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Turisme de proximitatTurisme de proximitat

Els recursos naturals i el respecte que la comunitat ha tingut cap a ells. Agricultors, ramaders, pescadors, artesans o artistes han vist en 
els seus recursos naturals la seva font de subsistència i d’inspiració, així com un modus vivendi que s’ha traduït en forma de constums, 
festes i, per descomptat, en una gastronomia de producte, que se situa entre les millors de Catalunya. Del Parc Natural d’Els Ports fins 
al Parc Natural del Delta de l’Ebre, de la serra del Montsià a la de Cardó-Boix, o de les serres de Pàndols-Cavalls a les illes situades en 
el curs del riu Ebre, aquesta terra combina diversos paisatges que canvien de forma i aparença amb el trànsit de les estacions, i amb els 
ritmes lents però implacables de la naturalesa.
Les Terres de l’Ebre estan situades a 190km de Barcelona i a 80km de la Costa Daurada. Limiten pel nord amb les comarques de Lleida principalment 
vinculades al turisme rural.

Les Terres de l’Ebre és el nom amb què es denomina un territori situat al sud de Catalunya integrat per quatre comarques: Montsià, Baix Ebre, Terra Alta 
i la Ribera d’Ebre, les dues primeres situades a la costa i les altres dues a l’interior, fet que confereix a aquest territori una gran riquesa paisatgística i de 
costums.

Al sud, hi trobem els preciosos territoris del Maestrat, on hi conflueixen els límits de la Comunitat Autònoma d’Aragó i el País Valencià.

TERRES DE L’EBRE



El litoral

Platges i cales
Què fa que aquesta extensió litoral sigui 
única? Sens dubte, la varietat de paisatges 
que pots trobar-hi davant mateix del mar. 
Des de precioses caletes d’aigua cristal·lina a 
la zona del Perelló i l’Ametlla de Mar, ideals 
per fer snorkel, fins a tranquil·les platges de 
sorra a l’Ampolla, Sant Carles de la Ràpita o 
Alcanar, òptimes per gaudir amb la família, 
sense oblidar les fantàstiques platges de 
dunes del Delta de l’Ebre, un dels espais 
naturals més desconeguts i exòtics del litoral 
català.

Camins naturals
Parlar de caminar paral·lelament a la línia 
de la costa és parlar del GR 92, també 
conegut com a Camí de Ronda. Ben bé 
com a la resta del litoral català, es tracta 
d’una via magnífica per a descobrir petites 
cales, penya-segats vertiginosos, platges 
amb encant i altres espais que no són de 
fàcil accés amb altres vehicles de motor. 
Un tram molt bonic i que et recomanem 
especialment és el que va de l’Ametlla de 
Mar a l’Ampolla, ja que et permet gaudir 
d’una aigua cristal·lina, que podràs provar si 
fa bon temps.

T’aconsellem també l’excursió per la platja 
de la Marquesa fins al far situat a la Punta 
del Fangar. Si pots fer aquesta excursió al 
capvespre, et garantim que guardaràs per 
sempre la màgia de la llum sobre les dunes. 
Últimament, s’organitzen sortides nocturnes 
els dies de lluna plena per a delectar-te en 
les extenses platges del Delta enmig de la 
serenor de la nit.

Parc Natural del 
Delta de l’Ebre
Preparat per a descobrir un univers 
horitzontal? 

El Parc Natural del Delta de l’Ebre és la zona 
humida protegida més gran de Catalunya. 

En total, 7.736 hectàrees on els arrossars 
cobren un color diferent en funció de l’època 
de l’any en què ens trobem, i es converteixen 
en un pol d’atracció d’una flora i fauna 
riquíssimes.

Més de 800 espècies diferents de flora, on 
hi destaquen els canyissos, els joncs, els 
eucaliptus i els xuclamels de riu. Bona part 
d’aquesta vegetació s’ha hagut d’adaptar a 
les condicions extremes i colonitzar dunes, 
sòls salins o zones de llacunes. 

