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LA RIBERA D’EBRE, UNA TERRA MÍTICA AL VOLTANT D’UN RIU 
 

Diuen que una terra no està forjada únicament pels seus encontorns i la seva gent 
sinó també per la seva mitologia. La Ribera d’Ebre, comarca regada i travessada de nord 
a sud pel riu Ebre, ha estat solcada d’un imaginari col·lectiu molt ric.  

 
Ibers i llops; àrabs i sènies; templers i tresors, carlins i bandolers; sirgadors i 

sègoles... formen part dels indrets riberencs, dels seus racons visibles i recòndits. Des del 
culte al llop de la cultura ibera amb la llegenda arcana de la ciutat d’Iltirca fins a la perícia 
dels sirgadors estirant dels llaguts fluvials, la mitologia riberenca es presenta com un afegit 
imprescindible als seus atractius sensorials. 
 

La Ribera d’Ebre és una comarca de contrastos visuals. Els vorals de riu són 
frondosos de vegetació i s’hi arreceren els cultius de fruita dolça amb unes característiques 
peculiars de gust i color que la fan molt atractiva als mercats, però el paisatge es va neulint a 
mesura que ens allunyem del riu Ebre per deixar pas a paisatges d’oliveres, vinyes, 
ametllers i conreus més adients a l’eixorquia. 
 

El boscos de pins mediterranis quasi no deixen constància del passat de carrasques 
frondoses i l’orografia de la vall es fa més abrupta als extrems, com si volgués 
remarcar la seva silueta estilitzada. La riquesa natural de l’aigua i la bona comunicació de 
la comarca amb la resta del país va atreure la indústria en el segle passat.  
 

El caràcter d’acollida dels riberencs es forjà de forma molt important durant el període 
de comerç de cereals que aprofitava el riu com a via de comunicació privilegiada a mitjan 
segle XIX. Aquella febre comercial va dur comerciants de l’interior del país a establir-se en 
pobles riberencs situats al voral del riu, es van alçar magatzems d’acumulació de gra i, fins i 
tot, algun despoblat com ara els Masos de Móra van acabar convertint-se en reial vila de 
Móra la Nova. 
 

El pont de Móra d’Ebre uneix Móra d’Ebre, la capital de la Ribera d’Ebre, amb Móra la Nova 
salvant el riu Ebre. Inaugurat el 1943, substitueix l’antic pont de ferro construït per La 

Maquinista Terrestre i Marítima el 1918 i dinamitat per l’exèrcit republicà el 1938. 
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Els llaguts solcaven el riu carregats de gra i els sirgadors i llaguters 
demostraven la seva perícia conduint aquestes embarcacions tan peculiars entre els 
meandres fabulosos d’aquest riu mític que és l’Ebre. La figura dels sirgadors, homes 
rudes i forts que mitjançant les sègoles, unes cordes reforçades, feien avançar els llaguts és 
present en moltes de les pàgines literàries escrites sobre la nostra gent riberenca. Artur 
Bladé o Carmel Biarnès, els dos clàssics de la literatura de la Ribera d’Ebre, glosen les 
gestes d’aquests forçuts.  
 

El patrimoni històric que atresora la comarca és molt ric i regat d’història arcana i 
magna història. No és cap secret que mitjançant unes inscripcions trobades a la cel·la de 
captiveri a París del darrer mestre templer, Jacques de Molay, s’està cercant a la Ribera 
d’Ebre i prop d’Ascó el Tresor del Temple, hipòtesi que abeuren els castells de Miravet o 
Ascó, el primer dels quals és el darrer reducte de l’orde a Catalunya. 
 

El patrimoni històric i mitològic riberenc és un valor afegit a la bellesa 
paisatgística i a la nectària dolçor dels productes agrícoles. Tot a l’empara d’un riu que 
com una cicatriu de vida i anhels parteix la comarca quasi simètricament.  
 
 
HISTÒRIA I MITOLOGIA 
 

Les troballes arqueològiques d’assentaments humans amb més edat a la Ribera 
d’Ebre es remunten al paleolític superior i les trobem als pobles de Vinebre i Rasquera. 
D’època posterior, trobem mostres de pintura llevantina a les coves del barranc de Font 
Vilella (Tivissa); destaquen la cova del Ramat, les de la cova del Cingle i la cova de la Font 
del Pi, amb cinc petites figures estilitzades. 
Les troballes de més importància, però, ens vénen ja del període ibèric. Dos punts 
importants de la cultura ibèrica a la Ribera són el Castellet de Banyoles al terme de Tivissa i 
Sant Miquel a Vinebre. Es tractava en el passat de dos recintes importants fortificats amb 
torres i ubicats en punts estratègics. S’han trobat restes arqueològiques interessants en 
ambdós. La cultura ibèrica és la primera gran civilització de la qual trobem veritables restes: 
els ilercavons. Així s’anomenaven els ibers de les contrades riberenques.  
 

Una altra civilització important que trobem a la comarca és la romana. Les àmfores 
trobades i elaborades a la vila romana de l’Aumedina, al terme de Tivissa, demostren que 
els productes agraris riberencs com l’oli i el vi eren objecte de comerç i culte ja des de temps 
remots per a la mediterrània romana. 
 

Segles després, són els àrabs els que deixen la seva empremta a la Ribera d’Ebre. 
Alguns noms de pobles com ara Benissanet o Miravet en són un exemple. Les sènies i els 
sistemes d’irrigació en general dels hàbils pobladors es fa ben palesa en una vallada on el 
riu els va atreure amb els vorals frondosos susceptibles de conreu. 

A l’inici de segle XII, el territori riberenc estava dividit entre el valiat de Tortosa i el de 
Siurana que incloïa bona part del terme actual de Tivissa, Móra d’Ebre, Móra la Nova i 
Garcia. 
 

Temps després aquests reductes queien sota l’ombra de la creu. Pel que fa a 
Miravet, el comte Ramon Berenguer IV el va cedir als templers que s’hi van aposentar fins a 
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esdevenir l’últim reducte de l’orde a Catalunya després d’un setge mític, mentre que els 
territoris riberencs actuals que pertanyien al valiat de Siurana passaven a la baronia de 
Castellvell, entre d’altres.  
 

