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http://www.terraenlla.com/
https://www.facebook.com/TerraEnlla/
https://twitter.com/terraenlla?lang=es
https://www.instagram.com/terraenlla/
https://www.youtube.com/channel/UCHtOAqk02BOXhN8tNQ4mDFQ
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g7205081-d7140463-Reviews-Terra_Enlla-Corbera_d_Ebre_Terra_Alta_Terres_de_l_Ebre_Province_of_Tarragona_Cat.html
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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), el Front del 

Segre, Barcelona, Amposta, Tortosa, Almatret, l’exili  i la Segona 

Guerra Mundial. Recerques, investigacions i  museïtzacions  són 

altres dels productes que duu a terme. 

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. Des 

d’aleshores, ha esdevingut 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. 

Un segment important de l'activitat de Terra Enllà s'orienta als 

grups escolars, oferint rutes guiades per a centres educatius  

d’arreu de Catalunya i l’Estat. 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. 

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.  
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• 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 pel pas de 

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

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

Gandesa.  

 

 

 

 

Tarifa a consultar.   
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• 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 el pas de barca 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.  

 
 

  

 

Tarifa a consultar.   

 

Des d’una mirada rigorosa i transversal, les dues opcions – proposta 1 i proposta 2 - 

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.  

 

 



                                                                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                        
5  

• PROPOSTA 3: COLÒNIES.  

▪ 2 o 3 dies pels espais de la batalla de l’Ebre 

Des de 2018, Terra Enllà som agència de viatges. De tal forma, realitzem colònies pels 

espais de la batalla de l’Ebre de 2 o 3 dies. Els nostres paquets inclouen:   

- Allotjament i manutenció. Treballem amb diferents cases de colònies o albergs 

de la zona. Segons disponibilitat, us oferim un ventall divers a escollir segons les 

vostres necessitats, interessos i pressupost.  

- Contractació d’altres serveis professionals de caràcter lúdic. Les colònies es 

composen d’activitats que poden combinar la vessant històrica i  lúdica. Així, es 

pot recórrer la via verda en bicicleta o baixar el riu Ebre en caiac, tot explicant 

els fets vinculats amb la batalla de l’Ebre i posant en valor el paisatge. En un cas 

o altre, es treballen amb altres empreses professionals del territori que faciliten 

el material i monitoratge, tot sota l’acompanyament i guiatge de Terra Enllà.  

- Assegurança de viatges.  

Els espais a visitar i les activitats a realitzar durant les colònies es configuren en base als 

interessos del centre educatiu. Tot seguit, us mostrem una proposta exemple de tres 

dies.  

1r DIA 

A la batalla de l’Ebre, el riu hi va jugar un paper essencial. En una operació d’enorme 

audàcia, les tropes republicanes el van creuar de matinada i en silenci, iniciant així una 

de les batalles més llargues i cruentes de la Guerra Civil. 

En col·laboració amb l’empresa de caiac Enblau, oferim una ruta entre Garcia i Móra la 

Nova que comença amb una primera explicació sobre el context històric i geogràfic de 

la batalla de l’Ebre.  

A fi de vetllar per la seguretat de tots els usuaris, l’activitat no només s’acompanya dels 

guies de Terra Enllà, sinó també dels d’Enblau, professionals de la navegació. 
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Pausa per dinar. 

Visita al Poble Vell de Corbera d’Ebre.  

Corbera d’Ebre és el poble que major simbolitza i representa els estralls de la batalla de 

l’Ebre. Ubicat dalt del turó de la Montera, a l’epicentre de l’antic front de guerra, avui 

els carrers i cases en runes del Poble Vell són un testimoni mut de la violència i de les 

brutals conseqüències de la guerra. Passejar-hi és retornar a l’estiu del 38, quan l’aviació 

i l’artilleria de Franco devastaren el poble. De com les tropes republicanes van arribar al 

municipi i de com van viure els veïns la batalla de l’Ebre, s’explica a la ruta.    

  

Finalitzada la visita al Poble Vell, trasllat a l’alberg / casa de colònies.  