La fauna del Delta, bàsicament aus, atreu els 
amants del birdwatching (observació d’aus) 
de tot el món. De fet, se’n quantifiquen entre 
50.000 i 100.000 exemplars d’exactament 
343 espècies d’ocells.

FATA MORGANA
Restaurante - Pizzeria

Cocina mediterránea

Pizzas con massa fresca es� rada a mano y en horno de leña

Carta amplia a base de productos frescos y de calidad, privilegiando la 
proximidad, trabajando con fi liales de agricultura integrada y de crecimiento 
natural.

Plato del día - Menú “Xiquets” 

Menú Especial - Menú Gastronómico

Plaça del Club Nàu� c - 43895 L’Ampolla
Reservas  977 460 707

www.pizzeriafatamorgana.com 



Espais naturals - Delta de l’Ebre

Els 5 llocs imprescindibles del 
Delta de l’Ebre
Les característiques físiques del Delta, completament pla i amb vàries 
masses d’aigua, permeten gaudir de la naturalesa caminant, en bici, a 
cavall o en canoa. Descobreix els 5 racons que no pots perdre’t!

1. La Bassa de les Olles:

La Bassa de les Olles, amb 54 hectàrees, és la llacuna més petita del 
Parc Natural del Delta de l’Ebre. Comunicada amb la Badia del Fangar, 
entre arrossars i dunes, aquesta llacuna és el resultat d’una de les 
desembocadures més antigues de l’Ebre. La visita, que es pot iniciar 
des de l’Ampolla, és obligada, ja que podem trobar-hi flamencs, 
ànecs collverds, agrons o martins pescadors.

2. L’Encanyissada i la Tancada

Si la primera és la llacuna més petita, aquesta és tot just el contrari, 
la més gran! Existeix la possibilitat de donar tota la volta a la llacuna 
recorrent uns 15km, amb trams de carretera asfaltada i, d’altres, 
sense asfaltar. D’altra banda, visitar la llacuna de la Tancada en 
bicicleta és una bona opció, ja que hi ha un carril bici pel perímetre 
nord de la mateixa. És un itinerari molt ric, ja que recorre alguns 
entorns molt específics com poden ser antigues salines que, tot i 
estar abandonades, es pot veure com funcionen naturalment per les 
capes blanques de sal que s’hi formen a l’estiu.

3. Punta del Fangar i platja de la Marquesa

De totes les platges que hi ha al Parc Natural del Delta de l’Ebre, 
la de La Marquesa és una de les més màgiques, que culmina amb 
l’imponent Far del Fangar, un lloc que, per la seva bellesa, està 

gairebé a tocar del mite. Situada a la península d’El Fangar, té 
quilòmetres de sorra pràcticament verge. Les dunes de La Marquesa 
són unes de les millors conservades del Delta. La sorra daurada i les 
aigües cristal·lines la converteixen en una platja còmoda per a tots 
els públics.

4. Punta de la Banya i Platja del Trabucador

Has estat mai en una platja salvatge on els flamencs i les gavines 
comparteixen l’espai amb estels de tots colors? A l’estiu, s’obre 
la tanca del Trabucador, una llarga barrera de sorra de més de 5 
km i d’entre 100 i 200 metres d’amplada, per a accedir a la petita 
península de la Punta de la Banya, un dels atractius de la qual és 
que pots veure el mar tant si mires a l’esquerra com a la dreta. Des 
del mirador a l’extrem de la península hi tens una bona vista de les 
salines de la Trinitat, on habitualment s’hi reuneixen els flamencs 
durant gairebé tot l’any. Aquesta platja s’ha convertit en un lloc 
sagrat per als amants dels esports nàutics que requereixen vent i 
aigües tranquil·les, com el kitesurf o el pàdel surf.