Del llegat dels templers amb les importants 
comandes de Miravet i Ascó, queden els 
imponents castells i nombroses llegendes 
mítiques. 
Foto: Castell de Miravet. D. G. Patrimoni Cultural / MHC / 
Pepo Segura 

 

 
El comte Ramon Berenguer IV va atorgar una carta de salvaguarda als vençuts àrabs 

que van voler quedar-se com a moriscs en terres riberenques després de la derrota. 
Aquests, per la fertilitat de les terres, van seguir amb la tasca de conreu i van conviure fins a 
l’expulsió general dels moriscs el 1610, amb la qual cosa va augmentar el llegat agrícola i 
els oficis de menestralia que avui són una herència de tradició important en la qualitat final 
dels productes agraris riberencs. A la capital de la comarca, Móra d’Ebre es celebra la 
convivència entre tres cultures (àrabs/moriscos, jueus i cristians) amb la Festa de la 
Móra Morisca, que te lloc cada dos anys, i la capital mimetitza al nucli antic aquella època 
passada d’esplendors comercials, menestralies acurades i elaboració de productes agrícoles 
de qualitat. 
 

El riu, com a via fluvial de comunicació, estratègica i més ràpida per la seva 
vertebració, va figurar en el punt de mira de seguida dels diferents senyors del 
territori i en alguns casos el seu domini va comportar força tensió entre ells.  
 

Empremta especial per la magnitud bèl·lica és la que va deixar la Guerra Civil 
espanyola i en concret l’anomenada Batalla de l’Ebre. Una cruenta batalla que ha deixat 
nombrosos testimonis visitables d’un episodi per recordar amb intenció propedèutica de pau. 
 

Són remarcables en aquest sentit el Refugi Antiaeri de la Font Gran de Benissanet, el 
Castell de Móra d’Ebre o el Refugi Antiaeri de Flix, tots tres testimonis visitables i en un estat 
de conservació òptims després de la restauració pertinent, entre d’altres. 

En cada envit els castells i les fortificacions riberenques, els grans casals o les 
esglésies acumulaven cicatrius a la bellesa arquitectònica fruit de la cobdícia dels 
homes i l’imaginari col·lectiu alimentava de llegendes de gestes, heroïcitats, arquetips, 
traïcions, passions...  
 

Un llegat també que forjava amb aquestes particularitats històriques el caràcter d’una 
població marcada per la cicatriu d’un riu. 
 

I, així doncs, si lo riu és el primer gran element mitològic riberenc, la comarca és 
plena de llegendes que les petjades de la història magna i la història efectiva han deixat.  
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Llegendes com les dels gossos sobrenaturals i vampírics, els Dip, senyors i amos 

dels capvespres i plenilunis de la serra de Llaberia. Llegendes com les del Tresor del 
Temple i el darrer i dramàtic setge de Miravet. Novel·les de bandolers carlins o d’històries de 
got i ganivet i facècies protagonitzades pels rudes sirgadors. Llegendes com l’aura oriental 
dels moriscs, el somni moro...  
 

Llegendes lligades a les terribles riuades que s’ho enduien tot sense miraments. 
Llegendes al voltant d’una cruent batalla, la de l’Ebre, a la Guerra Civil, escrita per milicians i 
nacionals, bales, morters i odis. Llegendes com les fogueres de Sant Antoni o les de 
l’equinocci de primavera o les de l’exèrcit francès de Napoleó amb el general Suchet al 
capdavant.  
 

Llegendes, en definitiva, que es respiren als indrets on van tenir lloc i que atorguen al 
patrimoni històric existent aquesta mateixa atmosfera mítica que traspua el mateix riu i que 
alguna d’elles ha perviscut en forma de festa institucionalitzada en els nostres dies.  

 
Lligades a les llegendes riberenques destaca la Jota com a ball autòcton i d’antuvi. La jota 
que es ballava antigament per engalanar la festa major o celebrar algun esdeveniment i que 
avui està proliferant un altre cop amb les particularitats de cada poble o indret pel que fa a 
melodia i dansa. 
 

La Ribera destil·la aquesta fressa mitològica, en els silencis, en el bullici, en els 
capvespres temperats, al voral del riu, a la muntanya més escarpada...  
 

Qui visita la Ribera no s’enduu únicament el record de les seves meravelles 
visibles i sensitives. S’enduu també l’inconscient mitològic i algun secret recòndit 
d’una comarca amb una marcada personalitat.  
 
 
CLIMATOLOGIA I PAISATGE 
 

El clima riberenc està condicionat per la riquesa orogràfica. En general no és 
gaire distint del litoral tan proper, però les temperatures s’agreugen als estius i als 
hiverns. Té els paràmetres del clima mediterrani temperat amb les moderades variants 
provocades per aquesta orografia especial.  
 

La vall del riu i la cubeta de Móra es manifesten com a zones de microclima on el 
fred i la calor s’intensifiquen respecte als vessants muntanyencs. La pluviositat en general és 
minsa i els estius són llargs i calorosos. El fenomen del microclima pot fer que en ple mes 
d’agost una nit al bell mig de la cubeta sigui xafogosa i, no obstant això, en una zona 
muntanyenca com ara Tivissa la calor sigui més plàcida.  
 

Aquesta intensificació de la calor a la vall del riu i la cubeta és un avantatge 
comparatiu important als conreus agrícoles perquè accelera la precocitat de la 
maduració a la fruita dolça de pinyol i la solejada abundant atorga característiques 
importants de color que són ben valorades pels mercats.  
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D’altra banda, les zones muntanyenques, més airejades, esdevenen idònies per a 
conreus de menys necessitats hídriques que per la situació privilegiada també atorguen un 
caràcter peculiar als productes com ara la vinya o l’olivera.  
 

Els contrastos entre els vorals de riu verdals i les zones interiors determinen 
una catifa visual magnífica. A la primavera els camps florits dels fruiters que sovintegen la 
vall són un espectacle cromàtic digne del pinzell més exquisit, però el neuliment gradual de 
la vegetació cap a les zones interiors muntanyenques esdevé impactant sobretot quan els 
conreus de més eixorquia deixen pas al bosc de pi blanc, el veritable senyor de les 
contrades àrides riberenques.  
 

La colònia de pi blanc s’alça entre sotaboscs de romaní i bruc d’hivern bàsicament, 
tot i que en determinats encontorns de la comarca el groc de les ginestes s’afegeix a la 
primavera a l’espectacle cromàtic fins al punt que aquest arbust tan visual dóna nom 
possiblement a un dels pobles: Ginestar. Escassos vestigis de carrasques a les zones més 
ombrívoles i fresques, als obacs, són testimoni del regnat d’aquestes en un passat llunyà.  
 

Una menció especial per a les majestuoses alberedes que ornen els vorals i els 
meandres magnífics de riu amb la seva opulència frondosa. 
 

El clima generalment temperat de la Ribera, els llargs estius i els encontorns 
paisatgístics conviden els visitants amb motivacions fluvials i excursionistes. 
 
