
 TERROGONA
R U T A  P E L S  P O B L E S  M É S  T E R R O R Í F I C S  I  M I S T E R I O S O S

D E  L A  P R O V Í N C I A

P E R  I S A B E L  B E R E Ñ O  I  M A R  T A L A V E R A

V I N D R À S  S O L ?



...preparats per viure en una
pel·lícula de por? 
Aquesta no és una ruta qualsevol.  
 
Cada poble amaga una història,
cada història molts enigmes. 
Un consell: intenteu no tornar amb
ningú més a casa...

DIVENDRES
CORBERA D'EBRE
PRATDIP

DISSABTE
LA MUSSARA
FONTSCALDETES

DIUMENGE
SELMA
MARMELLAR

3 DIES 
6 POBLES
1 SORTIDA

 

3, 2, 1 ...
 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=es&mid=1CRj40fj7-rik0OrevKX4EeuZF8Z28Hkc&ll=41.22178516931607%2C0.9402904492187645&z=10


115 dies van ser més que suficients per sembrar
l'horror a tota la localitat. Sons de fusells, avions
sobrevolant, bombardejos i milers de morts. Avui dia
encara pots reviure la Batalla de l'Ebre a les seves
trinxeres, on testimonis han assegurat viure episodis
realment terrorífics. Sorolls paranormals, aparells

elèctrics que es desconnecten i malestar a tot el cos.
 

T'ATREVEIXES A ANAR-HI?

CORBERA
D'EBRE

 
TERRA ALTA

Si després d'enfrontar-te als
fantasmes de la guerra encara vols
descobrir nous secrets sobre aquest
poble i el conflicte que l'ha donat

a conèixer, pots complementar la
visita acudint al "Centre
d'Interpretació 115 Dies".

P R I M E R A  P A R A D A
 

 
 
 
 
 

DIA 
1

https://visitmuseum.gencat.cat/es/centre-d-interpretacio-115-dies


PRATDIP
 

BAIX CAMP

Et proposem una ruta ja creada per atrapar els
dips que s'amaguen al voltant del poble. Atrapa
tots els que puguis! Qui sap?, si no ho fas,
potser t'acaben xuclant la sang!

Coneixes la llegenda de
Pratdip? 
 
 
El poble deu el seu nom als
dips, unes criatures
semblant a llops de color
negre que estaven
endimoniades i vivien a les
muntanyes de la serra de
Llaberia.
 
 
 
 
Algunes nits es deixaven
veure pel poble atemorint
els seus habitants. Altres
nits... els ramats del
poble apareixien amb la
marca dels ullals al coll. 

LLOPS ENDIMONIATS,
RAMATS ATACATS I UN

POBLE ATEMORIT



En aquest poble abandonat la boira no ha volgut marxar i és, precisament,
l'element fantasmagòric del territori. Molts diuen que la boira funciona
com un portal a un món paral·lel. I és que diverses són les persones que
han desaparegut en aquest poble per la seva culpa. Un senderista va estar
absent durant 14 hores i va admetre que li van semblar només 2 hores. 

 
L'església de La Mussara no es queda al darrere. Adornada amb pintures

satàniques i creus invertides, les psicofonies es donen per fet. 
 

T'ATREVEIXES A CREUAR AQUESTA BOIRA?

LA MUSSARA
 

BAIX CAMP

Si la boira t'ho permet,
pots gaudir de la ruta
senderista entre La
Mussara i Avecs de la
Febró. 
 
 

DIA
2



FONTSCALDETES
 

ALT CAMP

Fontscaldetes i la Dama Blanca. Sembla el títol d'una pel·lícula de por,
oi? La història d'aquest poble també ho podria ser perfectament. Després
de quedar abandonat l'any 1964, es diu que durant el dia vaga l'esperit
de la Dama Blanca qui, morta per amor, va tornar de la tomba per visitar
el seu enamorat.
 
 

Sembla que la Dama Blanca era una noia del mateix poble a qui no
deixaven casar amb un noi del qual estava enamorada. La noia no va
voler casar-se amb cap altre home i va acabar emmalaltint i morint a
conseqüència de la seva angoixa. Avui dia el seu esperit encara ronda

pel poble amb l'esperança de trobar el seu enamorat. 
 

SERÀS TU QUI TE LA TROBIS?
 



Ú L T I M A  P A R A D A

 

 

ALT CAMP

 
 

DIA
3

SELMA

MARMELLAR

"Al vell fossar, potser algú encara hi puja
amb l’ull plorós o ja tan sols la pluja de
tard en tard el banya amb un dolç plor?"
escrivia el poeta Antoni Massanell. Què hi deu
quedar al fossar del castell de Selma? 
La vegetació ha anat cobrint aquest poble que
l'any 1358 comptava quaranta-nou cases i que a
poc a poc ha anat perdent habitants.
 
LA CRUA HISTÒRIA DELS TEMPLERS S'AMAGA RERE
LES RUNES DEL CASTELL. 
 

Aquí tens una de les
millors rutes de

senderisme per acabar
d'endinsar-te en

l'atmosfera de l'indret.
Sort i, sobretot, ànims! 

 

BAIX PENEDÈS

 
I arriba el darrer destí, pels
amants dels indrets solitaris i
misteriosos, aquest és el teu

lloc. Però no hi seràs sol. Les
ciències obscures ja s'han fixat
en aquest paratge, i les xarxes

van plenes d'experiències de joves
que hi han realitzat psicofonies o

sessions de ouija. Fins i tot
Cuarto Milenio en va dedicar un

capítol.
 
 

VEUS, RITUALS, CRIMS, VOLS
DESCOBRIR QUÈ SERÀ EL SEGÜENT?

 
 



 
T'atreveixes a passar la nit acompanyat dels dips? 

 
Et proposem:

 
Hotel  Mas Mariassa

 
Ctra. de Sta. Marina T-311 km 30

 
Pratdip (Tarragona) 00843

 
977 26 26 01

 
https://www.hotelmasmariassa.com/ca/hotel-amb-encant

 
 
 

 
La segona nit la passaràs  a Cabra del Camp a uns 6 km en cotxe de

Fontscaldetes. Si ho prefereixes, pots dormir amb la Dama Blanca
 

Et proposem:
 

Finca Sanumais
 

Carrer K, 52-56 Urbanització Mas del Plata 
 

Cabra del Camp (Tarragona) 
43811

 
611 13 90 19

 
https://www.sanumais.com/

 
 

 

INTENTA  DORMIR  SI  POTS
Primera Nit

Segona Nit

https://www.hotelmasmariassa.com/ca/hotel-amb-encant
https://www.sanumais.com/

