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Les Terres de l’Ebre són un 
territori situat al sud de Catalunya 
que es vertebra al voltant del riu 
Ebre. De paisatge divers, va des de 
les planures del delta de l’Ebre i les 
platges del litoral mediterrani fins 
a les serralades de l’interior, com 
ara les serres de Pàndols, Cavalls, 
Cardó i el massís dels Ports.

De geografia variada, resulta 
fàcil gaudir de la brisa de la Me-
diterrània en els extensos arenals 
de la costa i, a la vegada, realitzar 

interessants excursions de munta-
nya. La poca distància i les bones 
comunicacions entre el litoral i 
l’interior fan que, en una sola jor-
nada, es puguin visualitzar paisat-
ges ben diferents.

Cal destacar també el patri-
moni monumental que ofereixen 
pobles i ciutats carregades d’histò-
ria, on, des dels ibers fins a l’època 
de la reconquesta, romans, àrabs i 
els ordes religiosos hi bastiren pa-
laus, castells i fortaleses.

El riu Ebre al seu pas per Ascó

Itinerari • 1
Terres de l’Ebre
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ACCÉS
Eixos principals

El sud de Terres de l’Ebre 
es troba ben comunicat a través 
de l’autopista AP-7 i la carretera 

cap a l’Aragó, travessa el nord 

connecta, des de l’Hospitalet de 

-
gueix el riu Ebre; va des d’Ampos-
ta fins a Lleida per enllaçar totes 
les localitats situades a la ribera de 
l’esmentat riu.

En tren
Dues línies de ferrocarril con-

necten diverses localitats de les 
Terres de l’Ebre amb la resta del 
país. Pel sud, la línia Tarragona-
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València té parada a les poblacions 
de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, 
Camarles, l’Aldea, Tortosa, Am-
posta i Ulldecona, mentre que la 
línia Tarragona-Saragossa ho fa 
a les estacions de Móra la Nova,  
Ascó, Flix i Riba-roja. Més infor-
mació: www.renfe.es.

En autobús
Una completa xarxa de línies 

regulars d’autobusos enllaça les 
localitats de les Terres de l’Ebre i 
les connecta amb la resta de po-
blacions del país. Més informació: 
www.hife.es.

InfoRMACIó SoBRE 
LES TERRES DE L’EBRE
Presencial

– Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Tarragona i de les Terres 

de l’Ebre. C. Montcada, 32, 3r. 
Tortosa. Tel. 977 444 447.

– Consell Comarcal del Baix 
Ebre. C. Barcelona, 152. Torto-
sa. Tel. 977 445 308.

– Consell Comarcal del Montsià. 
Pl. Lluís Companys, s/n. Am-
posta. Tel. 977 704 371.

– Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre. Pl. Sant Roc, 2. Móra 
d’Ebre. Tel. 977 401 851.

– Consell Comarcal de la Terra 
Alta. Bassa d’en Gaire, 1. Gan-
desa. Tel. 977 420 018.

Internet

–  www.terresdelebre.travel: És el 
portal oficial del Patronat de 
Turisme de la Diputació de 
Tarragona-Terres de l’Ebre. Pre-
senta informació sobre espais 
naturals, patrimoni monumen-
tal, platges, turisme actiu, fires, 

Nou pont que comunica Deltebre amb Sant Jaume d’Enveja
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festes tradicionals i productes, 
amb receptes incloses. També 
inclou rutes per poder plani-
ficar el viatge i agenda amb els 
esdeveniments més importants, 
a més d’establiments turístics i 
adreces d’interès.

– www.baixebre.cat, www.terra- 
alta.org, www.riberaebre.org/
turisme i www.montsia.altanet.
org: Són els portals oficials de les 
quatre comarques de les Terres 
de l’Ebre. Informació completa 
dels pobles i les rutes que es po-
den realitzar, a més de gastrono-
mia, allotjaments i restaurants.

– www.ebreguia.com: Portal turís-
tic realitzat per Aureli López, 
guia turístic de Lo Racó del 
Temple, de Miravet. Informació 
acurada de rutes turístiques, ac-
tivitats i serveis. Dades dels po-
bles, no només de les Terres de 
l’Ebre sinó de comarques prope-
res, amb enllaços.

– www.viulebre.com: Amb pro-
postes de llocs per allotjar-nos 
o menjar, d’activitats i visites a 
realitzar, i de gastronomia i pro-
ductes de les Terres de l’Ebre.

– www.ebre.com: Conté un apar-
tat dedicat al turisme. Espais 
naturals, informació per locali-
tats i allotjaments turístics.