 
PRODUCTES DE LA TERRA I GASTRONOMIA. ARTESANS I FIRES 
 

L’agricultura ha estat una constant del creixement econòmic de la Ribera 
d’Ebre fins que la indústria energètica a principi de segle XX va rivalitzar-hi en 
outputs. La fertilitat de la vall de l’Ebre, els vorals llimosos, la climatologia especial i les 
terres més àrides on a pleret s’han implantat les xarxes de reg de suport han afavorit una 
activitat agrària amb productes de reconegut prestigi als mercats.  
 

Actualment, la Ribera d’Ebre és tot un referent del país pel que fa a la 
producció de fruita dolça de qualitat. El préssec vermell i la cirera en serien els 
protagonistes principals.  
 

El préssec vermell que ocupa una gran part de les hectàrees de conreu, sobretot a 
les zones de regadiu intensiu, excel·leix per la textura, dolçor i color.  
 

L’altra protagonista del somni nectari és la cirera. Es conrea tant en zones de regadiu 
intensiu com en zones de reg de suport, a diferència del préssec vermell, per les menors 
necessitats hídriques de l’arbre. La cirera riberenca també ha guanyat llocs als mercats 
agroalimentaris per la precocitat de les varietats, el color i la dolçor.  
 

Altres conreus de fruita dolça s’estan imposant amb l’adveniment de noves varietats 
produïdes pels vivers, com ara la nectarina o el préssec paraguaià. I totes troben a les terres 
de conreu de la Ribera un aliat idoni per acomplir el somni nectari i satisfer els paladars més 
exigents.  
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A les zones més altes de la Ribera, els conreus més estesos han estat la vinya i 

l’olivera. Ambdós prou importants pel producte final que se’n deriva: l’oli i el vi. Dos 
productes ben arrelats històricament a la comarca.  
 

Pel que fa a l’oli, la Ribera d’Ebre presenta una 
singularitat excepcional. La Ribera és 
probablement la comarca on hi convergeixen més 
varietats d’oliva del país, a causa lògicament del 
clima que permet el correcte desenvolupament de 
distintes classes d’oliva al punt de maduració. 

 
El vins riberencs, com no pot ser d’altra manera, també són fruit de la sinergia 

climàtica i la composició especial del sòl. Les varietats blanques predominen als vorals 
de riu, les quals donen com a resultat vins blancs de baixa graduació, però d’afruitats 
intensos, mentre que en zones muntanyenques són les varietats de verema negra les que 
s’imposen amb colors al most espectaculars i altes graduacions. 
 

La inquietud comercial derivada de la producció agrícola de qualitat ha ocasionat, 
des de fa molts anys, la presència de fires en moltes poblacions de la comarca com a 
aparador lúdic i comercial.  
 

Les fires agrícoles tenen una forta implantació a la Ribera. La més notòria per 
l’antiguitat i afluència de públic és la Fira Agrícola Ramadera i Industrial de Móra la Nova. 
Celebrada a la tardor és un dels esdeveniments lúdics i comercials més importants de la 
comarca.  

 
Una altra fira interessant i ben lligada al món rural és la Fira Ramadera i Artesana de 

Rasquera. S’hi poden trobar des d’artesanes que trenen a mà la fulla del margalló per fer 
cabassos fins a espècimens de cabra blanca autòctona. 
 

A moltes altres viles de la comarca es celebren al llarg de l’any fires vinculades a 
productes agroalimentaris i artesanals. El denominador comú de totes elles és el mateix: 
servir d’aparador d’uns productes excel·lents sinergia d’un clima i terra particulars i 
d’una feina ben feta.  
 

Molt lligades a l’agricultura són les terrisses. La ceràmica, el fang cuit, sempre ha 
estat un aliat dels productors agrícoles. A Miravet, hi va créixer una tradició terrissera que 
encara avui té força importància.  
 

La fabricació de pitxells, cànters, gerres i altres objectes amb els torns de pedal es 
pot visualitzar avui a les terrisses operatives que hi ha a l’entrada de la població. Un ofici 
ancestral que ha perviscut i que s’ha modernitzat sense perdre’n l’essència.  
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LA INDÚSTRIA 
 

Potser l’antecedent històric més important industrial riberenc foren les 
alcoholeres. La destil·lació d’alcohol i la fabricació d’aiguardents va tenir una forta 
importància al llarg del segle XIX i principi del XX. A la població de Móra la Nova encara es 
poden veure els forns i les xemeneies altes de totxo, vestigi d’aquesta activitat. 
 

A principi del segle passat, la bona comunicació vial i ferroviària, la riquesa 
hídrica del riu i el clima temperat van esdevenir uns atractius decisius perquè la 
indústria fixés a la comarca el seu punt de mira. La Petroquímica de Flix va omplir 
d’alemanys i mà d’obra de fora una població que fins aleshores comptava amb l’agricultura 
com a principal activitat.  
 

La població de Flix i els pobles de la seva àrea d’influència van mudar la pell per 
acollir nova gent i afrontar un repte industrial amb majúscules. La fàbrica va absorbir molta 
mà d’obra del camp i d’altres sectors debilitats i va donar al nord de la Ribera un aire fresc 
amb una colònia de tècnics i empleats alemanys que van transmetre noves formes 
d’entendre la vida i el negoci.  
 

Però el fenomen industrial més important va ser la construcció de les dues centrals 
nuclears a Ascó a mitjan segle XX. La tensió en un primer moment per la polèmica forma 
de producció energètica es va fer sentir.  
 

El cert és que més enllà d’aquesta polèmica, encara avui viva, les centrals nuclears 
van donar feina a un percentatge molt alt de la població autòctona, van atreure molta mà 
d’obra de fora i van esdevenir una veritable marea per al sector serveis (bars, restaurants, 
allotjaments, comerços).  

 
Una gran part del sector serveis riberenc va néixer aleshores, per satisfer aquelles 

necessitats, i esdevé un actiu important, la base, per afrontar nous reptes com el turisme 
actiu i de descoberta.  
 

La indústria, sobretot l’energètica, ha anat desenvolupant-se al costat d’una 
agricultura cada cop més intensiva i professionalitzada i d’un sector serveis que a poc a 
poc està guanyant terreny i oferint la bellesa paisatgística, el patrimoni històric i cultural, 
les delicadeses gastronòmiques i agroalimentàries amb més professionalitat i recursos.  
 

Tot un repte, sens dubte, que una comarca amb tanta personalitat i atractius com és 
la Ribera d’Ebre figuri entre els destins per descobrir escollits per molta gent que en 
desconeix l’aura mítica, històrica, gastronòmica, fluvial i agroalimentària.  
 