2n DIA 

En el marc de la batalla de l’Ebre, l’antiga línia de tren de la Val de Zafán – actualment 

coneguda com a Via verda de la Terra Alta - es converteix en objectiu del bàndol 

republicà i defensa del bàndol sublevat. Dels fets que s’hi succeïren i com ho van viure 

els soldats, ho narrem en un recorregut en bicicleta des d’Horta de Sant Joan fins a Pinell 

de Brai. L’itinerari recorre indrets de la serra de Pàndols, un dels escenaris principals de 
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la batalla, on es descobreix a través de túnels i viaductes un paratge natural de gran 

bellesa i valor natural.   

Per dinar el pícnic, ens aturem al santuari de La Fontcalda, on el riu Canaletes s'estreny 

entre parets rocoses formant gorgs  naturals.  

  

 

 

A la tarda, visita guiada al refugi antiaeri de Benissanet, anomenat Refugi de la Font 

Gran. Narrem el procés de la seva construcció, amb un paper rellevant de les dones de 

la població; l’experiència viscuda al seu interior, així com les normes que havia de seguir 

la ciutadania en cas de bombardeig. Es complementa la visita, amb la visualització d’un 

documental de pocs minuts, on les protagonistes relaten la seva participació en 

l’edificació. 
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3r DIA 

Al matí, visita al Centre d’Interpretació 115 dies que mostra el desenvolupament de la 

batalla de l’Ebre, oferint una visita cronològica i completa del conflicte bèl·lic, polític i 

social. Es nodreix de material militar, objectes personals, escenografies de la vida dels 

soldats, pantalles tàctics i audiovisuals.  

 

 

Tot seguit, anem fins a les Trinxeres republicanes de les Devees (La Fatarella), 

construïdes en el marc final de la batalla de l’Ebre. Són un espai que simbolitza el dia a 

dia del combatent i mostren les condicions de vida en què hi vivien, temes que 

expliquem.  

Per últim, recorregut a peu d’1h i 15 minuts pel camp de batalla al Memorial de les 

Camposines als soldats desapareguts a la batalla de l’Ebre (es pot dinar pel camí o si es 

prefereix, es pot realitzar el trajecte en autocar i dinar, finalitzada la visita), on narrem 

el desenllaç de la batalla de l’Ebre i parlem de la situació actual al territori amb l’obertura 

de fosses, el dolor de les famílies i el seu traspàs generacional, així com relatem algunes 

històries de vida.   
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El preu de les colònies varia segons l’allotjament escollit, les activitats a realitzar i el 

nombre final d’estudiants.   

Tarifa: a consultar.   
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• ALTRES PROPOSTES. Mig dia, 4 hores aprox. Kayak & Memory.  

A la batalla de l’Ebre, el riu hi va jugar un paper essencial. En una operació d’enorme 

audàcia, les tropes republicanes el van creuar de matinada i en silenci, iniciant així la 

batalla més llarga i cruenta de la Guerra Civil. 

En col·laboració amb l’empresa de caiac Enblau, oferim una ruta entre Móra d’Ebre- 

Miravet que inicia amb una primera explicació sobre el context històric i geogràfic de la 

batalla de l’Ebre i prossegueix al riu Ebre oferint diverses explicacions al llarg del trajecte 

sobre l’inici i desenvolupament de la batalla. Si el temps i la temperatura ho permet, es 

realitza una aturada al riu per banyar-se. 

  

 

Tarifa: a consultar.   
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ALTRES PROPOSTES. 3 hores aprox (2h ruta). Paraules de guerra.  

En col·laboració amb l’empresa de caiac Enblau, oferim una ruta en caiac des de Garcia 

a Móra d’Ebre per conèixer a través de fragments d’obres de diferents autors ebrencs i 

de la resta de Catalunya, la guerra civil i, principalment, la batalla de l’Ebre. Durant el 

recorregut es realitzaran diferents aturades al riu per llegir les lectures i complementar 

la informació amb explicacions.  

  

 

Tarifa: a consultar.   

 

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 a 

terraenlla.guiatges@gmail.com o trucant al 636 679 969.  

  

http://www.terraenlla.com/
mailto:terraenlla.guiatges@gmail.com
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• 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 

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 

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

TO
R

TO
SA

 

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/
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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. 

 

Tarifa: 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 persones. Per a un grup 

superior, cal dividir-lo en subgrups.  

Tarifa: a consultar.   
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• 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 persones. Per a un grup 

superior, cal dividir-lo en subgrups.  