Simpàtic senyal al delta de l’Ebre
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Desembocadura de l’Ebre. Llacuna del Garxal
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Els rius són com éssers vius; 
neixen, van creixent al llarg del 
seu recorregut i es dilueixen al de-
sembocar en un altre riu o al mar. 
Cada riu té una història pròpia i 
l’Ebre no n’és l’excepció, ans al 
contrari, representa un cas molt 
especial. Al desaiguar a la Medi-
terrània crea un gran delta que 
ha canviat de forma al llarg del 
temps. Les aportacions de mate-

rials a través de milers d’anys han 
permès avançar fins a uns 20 km 
de la línia de la costa. La construc-
ció dels embassaments primer i els 
possibles transvasaments poden 
arribar a posar en perill el mateix 
Delta, ja que frenen les aporta-
cions de sediments.

El Delta està format per exten-
sos camps d’arròs i horts de cítrics 
que ocupen l’interior, així com les 

Itinerari • 1
La fusió dels elements

Garsetes als arrossars
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salines, les platges de la perifèria i 
les llacunes del litoral, la riquesa 
biològica de les quals va motivar 

aquesta zona com a Parc Natural. 

-
rades com a Parc Natural, avui el 
Delta està reconegut com a segon 
hàbitat aquàtic de la Mediterrà-
nia occidental. És la zona humida 
més gran i de més notorietat de 
Catalunya, i ha aconseguit man-
tenir una extensa fauna, integrada 
principalment per aus i peixos que 
aprofiten l’elevat grau de salinitat i 
la densa vegetació per sobreviure.

Els arrossars han creat el pai-
satge més característic i canviant 
del Delta, ja que, en funció de 
l’època de l’any, ofereixen colors 
i textures distintes que van des de 
les vastes extensions terroses a l’hi-

vern fins als verds i espigats camps 
a l’estiu, passant per les llacunes 
que s’inunden a la primavera, des-
prés de la plantada de l’arròs.

El Parc Natural del Delta és, 
doncs, un exemple de convivència 
entre un espai protegit i l’activitat 
de l’home. Les diferents àrees pro-
tegides estan repartides per tot el 
Delta. Una xarxa de carreteres lo-
cals i camins permet arribar fins a 
tots els racons. Nombrosos itinera-
ris senyalitzats representen el com-
plement ideal per a qui li agrada 
caminar o anar en bicicleta —una 
de les formes més recomanables de 
descobrir el Delta. A cada indret hi 
trobarem cartells explicatius i una 
vintena de miradors ens ajudaran 
a gaudir de l’espectacle. Només cal 
respecte per ajudar a preservar allò 
que l’evolució natural ha creat al 
llarg de tants anys.
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Dunes a la platja de Riumar
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oRIEnTAR-SE AL DELTA
Per circular pel Delta cal te-

nir un cert sentit de l’orientació. 
Nombrosos canals, carreteres i pis-
tes de terra compliquen, a vegades, 
l’existència als conductors, quan 
surten dels eixos principals. L’Ebre 
divideix el Delta en dos i la comu-
nicació entre els dos hemideltes 
tan sols és possible per l’N-340 
a l’alçada d’Amposta o pel pont 
construït recentment entre Sant 
Jaume d’Enveja i Deltebre. Aques-
ta infraestructura ha substituït els 
transbordadors que enllaçaven les 
dues poblacions. Situats al mig 
del Delta, hem de pensar que ens 
trobem dins d’un ampli semicercle 
envoltats de mar; això és bàsic per 
entendre el territori i orientar-nos.

PUnTS D’InfoRMACIó
Una bona manera de comen-

çar a descobrir el Parc Natural del 
Delta és visitar qualsevol dels tres 
punts d’informació: l’Ecomuseu, 
la Casa de Fusta o MónNatura.

Ecomuseu
Hi trobarem una visió del 

Delta a escala on hi són represen-
tats els diferents elements naturals 
que configuren el paisatge, les ac-
tivitats i arquitectura tradicionals, 
un canal que representa el riu amb 
els arbres identificats i una petita 
llacuna amb hide d’observació per 
veure uns quants ànecs. Agrobo-
tiga amb productes tradicionals, 
llibres i guies de viatge.
Carrer Doctor Martí Buera, 22. 
Del tebre. Tel. 977 489 679. www.
gencat.cat/parcs.

Nocions prèvies

Horari: de dilluns a dissabte, de 10 
a 14 i de 15 a 18 h (de maig a se-
tembre fins a les 19 h). Diumenges i 
festius, de 10 a 14 h.