 
LO RIU 
 

Sempre s’ha dit que «l’aigua és vida». Des de temps ancestrals, l’home ha cercat 
estar a prop de les conques hidrogràfiques. Els rius són les veritables artèries de la 
humanitat. Els rius recullen en el seu fluir la història de les terres que llepen. 
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L’Ebre, el riu que solca la comarca de nord a sud, és un riu fascinant. El nom 
n’és un exemple. Ebre que prové del nom Iber. Un nom associat a una primera cultura, la 
ibera, ben assentada a les nostres terres. Un riu que esculpeix l’orografia comarcal de 
meravellosos meandres i serpenteja fins al Delta amb una aura de caràcter indòmit però 
generós alhora.  
 

La convivència amb el riu no sempre ha estat fàcil. Les reiterades riuades, fins a 
la construcció dels pantans reguladors, varen emportar-se molts somnis dels que s’havien 
apropat a les aigües verdoses de l’Ebre per construir-hi paradoxalment un futur.  
 

El riu ha estat des del principi una garantia de vida. Pels conreus, per la mateixa 
aigua, fou un imant de vida. Després va passar a ser una artèria viària ràpida i eficaç amb 
els llaguts i els sirgadors, que hi baixaven gra, minerals i tot tipus de mercaderies. Com ja 
hem vist, ha esdevingut la font de riquesa de determinades indústries que necessiten el seu 
preuat fluir. Però avui, lo riu és més que tot això.  

 

Generós de mena, l’Ebre és el riu 
més cabalós d’Espanya i el 
segon més llarg després del Tajo. 
Amb una longitud total de 930 
quilòmetres, la conca hidrològica 
és la més extensa d’Espanya. Per 
tant, que la Ribera d’Ebre sigui 
solcada de nord a sud per aquest 
gran riu és un privilegi. 

 
Lo riu és la història viva i impertorbable dels riberencs i la font d’una nova necessitat: 

l’esbarjo. Al riu ja no se’l mira únicament amb aquella mirada predadora de la 
necessitat. Se’l mira amb afecte i s’hi vol conviure en estones de gaudi. Les activitats 
lúdiques al voltant del riu estan creixent de manera exponencial.  
 

El solquen llaguts turístics, piragües, embarcacions de baix calatge... S’hi 
escenifiquen festes majors de poblacions, s’hi obren passejos, es realitzen concursos 
esportius... Lo riu «mític» del gran poeta Vergés, lo riu «màgic» de Carmel Biarnès, lo riu 
«plàcid» de Bladé, lo riu «oníric» d’Andreu Carranza, lo riu Ebre... s’ha convertit en l’artèria 
de la vida lúdica i turística riberenca.  
 

Les rutes organitzades pels vorals, la navegació, l’esport, els passos de barca, 
els camins de sirga o les festes a la seva empara són una mostra que lo riu és 
quelcom més que una font de recursos, és el segell afectiu d’una comarca.  
 

Sense el riu la Ribera d’Ebre seria tan diferent! Costa d’imaginar... I els riberencs ho 
saben i han sabut canalitzar aquesta devoció i admiració per a la gent que el desconeix i que 
vulgui descobrir a les cromàtiques aigües un caràcter i una aventura vital.  
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Per aquest motiu els homes i dones, els nois i les noies, saben que «l’aigua és vida» 

sí, però lo nostre riu és quelcom més. Lo riu és la mateixa Ribera d’Ebre. 
 
 
SENDERISME, CICLISME I ESPAIS NATURALS PROTEGITS 
 

Els magnífics meandres del riu, les aubaredes, els contrastos cromàtics, el 
clima temperat o la mateixa riquesa històrica conviden a activitats de lleure com el 
senderisme o el ciclisme.  
 

Moltes són les rutes que estan preparades per acollir els amants d’aquestes activitats 
ludicoesportives. Traçats que ressegueixen les excel·lències visuals de l’orografia, les 
panoràmiques, el deler de fer compatible una estona d’esport amb la satisfacció visual d’un 
territori solcat d’imatges naturals gratificants. 
 

De fet, a la comarca hi discorren tres etapes del camí del GR-99 o Camí Natural de 
l’Ebre (la 37, la 38 i la 39). En alguns punts coincideixen amb el Camí de Sirga, camins que 
forjaven les petjades fermes dels sirgadors quan estiraven els llaguts pel riu. Senders que el 
visitant pot resseguir gaudint de l’espectacle dels vorals de l’Ebre, els mirífics meandres i 
alhora que hom imagina aquells homes forçuts i tenaços empenyent els llaguts. El GR-99 es 
pot gaudir amb una passejada a peu o amb bicicleta de muntanya. 
 

Però més enllà dels vorals del riu, també hi concorren sendes i camins, rutes, que 
abandonen pausadament el riu per endinsar-se al cor de les serralades. Antics camins de 
carro, lligallos abandonats i d’altres que avui fan les exquisideses dels senderistes i 
cicloturistes.  
 

Algunes d’aquestes rutes s’endinsen en paratges d’una bellesa extraordinària com és 
el cas de la Reserva Natural de Sebes, l’espai natural de la serra de Llaberia o l’espai 
natural de les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, entre d’altres.  

 

La Reserva Natural de Sebes és un tresor natural riberenc. Àlbers, salzes i xops entre altres 
espècies frondoses encerclen la llacuna de la reserva que en mimetitza els colors verdosos. 
Indret especial per a les aus i la seva salvaguarda. Destaquen la presència de cigonyes o del 
blauet sobrevolant la llacuna mentre els cavalls pasturen mansuetament als vorals. Foto: 

Mariano Cebolla 
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En contrast amb la riquesa hídrica de Sebes, els senderistes poden gaudir de 
l’orografia rocallosa i els paratges escarpats de la serra de Llaberia. Les vistes des dels cims 
són espectaculars amb la mar a l’horitzó temperant l’esperit del visitant. El poble de Llaberia 
a les alçades recòndites i de fàcil accés amb automòbil és gratificant per la construcció del 
grup de cases en pedra vista i un estat de conservació formidables.  
 

No menys atractives resulten les rutes de les muntanyes de Tivissa-Vandellòs on els 
aiguamolls, els barrancs de rocalla, els boscos inhòspits, les grans masies d’antuvi o els 
aromes del sotabosc esdevenen un regal per als sentits del senderista o visitant.  
 

Una menció especial també per a l’espai natural de Riba-Roja. Un context natural 
marcat per la presència de l’embassament delimitat pel conglomerat muntanyenc. En aquest 
embassament s’hi poden practicar diverses activitats fluvials entre les quals destaca la 
possibilitat de gaudir de la navegació amb vaixells residència, el piragüisme, el rem, la vela, 
la motonàutica i també les activitats de pesca. 
 