Tarifa: a consultar.   
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• PROPOSTA 4.  Visita guiada: Ales negres sobre Tortosa.  

 

Tortosa és una de les ciutats de Catalunya i de la resta de l’Estat més durament 

bombardejades durant la guerra civil. En el marc del conflicte, el municipi fou evacuat 

totalment, patí els combats dels dos exèrcits durant nou mesos de front de guerra i rebé 

la presència de famosos corresponsals de guerra com Ernest Hemingway, que narraren 

els fets.  

Avui són moltes les petjades físiques i emocionals del conflicte. A fi de descobrir-les, 

Terra Enllà us proposa un viatge de 2h i 30m pels fets històrics, visitant la riba del riu 

Ebre, els seus ponts, el refugi antiaeri núm.4 i la plaça de l’Ajuntament, entre altres.  

 

Tarifa: a consultar.   
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• PROPOSTA 1. 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. 

 

 

Tarifa: a consultar.   
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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
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• PROPOSTA 2. Ruta de 3 hores  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.  

Tarifa: a consultar.   
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• PROPOSTA 1. Matí i tarda, 6-7 hores de ruta. Ruta que inclou la visita a tres 

escenaris i un espai museístic 

Amb punt de trobada a la Jonquera, s’inicia el guiatge pel punt de pas fronterer de Le 

Pertús narrant amb imatges i relats personals l’exili republicà per aquest punt de pas, el 

més important de tots. Seguidament, es visita la platja d’Argelers (Argelès-sur-Mer) per 

abordar l’arribada dels exiliats als camps de concentració habilitats a la costa del 

Rosselló, la lluita diària per a la supervivència i els mètodes per a fugir. En acabar, trasllat 

al pròxim cementiri dels espanyols d’Argelers (Argelès-sur-Mer), símbol del cost humà 

patit pels republicans en els camps francesos. 

          El recorregut continuarà fins a la veïna població de Cotlliure (Collioure) per visitar 

i conèixer els últims dies del poeta Antonio Machado a l'exili, enterrat al cementiri del 

poble.  En acabar, temps lliure per dinar a la població costanera del Rosselló. 

            La visita finalitza a la Maternitat d’Elna, un exemple universal d'humanitat enmig 

de l’horror, oferint un recorregut guiat per l’exterior del recinte i per les diversos sales 

de l’antiga maternitat. 

 

 
 

 

 

Tarifa: a consultar.   
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CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI DE GUIATGE 

• Un relat crític, amb una mirada àmplia, oberta i honesta de la història. 

• Una perspectiva diacrònica del relat, tenint en compte llur evolució al llarg del 

temps. 

• Aposta paral·lela per la microhistòria, gràcies a la documentació i fonts orals 

acumulades i per la macrohistòria, abordant el context i claus del succés històric. 

• Guiatge realitzat pels dos guies, responsables de l’empresa. S’ofereix una visita  

pedagògica i dinàmica que  complementa el relat històric. 

• Ús intensiu d’imatges, documents, àudios, vídeos i cites, entre d’altres, amb 

l’objectiu d’enriquir el discurs. 

• 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 set anys d’experiència.  

 

VALORACIONS DE TERRA ENLLÀ 

Entre les valoracions que podeu trobar sobre nosaltres, podeu consultar la plataforma 

Tripadvisor, on trobareu més de 80 opinions. Terra Enllà ha estat guardonada amb el 

premi  Travellers’ Choice 2021 i 2022, distinció atorgada a les empreses que reben 

constantment opinions excel·lents: 
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CONTACTE 

Pàgina web:  www.terraenlla.com 

 

Correu electrònic: terraenlla.guiatges@gmail.com 

 

Telèfon: 636 67 99 69 

 

Responsables: Maite Hernández i Andreu Caralt 

 

        

 

 

http://www.terraenlla.com/
mailto:terraenlla.guiatges@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCHtOAqk02BOXhN8tNQ4mDFQ
https://www.facebook.com/TerraEnlla/
https://twitter.com/terraenlla?lang=es
https://www.instagram.com/terraenlla/
https://www.youtube.com/channel/UCHtOAqk02BOXhN8tNQ4mDFQ
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g7205081-d7140463-Reviews-Terra_Enlla-Corbera_d_Ebre_Terra_Alta_Terres_de_l_Ebre_Province_of_Tarragona_Cat.html

