de setmana 
per recordar l’exili de mig milió de persones que, 
fugint de l’exèrcit franquista, van travessar la 
frontera francesa l’hivern de 1939. Dissabte es 
visiten els espais de Peralada, Coll de Belitres, 
tomba de Machado a Collioure i platja, cementiri i 
Memorial d'Argelès. L'endemà, visita al Memorial de 
Ribesaltes i la Maternitat d'Elna. Consultar el web de 
Terra Enllà per a més informació.

Preu: 130,00€-145,00€, variable segons inscrits. 
Allotjament, esmorzar i entrades incloses. Data límit 
d'inscripció 21 de novembre. 
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Guiatges especialitzats pels escenaris
 de la batalla  de l’Ebre i la Guerra Civil

Refugi antiaeri nº 4 de Tortosa + 
monument franquista
Desembre. Dilluns 6, dimecres 8 i diumenge 
19 a les 18.00h

Un viatge intens pel major refugi antiaeri de Tortosa, 
on s’hi pot escoltar la recreació d'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 de la construcció i 
existència del símbol.

Inici: A l'entrada del refugi antiaeri, situat al C/ 
Hemingway s/n. Preu: 3€ (refugi); 5€ (refugi i 
monument). Durada: 1h 05 min o 1h i 35 min.