En definitiva, la Ribera d’Ebre ofereix una amalgama de paratges, cadascun amb la 
seva pròpia personalitat orogràfica i natural, però tots ells amb un atractiu interessant per als 
amants del senderisme, les passejades o la bicicleta de muntanya.  

 
 
 
 
 
 
 

Text de Miquel Esteve Valldepérez 
Escriptor de la Ribera d’Ebre 
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SITUACIÓ I ACCESSOS  

 
La situació interior de la comarca no és un impediment per a la seva fàcil 
accessibilitat. 
 

La xarxa d’autopistes és a quaranta minuts a més tardar de la població més 
allunyada d’aquestes. La qualitat de les vies ha millorat notablement en els darrers anys i la 
xarxa ferroviària travessa la comarca com el riu, que en altre temps va ser l’artèria vial de la 
comarca.  
 

Els traçats viaris tortuosos d’antuvi motivats per la geografia particular han estat 
solucionats pels nous traçats i únicament alguns trams de carreteres comarcals mantenen 
aquest tarannà tortuós.  
 

El servei d’estacions d’autobusos és prou notori. Les companyies HIFE i Hispano-
Igualadina solquen les carreteres comarcals entrelligant totes les poblacions, pràcticament, i 
les enllacen amb els nuclis importants dels contorns.  
 

És una comarca on les poblacions són ben comunicades pel teixit viari, molt 
properes a les xarxes d’autopistes per accedir-hi des de l’exterior i amb un servei 
ferroviari que enllaça ciutats com ara Reus, Barcelona, Saragossa o Casp amb els 
principals centres neuràlgics riberencs, les estacions i baixadors de Móra la Nova, Flix, Ascó 
o Riba-roja. 
 

S’hi afegeix també la proximitat de l’aeroport de Reus amb un complert menú de 
vols i destinacions i les estacions del tren d’alta velocitat l’AVE a les ciutats properes 
de Lleida i Tarragona. En definitiva, podríem concloure que la Ribera d’Ebre és una 
comarca ben comunicada malgrat la seva condició interior. 
 

AMB COTXE 

 

 
 Eix de l’Ebre (C-12): va de Lleida a Amposta vorejant l’Ebre de nord a sud. Ideal per accedir al 

Baix Ebre i la Ribera d’Ebre. 
 N-420: va de Tarragona a Saragossa, passant per Reus-Falset-Móra d’Ebre-Gandesa-

Alcanyís d’est a oest en sentit transversal. Ideal per accedir al Priorat, la Ribera d’Ebre, la 
Terra Alta i el Matarranya. 

 C-44: via alternativa d’accés des de l’Hospitalet de l’Infant a l’Eix de l’Ebre passant per 
Tivissa. D’alt interès paisatgístic. 

 TV-3022: connecta la N-340, entra l’Ampolla i l’Ametlla de Mar, des del Perelló fins Rasquera i 
l’Eix de l’Ebre. Ideal per accedir a Miravet i la Ribera d’Ebre. 

AMB TREN 

 

 
 Regional Renfe Barcelona - Reus - Móra la Nova - Flix i Barcelona - Reus - Casp, i Grans 

Línies Renfe Barcelona - Reus - Saragossa - Madrid. Estacions a Marçà - Falset, Capçanes, 
els Guiamets, Móra la Nova, Ascó, Flix i Riba-roja d’Ebre. 

 Accés amb tren d’alta velocitat AVE (línia Barcelona-Tarragona-Lleida-Saragossa-Madrid) des 
de les estacions de Lleida i de Tarragona.  

AMB BUS 

 

 
 La Ribera d’Ebre disposa de línies regulars de bus de les empreses Hispano Igualadina i HIFE 

que connecten les principals poblacions de la comarca amb Lleida, Barcelona, Tarragona i 
Saragossa. 
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Mapa de situació: 
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OFICINES DE TURISME I PUNTS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA 

  

 
 
 
 
 
 
El caràcter d’acollida riberenc és fa 
ben pales en la xarxa d’oficines 
d’atenció als visitants. Un entramat 
de punts d’atenció encapçalats per 
persones que coneixen i estimen la 
comarca són el suport idoni per a que 
l’estança a la Ribera d’Ebre sigui del 
tot plaent i fructífera.  

 
 

POBLACIÓ  ADREÇA LLOC WEB 

ASCÓ Oficina 
Municipal de 
Turisme  

Plaça de l'Estació, 3. Ascó. Tel. 977 
406583 / turisme@asco.cat    

http://turisme.asco.cat 
 

TIVISSA Oficina 
Municipal de 
Turisme  

C. de la Foig, 5. Tivissa.  
Tel. 977417551-977418014 /  
info@tivissa.cat  

www.tivissa.cat 
 

BENISSANET Punt 
d’Informació 
turística  

C. d’Antoni Gaudi, 1. Benissanet. Tel. 
977407915 /  
rmartinez@benissanet.altanet.org  

www.benissanet.cat 
 

RESERVA 
NATURAL DE 
SEBES 

Punt 
d’Informació 
turística  

Mas del Director, Reserva Natural de 
Sebes. Flix. 977265112 / : 
administracio@reservanaturalsebes.org  

www.reservanaturalsebes.com 
 

MIRAVET Punt 
d’Informació 
turística  

Plaça Major, 1. Miravet.  
Tel. 608189733-977407134 /  
infomiravet@altanet.org    

www.miravet.cat/turisme 
 

MÓRA D’EBRE Punt 
d’Informació 
turística 

Plaça Sant Roc, s/n. Móra d'Ebre. Tel. 
977414029 / infoturisme@riberaebre.org  

www.riberaebre.org/turisme 
 

MAS DE LA 
COIXA 

Punt 
d’Informació 
turística  

Cruïlla C-12 i N-420. Móra la Nova. Tel. 
977400541 /  
albergmasdelacoixa@yahoo.es  

www.xanascat.cat 
 

RIBA-ROJA 
D’EBRE 

Punt 
d’informació 
turística 

Plaça de la Vila, 1. Riba-roja d’Ebre. Tel. 
977416003 / aj.riba-roja@altanet.org  

www.riba-roja.cat 
 

SERRA DE 
LLABERIA 

Punt 
d’informació 
turística  

C. Major, 19. La Serra d’Almos. Tel. 
977417544-977417599 /  
consorci@serradellaberia.org  

www.serradellaberia.cat 
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PRODUCTES TURÍSTICS 

 
La Ribera d’Ebre és una comarca solcada per “lo riu” Ebre, que la vertebra i li dóna caràcter. 
La seva riquesa es fa palesa en les nombroses civilitzacions que l’han poblat (ibers, romans, 
musulmans, cristians), en els seus paisatges, de ribera i de muntanya, i en la seva benèvola 
climatologia. Te una variada orografia que incideix en la seva prolífica gastronomia, basada 
en la producció agrària, on en destaquen els fruiters, l’oli i el vi. Els amants de la natura, de 
la bona gastronomia, de la història i les llegendes, els més aventurers o pels que volen 
gaudir en família, trobaran a la Ribera d’Ebre un lloc màgic per a gaudir.   
 