5. Desembocadura del riu

La zona de la desembocadura de l’Ebre comprèn, molt prop dels 
nuclis urbans de Deltebre i Sant Jaume d’Enveja, 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 a entrar s’ha de 
demanar autorització al Parc Natural. La platja del Garxal, en canvi, 
és un espai visitable que es pot recórrer en bicicleta o a peu. S’hi 
han habilitat diversos panells explicatius de la fauna i la flora de la 
zona, així com miradors d’aus que permeten observar les aus que 
allà hi viuen. La urbanització de Riumar a 8 km de Deltebre té unes 
platges tranquil·les per a disfrutar en família amb tots els serveis al 
seu abast.

Restaurant
LO MAS DE NURI

Tel. 660 954 248 - 877 990 530
Ctra de Riumar, s/n - RIUMAR

www.lomasdenuri.com

CREUERS DELTA DE L’EBRE
Tel. 977 480 128 - 977 267 672

629 534 757
Pas Illa de Buda - RIUMAR

www.creuers-delta-ebre.com

Bar Restaurant
PAS DE BUDA

Taperia 
Pas Illa de Buda - RIUMAR

Bar Restaurant
CASA NURI

Tel. 977 480 128 - 977 267 672
Pas Illa de Buda - RIUMAR

www.casanuri.com



Espais naturals - Els Ports

Els 5 llocs imprescindibles del 
Patrc Natural dels Ports
Boscos de pins, senderes que s’endinsen per la muntanya, rierols i 
vistes magnífiques del Delta de l’Ebre. Els Ports de Beseit amaguen 
espais naturals veritablement paradisíacs, i volem que no et 
perdis els que són més representatius. Fes un cop d’ull a aquests 
imperdibles!

1. Estrets d’Arnes

Potser un dels llocs més singulars que amaga aquest massís, les 
muntanyes més salvatges de la Catalunya meridional. Un rierol s’obre 
pas entre abruptes parets, entre paisatges de pinars, matollars i 
prats. Els amants del senderisme i l’escalada hi trobaran un paisatge 
perfecte per a gaudir dels seus esports preferits.

2. Font Nova

La zona de la Font Nova, prop d’Alfara de Carles, és un altre dels 
imperdibles. El barranc de la Vall de l’Infern i el de la Coscollosa són 
encara llocs verges i inhòspits, on les cabres salvatges s’hi passegen 
al seu aire. Si vols veure unes boniques postes de sol amb tota la 
plana del Delta de l’Ebre als teus peus, des d’aquí hi trobaràs unes 
vistes privilegiades.

3. La Vall

T’imagines un paisatge alpí a pocs quilòmetres de la costa? A mesura 
que ens endinsem al barranc de la Vall, deixem enrere els camps 
d’oliveres per a gaudir dels boscos de pi i alzina. 

A poc a poc, el barranc va donant pas a imponents parets de roca, i el 
paisatge es torna totalment d’alta muntanya.

4. El mirador al cim de Caro

Una de les imatges més espectaculars dels Ports és observar el 
paisatge des del nou mirador situat al cim de Caro. S’hi accedeix a 
través de la carretera que puja des de Roquetes, creuant una zona 
completament boscosa. 

En dies clars, es pot observar la desembocadura del riu, mentre que 
quan la meteorologia canvia, es pot gaudir d’un poètic mantell de 
boira.

5. Faig Pare

Prop de La Sénia és recomanable conèixer el Faig Pare, que té una 
majestuosa arrel descoberta i plena de formes capritxoses que el 
converteixen en un dels arbres més bells del Parc Natural dels Ports. 
Declarat arbre monumental pel DARP el 3 de desembre de 1992, està 
situat dins de la reserva natural parcial de la Fageda dels Ports.