Casa de Fusta
Peculiar construcció importa-

da l’any 1926 del Canadà, que ser-
ví de refugi de caça per a gent bur-
gesa de Barcelona. Ara acull una 
mostra interactiva sobre llacunes 
i gran part de les aus que habiten 
la zona, així com estris tradicio nals 
usats en caça i pesca. Agrobotiga 
amb productes tra dicionals i lli-
bres. Al costat hi ha un restaurant 
de cuina tradicional, una àrea re-
creativa de pícnic i s’ofereixen ac-
tivitats com lloguer de bicicletes i 
recorreguts amb barques de perxa.
Partida Cuixota. El Poblenou del 
Delta. Tel. 977 261 022.
Horari: de dilluns a dissabte, de 10 
a 14 i de 15 a 18 h (de maig a se-
tembre fins a les 19 h). Diumenges i 
festius, de 10 a 14 h.

MónNatura
Situat a la llacuna de la Tan-

cada, és un projecte de la Funda-
ció CatalunyaCaixa inaugurat el 
2012, que permet descobrir la ri-
quesa que amaga el delta de l’Ebre 
a través de plafons i audiovisuals. 
L’equipament es completa amb 
serveis com el racó de l’ornitòleg, 
un mirador, la botiga i les àrees 
que representen els diversos am-
bients que hi ha al Delta.
Llacuna de la Tancada. Ctra. del 
Poblenou del Delta a les Salines. Tel. 
977 053 801. Preus i horaris: www.
monnaturadelta.com.
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HEMIDELTA noRD
El Fangar

Península d’uns 6 km de llar-
gada que s’endinsa al mar al nord 
de la desembocadura de l’Ebre. Es 
tracta d’una extensa fletxa litoral 
que tanca la badia del Fangar, for-
mada per sorrals i dunes mòbils. 
Des del punt de vista de la fauna, 
l’aspecte més destacat és la impor-
tància de la zona per a la cria dels 
ocells marins i refugi d’aus migra-
tòries. El moment més aconsella-
ble per visitar-la és a la primavera, 
època en què, coincidint amb la 
nidificació, es poden observar un 
bon nombre de colònies d’aus ma-
rines. L’accés motoritzat està to-
talment prohibit i, a través d’una 
pista de terra, es pot arribar fins 
al far de la punta del Fangar, una 
de les imatges més característiques 

Espais naturals

d’aquest indret, juntament amb 
els miratges en dies de sol.

Les Olles
Bassa de 54 ha —la més petita 

del Delta— separada del mar per 
una franja de dunes. Un itinerari 
sobre plataformes de fusta, adap-
tat per a persones amb discapaci-
tat, permet gaudir de la vegetació i 
la fauna a través de tres miradors. 

Està situada a la badia del Fan-
gar, a prop de la urbanització Am-
pollamar. A l’inici del recorregut 
hi ha un punt d’informació del 
Parc Natural que també funciona 
com a agrobotiga, bar i lloguer 
de bicicletes, a més d’una zona de 
pícnic i parc infantil. Les dades 
bàsiques per localitzar-la són: plat-
ja de l’Arenal, s/n. Tel. 690 460 
712. www.bassadelesolles.com.

Punta del Fangar
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Canal Vell 
És la llacuna més gran de l’he-

midelta nord i antigament era el 
major sistema lacustre del Delta; 
com va passar amb altres llacu-
nes, va ser parcialment dessecat 
per ampliar els conreus d’arròs. El 
seu accés a un observatori privat 
permet gaudir de la fauna que hi 
habita. La llacuna és propietat pri-
vada, i entre els mesos d’octubre i 
maig els pescadors de la confraria 
de Sant Pere de Sant Carles de la 
Ràpita hi practiquen la pesca amb 
arts tradicionals. Des d’un mira-
dor es pot observar la gran con-
centració d’aus en determinades 
èpoques de l’any.

Desembocadura de l’Ebre 
És una zona molt dinàmica 

que ha anat canviant de forma 

al llarg del temps. Comprèn tres 
espais naturals protegits de gran 
importància: el Garxal, l’illa de 
Sant Antoni i l’illa de Buda. Les 
dues illes tenen el pas restringit 
i per entrar-hi s’ha de demanar 
autorització al Parc Natural. La 
platja del Garxal, en canvi, és un 
espai visitable que es pot recórrer 
amb bicicleta o caminant. També 
es pot accedir al hide d’observació 
de la llacuna del Garxal per veure, 
sobretot, gavines, xatracs i ànecs.

S’han habilitat diversos pa-
nells explicatius sobre la fauna i la 
flora de la zona, així com un mi-
rador de modern disseny que per-
met visualitzar tota l’àrea de la de-
sembocadura. A prop del Garxal 
es troba el Muntell Gros o de les 
Verges, una duna fluvial de quatre 
metres d’alçada.

 

Bassa del Canal Vell

TERRES DE L'EBRE. GUIA TURÍSTICA.indd   19 23/05/13   09:19