Rutes touring, culturals i gastronòmiques. Rutes per a tots els nivells, des del més 
familiar, cultural o gourmet, estructurades en estades d’un o dos dies, ens faran descobrir, 
no només el riu, amb passejades per la seva ribera o curtes navegacions, sinó el imponent  
paisatges de l’interior i racons plens d’història.  
 

Ecoturisme – natura. Estades destinades als amants de la natura, l’ecologia i l’activitat 
esportiva, on podran gaudir, i fotografiar, la diversitat paisatgística (boscos, aiguamolls, i 
muntanya), de l’espectacle dels cireres i dels ametllers en flor o de l’observació d’una gran 
varietat ornitològica.   
 

Navegació fluvial i turisme actiu. Recórrer els camins a la vora del riu (GR-99) i solcar el 
riu, en diverses rutes amb caiac, llagut o practicant paddle surf pels meandres i pantans és, 
sens dubte, un dels principals atractius de la comarca que la fa única en tot Catalunya. 
 

Senderisme. Amb traçats que discorren per un territori solcat d’imatges naturals de gran 
bellesa, per la Ribera hi passen tres etapes del camí del GR-99 o Camí Natural de l’Ebre (la 
37, la 38 i la 39). En alguns punts coincideixen amb el Camí de Sirga, la Reserva Natural de 
Sebes, l’espai natural de la Serra de Llaberia, l’espai natural de les Muntanyes de Tivissa-
Vandellós i l’espai natural de Riba-Roja. 
 

Cicloturisme. Rutes amb diverses dificultats, aptes pels més aventurers o pels que volen 
iniciar-se en aquest esport, sols o en família, solquen la comarca, que compta amb diversos 
establiments hotelers adaptats per desar les bicis, reparar-les o llogar material. 
 

Vacances per famílies. Us proposem una sèrie d’activitats per realitzar en família, 
adequades a diverses edats i gustos. Des de unes plàcides vacances en una casa flotant al 
pantà de Riba-roja, o la descoberta de la comarca i de les seves llegendes en caiac, BTT o a 
peu.  
 

Estades escolars i per joves. La comarca compta amb albergs i diverses visites 
especialitzades per a escolars i joves, didàctiques o més d’aventura i esport.  
 

Esdeveniments. La comarca ofereix als seus visitants una variada oferta d’esdeveniments 
per a tots els gustos i públics: des de les fires tradicionals a les curses de muntanya. Els 
aficionats al món del motor trobaran, en un extens calendari, el seu esdeveniment per 
gaudir-lo amb amics o família. 
 

Canterers. Al Raval dels Canterers de Miravet i a Benissanet podreu conèixer en directe 
com treballen els canterers, artesans i artistes de la ceràmica que fan servir tècniques 
ancestrals i gaudir de les seves exposicions i comprar o encarregar peces úniques. 
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RUTES DE TOURING, CULTURALS I GASTRONÒMIQUES 
 

 

 
RUTA DE LES 3 Cs.  
CASTELL DE MIRAVET, CATEDRAL DEL VI DEL PINELL DE BRAI, COVES DE LES 

MERAVELLES DE BENIFALLET. (*) 
Una ruta fàcil que barreja història, arquitectura, natura, gastronomia i tradició. Tres elements 
singulars del patrimoni de les nostres terres i diferents entre ells. Malgrat que podeu visitar-los 
en un sol dia, els allotjaments de la comarca proposen estades de 2 dies que podeu combinar 
amb degustació de la gastronomia  local i amb la compra de productes com vi, oli, mel, dolços 
o fruita dolça de pinyol als comerços, agrobotigues i cooperatives de la zona. 

 
 
Adreçat a: adults, famílies, escoles i grups en general. 
Temporada: tot l’any. 
Paraules clau: cultura, paisatge, història, gastronomia, enologia, templers, Ebre, riu. 
Més informació: Ajuntament de Miravet  i punt d’informació turística, Cooperativa del Pinell i 
Oficina de Turisme de Benifallet i allotjaments de la zona. 

 
RUTA DOMUS TEMPLI (*) 
Domus Templi (les Cases del Temple) vol oferir al visitant la possibilitat de conèixer in situ la 
petjada dels templers a la corona d’Aragó. Es tracta d’un patrimoni arquitectònic i històric de 
gran interès que discorre, bàsicament, per l’escenari dels segles XII i XIII, en aquells territoris 
on es va fixar la frontera entre el món cristià i el musulmà. Un espai de croada que afectava, 
sobretot, les riberes baixes de les conques del Cinca, del Segre i de l’Ebre. Us proposem una 
visita al Castell de Miravet, combinant-la amb la resta de dominis templers de l'antiga Corona 
d'Aragó: Tortosa, Penyíscola, Gardeny i  Montsó. 
 
Adreçat a: adults, famílies, escoles i grups en general. 
Temporada: tot l’any. 
Paraules clau: cultura, paisatge, història, templers, castell, patrimoni històric. 
Més informació: Domus Templi, Ajuntament de Miravet i Punt d’Informació Turística,  Museu 
de Història de Catalunya-Castell de Miravet i oficines de turisme dels diferents municipis de 
Domus Templi. 
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RUTES DE TOURING, CULTURALS I GASTRONÒMIQUES 
 

 

 
VISITES GUIADES AL CASTELL DE MIRAVET (*) 
El castell de Miravet, una fortalesa imponent envoltada per una muralla de 25 metres d’alçada 
que sembla sorgir de les roques i situada sobre un turó, domina el curs de l'Ebre i les terres 
del voltant. Aquesta posició estratègica ha fet que s'hi succeïssin els assentaments des de la 
prehistòria i li ha suposat tenir un paper important en diferents conflictes. 
A Miravet cal visitar també el Cap de Vila o poble antic, l’Església Vella i fruir amb el Pas de 
Barca, un dels pocs transbordadors sense motor que queden a Europa, que permet creuar 
l’Ebre per Miravet, població on no hi ha cap pont. Us recomanem gaudir de la seva oferta 
gastronòmica, feta amb productes de proximitat, i degustar els menús dels “Templers”, dels 
“Canterers”, de la “clotxa” o del “Llaguter”.  
 