Espais naturals - Les Serres

Els 4 espais naturals 
imprescindibles
De nord a sud, d’est a oest, les Terres de l’Ebre poden presumir 
d’espais naturals molt diferents entre ells. T’hem preparat una 
selecció d’aquells que has de tenir en compte:

1. Serra de Cardó

La Serra de Cardó és una serra que s’estén entre els municipis de 
Rasquera i Benifallet. Molts l’associen a un antic balneari, les aigües 
del qual, amb propietats minerals, han servit de marca d’una de 
les aigües embotellades més populars de Catalunya. Solcat per 
nombrosos barrancs, la vegetació està formada per romaní, bruc, 
alzines, pinedes i alguns roures que han sobreviscut als incendis. 
Allunyat de qualsevol nucli habitat, l’entorn convida al silenci i al 
contacte amb un mateix.

2. Serra de Godall

La Serra de Godall és una serralada que s’estén de forma paral·lela 
a la serra del Montsià. És un lloc amb un alt valor patrimonial, 
ja que allà s’hi troben les pintures rupestres als abrics situats al 
costat de l’Ermita de la Pietat d’Ulldecona, declarades patrimoni 
de la humanitat per la UNESCO. També són molt interessants totes 
les construccions de pedra en sec que testimonien l’autenticitat 
d’aquestes construccions rurals. A la vessant interior de la serra hi 

trobem Godall i La Galera, poblacions veïnes i llocs de pas d’algunes 
rutes de senderisme recomanables.

3. Serra de Llaveria-Tivissa

La Serra de Llaveria és un conjunt muntanyós situat a cavall entre 
les comarques del Priorat, el Baix Camp i la Ribera d’Ebre. La millor 
època per a admirar les vistes és des de la tardor fins a principis 
de la primavera, quan bufa el mestral. La naturalesa calcària de les 
seves roques, ajudada per l’acció continuada de l’aigua i el vent, ha 
provocat l’aparició d’abrics rocosos, coves i avencs. El paisatge de la 
serra és boscós, amb terrenys dedicats al cultiu a les parts baixes. Hi 
ha alzines i arbres de fulla caduca, que li donen una intensa coloració 
a la tardor. 

Els escaladors troben en aquestes muntanyes un bon lloc on enfilar-se!

4. Serra de Pàndols

La Terra Alta és una comarca on hi conflueixen tres serres: la serra 
de Pàndols, la de Cavalls i l’extrem nord-est del massís d’Els Ports. 
Aquests espais, de geografia agresta, són particularment atractius 
per als amants del senderisme de muntanya. Un entramat d’itineraris 
locals recorre els espais naturals i els pobles d’aquest territori. 

A més, aquesta serra fou escenari de la Batalla de l’Ebre, i hi ha molts 
punts d’interès històric que recentment algunes empreses turístiques 
s’encarreguen d’interpretar juntament amb les visites als museus del 
COMEBE.

Cuina Mediterrànea. Carns a la brasa. 
Menú diari, Menu Nit, Carta, Vins.

EL BLAUET
Restaurant

Plaça Major, 8
43750 Flix | Tel. 977 410 570 
elblauetflix@hotmail.com



Agenda
Des de 24/06/2020 - 10:00 fins a 27/06/2020 - 10:00

Visites guiades Balneari de Cardó i La Batalla de l’Ebre

Des de 13/06/2020 - 10:00 fins a 30/06/2020 - 19:00

Reobertura Coves Meravelles de Benifallet

Des de 05/06/2020 - 09:30 fins a 26/07/2020 - 14:00

Reobrim el Museu Terracota

Des de 17/07/2020 - 10:00 fins a 15/09/2020 - 20:00

Re obertura MónNatura Delta de l’Ebre

TANCAT DE CODORNIU
Hotel Rural amb encant - Restaurant

Ideal per a turisme de relax

Casaments 

Comunions i batejos

Festes

Congresos

Jornades Gastronòmiques...

Carretera N-340, Km 1059 | Sol de Riu - 43569 Les Cases d’Alcanar
Tel. 977 737 194  - 696 544 801

info@tancatdecodorniu.com | www.tancatdecodorniu.com