 
 

Adreçat a: adults, famílies, escoles 
i grups en general. 
Temporada:  tot l’any. 
Paraules clau: cultura, paisatge, 
història, gastronomia, activitats 
escolars, patrimoni històric, 
templers.  
Més informació: Museu de Història 
de Catalunya-Castell de Miravet, 
Ajuntament de Miravet i  
allotjaments de la zona 

 

VISITES GUIADES A MIRAVET 
Miravet ha estat protagonista en moments claus de la història de Catalunya, des de la 
conquesta de Ramón Berenguer IV i el domini templer passant per l’expulsió dels moriscos, 
les guerres dels Segadors, Successió, Carlistes o la decisiva Batalla de l'Ebre. El conjunt 
històric de Miravet està format pel Poble Antic o Cap de la Vila, presidit per l'Església Vella i 
coronat pel Castell. Aquesta visita ens descobreix els aspectes més autèntics i sorprenents 
de Miravet en tot el seu conjunt, des del Pas de la Barca fins l'Església Vella, amb una 
interpretació del conjunt històric i paisatgístic, introducció a la comarca, el medi fluvial de 
l'Ebre, el bosc de ribera, els conreus i les serralades de Cardó i Cavalls.  
 
Adreçat a: adults, famílies i grups en general. 
Temporada:  tot l’any. 
Paraules clau: cultura, paisatge, història, visites teatralitzades. 
Més informació: Aureli Monge (organitza visites en diversos idiomes), Punt d’informació de 
Miravet. 
 

 
 
 

*
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RUTES DE TOURING, CULTURALS I GASTRONÒMIQUES 
 

 

 
MIRAVET: ELS FRARES CAVALLERS DEL TEMPLE 
L'Orde del Temple va ser una institució medieval de caràcter religiós i militar, nascuda el 
segle XII i dissolta a principis del XIV. A Catalunya es van establir en castells com el de 
Miravet, on van exercir resistència per evitar-ne la dissolució. Aquesta visita guiada, ens 
explicarà la raó d’unes terres de frontera i el seu poblament. A través de carrers, camins, 
cases i del Castell de la població coneixerem la història d’uns frares amb espasa que 
defensaven la seva Ordre però també com vivien els pobladors que conreaven i enriquien 
les terres de Ribera. L’experiència inclou una completa ruta històrica i cultural amb guia per 
la Vila de Miravet i el castell i es complementa amb la visita a una terrisseria local amb 
demostració artesanal.  
 
 
Dirigit a: Adults, famílies i grups en general 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: Cultura, patrimoni històric, templers,  
castell, entorn rural.  
Més informació: TARVITUR i Punt d’Informació.  
 
 
 
 
 
 
MÓRA D’EBRE: LA NOBLE VILA OBLIDADA 
Móra i les seves terres han estat, al llarg dels temps, un indret estratègic on s’han  
succeït diferents assentaments de població. Recorrent els carrers de la vila, coneixerem 
històries i llegendes de nobles senyors, de nissagues reials, personatges curiosos i artistes 
locals, entre d’altres. La visita al castell, amb les seves imponents vistes, ens aproparà als 
orígens de la ciutat, des dels primers assentaments ibers, la dominació musulmana i la 
posterior conquesta per Ramon Berenguer. Acabarem la ruta amb una degustació de vi i de 
clotxa, plat típic molt energètic a base de pa, sardines i verdures que s’emportaven els 
llauradors al camp per suportar les llargues jornades.  
 
 
 

Dirigit a: Adults, famílies i grups en general 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: Cultura, patrimoni històric,  
castell, entorn rural i gastronomia 
Més informació: TARVITUR i Punt d’Informació.  

 
 
 
 
 
(*) S’ofereix, a més, la possibilitat de visites culturals a la població de Rasquera, consulteu 
amb l’empresa Tarvirtur per a més informació.   
 

20



RUTES DE TOURING, CULTURALS I GASTRONÒMIQUES 
 

 

 
RUTA PELS ESPAIS DE LA BATALLA DE L’EBRE 
La comarca de la Ribera d’Ebre ha viscut en la seva pròpia pell un dels moments més tràgics 
de la història contemporània d’aquest país, la Batalla de l’Ebre, ocorreguda entre juliol i 
novembre de 1938, a la part final de la Guerra Civil. Hi ha fins a cinc espais històrics 
visitables, que formen part dels espais de la Batalla de l’Ebre: el refugi antiaeri de Flix, les 
Trinxeres de Berrús a Riba-roja d’Ebre, el búnquer dels Reguers i el Campament del XVé 
d’Ascó i el Refugi antiaeri de Benissanet, població en la que també es pot seguir la ruta del 
periodista i escriptor Artur Bladé Desumvila. A més dels anteriors espais mencionats, podeu 
visitar el castell de Miravet i el castell de Móra d’Ebre, com a fortaleses històriques que han 
viscut molts conflictes al llarg de la història, també en formen part. 

 
Adreçat a: adults, famílies i grups en general.
Temporada:  tot l’any. 
Paraules clau: cultura, paisatge, història, visites. 
Més informació: Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre , Consorci memorial espais de la batalla 
de l’Ebre i ajuntament de Benissanet. 

 

 
CAP DE SETMANA A FLIX 
El Resort Rural Vilar Riu de Baix es troba situat en un magnífic meandre al bell mig del riu 
Ebre que comparteix amb la Reserva Natural de Sebes. Amb aquesta proposta ens inviten a 
descobrir perquè Flix és el poble on el riu passa dos vegades, visitant la Reserva de Sebes, 
acostant-nos al riu amb caiac, visitant el seu imponent castell o el seu refugi antiaeri, que ens 
acosta a la cruenta Batalla de l’Ebre.   

Adreçat a: grups d’amics, famílies.   
Temporada: caps de setmana de tot l’any, principalment primavera i estiu. 
Paraules clau: paisatge, gastronomia, activitat, navegació, relax, cultura. 
Més informació: Resort Rural Vilar Riu de Baix.  
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CAP DE SETMANA LLARG FLIX-MIRAVET 
El Resort Rural Vilar Riu de Baix ofereix també una estada que inclou, no només la visita a 
Flix i a la Reserva Natural de Sebes, sinó que ens acosta a Miravet, fruint de la navegació per 
l’Ebre amb el llagut Lo Roget. A Miravet hi podrem visitar el seu imponent castell i conèixer la 
història dels templers i dels canterers. La gastronomia local és així mateix un magnífic 
complement a la proposta.  

Adreçat a: grups d’amics, famílies.   
Temporada: caps de setmana de tot l’any, principalment primavera i estiu. La sortida en llagut 
només es pot fer en determinats mesos (des de Setmana Santa a octubre). 
Paraules clau: paisatge, gastronomia, activitat, navegació, relax, cultura. 
Més informació: Resort Rural Vilar Riu de Baix. 
 
 

ESCENARIS DE LA BATALLA DE L’EBRE  
L’aparthotel Monrural de Benissanet és un allotjament inèdit a la zona, que conforma un 
projecte integral d’alta qualitat, socialment responsable amb el medi ambient i compromès 
amb el territori, envoltat per una magnífica finca de presseguers i nectarines. És el punt de 
partida idoni per  conèixer els indrets més impressionants de la Batalla de l’Ebre, començant 
per la visita guiada al Refugi de la Font Gran de Benissanet, construït durant la contesa  per 
les dones del municipi amb l'ajuda dels soldats republicans. En una sala es pot veure una 
exposició d'imatges de guerra, i un audiovisual on els testimonis vius ens expliquen com van 
construir el refugi.  

La visita dels escenaris de la batalla més cruenta que ha viscut el país pren un renovat interès 
amb la recent celebració del seu 75è aniversari.  

Adreçat a: adults, famílies i grups. 
Temporada:  tot l’any. 
Paraules clau: cultura, història, Batalla 
de l’Ebre, natura 
Més informació: Aparthotel Monrural  
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TAST D’OLIS I VINS A MÓRA D’EBRE   
L’hostal-Agrobotiga 7 de Ribera, a Móra d’Ebre, us proposa una visita per la vila per descobrir 
els seus aspectes més inèdits: la façana fluvial, la força de les riuades, la presència morisca i 
jueva, els espais més emblemàtics de la Guerra Civil i les guerres Carlines, passant pel 
“carrer dels escultors” on 5 artistes, entre ells Julio Antonio, treballen inspirats pels materials 
que els ofereix el riu Ebre. A l’agrobotiga s’ofereix una gamma ben assortida de productes 
locals per emportar-se una mica de “Ribera d’Ebre” cap a casa:  oli, vi, fruits secs, conserves, 
dolços, licors i altres productes de qualitat. I ho podeu combinar amb tasts de productes, 
habitualment vi i oli, tallers de cuina, presentacions i conferències que regularment s’hi 
organitzen. 
 

Adreçat a: adults i famílies. 
Temporada: tot l’any. 
Paraules clau: història, gastronomia, 
productes locals. 
Més informació: Hostal 7 de Ribera, 
Agrobotiga 7 de Ribera .  
 
 

 
 
BODEGUES I TASTS 
L’aparthotel Monrural de Benissanet és un establiment que ha obert recentment les portes per 
donar servei a famílies i grups, amb instal·lacions esportives a l’interior i a l’aire lliure, gaudint 
de vistes esplèndides per sobre dels camps de presseguers que el rodegen. Un lloc de pau, 
amagat en la comarca de la Ribera d’Ebre. Pur Mediterrani interior amb pobles envoltats de 
muntanyes, petites places, ermites rodejades de xiprers, ... Tot sota l’atenta mirada de l’Ebre.  
Entre les propostes que ofereix als seus clients volen destacar la de “Bodegues i cates” per 
acostar-se a les DO Priorat i Montsant. 
 
Adreçat a: adults,  famílies i grups. 
Temporada:  tot l’any. 
Paraules clau: Enoturisme, gastronomia, paisatge, activitats, spa, wellness.   
Més informació: Aparthotel Monrural  
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ENTORN NATURAL I PRODUCTES LOCALS  
Si sou dels que preferiu recórrer el territori en pocs dies i intentar veure’n el màxim, us 
proposem aquest touring per conèixer l’entorn natural d’aquestes muntanyes mediterrànies, 
amb alguna petita passejada per estirar les cames i gaudir de la natura però, sobretot, amb 
parada en productors locals de deliciosos vins i olis per conèixer-ne els seus secrets i en 
restaurants on aquests productes locals assoleixen la seva màxima expressió. Recorrerem 
l’entorn natural de les muntanyes de Tivissa-Vandellòs-Llaberia i ens endinsarem també en 
les veïnes comarques  del Priorat i Baix Camp. És una proposta que us ajustem a mida en 
funció de les vostres necessitats, interessos i mida del grup. 
 
Adreçat a: adults, famílies i grups. 
Temporada: tot l’any. 
Paraules clau: natura, paisatge, enoturisme, gastronomia. 
Més informació: El Brogit guiatges 
 

 
ENOTURISME I GASTRONOMIA A LA RIBERA D’EBRE 
Els cellers de la Ribera d’Ebre i molt sovint els de les comarques veïnes de Terra Alta i el 
Priorat fan que el component enològic sigui un dels motius principals d’atracció per als 
visitants. No deixeu de visitar els cellers i cooperatives de vi i oli de la Ribera d’Ebre: molts 
d’ells compten alhora amb agrobotiga on podreu adquirir productes de qualitat. Els 
allotjaments de la zona us prepararan les millors rutes per conèixer les particularitats dels vins 
de la zona. 
 
Adreçat a: adults, famílies i grups. 
Temporada: tot l’any, especialment durant la tardor si voleu veure el procés de la verema i 
l’elaboració del vi i de premsa de l’oli. 
Paraules clau: paisatge, enologia i gastronomia. 
Més informació: cellers i cooperatives visitables indicades web de Turisme Ribera d’Ebre. 
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DESCOBREIX VINEBRE PASSEJANT PER LA SEVA HISTÒRIA 
El municipi de Vinebre proposa sortides guiades per conèixer els elements més emblemàtics 
del seu municipi: el casalici del segle XVII “Ca Don Joan”, l’ermita de Sant Miquel, d’origen 
templer, la casa natal de Sant Enric d'Ossó que retrata la vida del segle XIX, l’assentament 
ibèric de Sant Miquel, el nucli antic amb importants vestigis i curiositats com les marques de 
les riuades del riu, entre d’altres. Tot un seguit de racons i històries que ens ajudaran a 
descobrir com eren els vinebrans d’abans.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Pel qualsevol de les visites proposades al poble de Miravet us proposem tres activitats 
més per complementar-la: El Pas de la Barca, una passejada pel Cap de la Vila i una visita al 
Raval dels Canterers. 
 
Per arribar a Miravet no deixeu de gaudir del Pas de Barca. És un transbordador format per 
dos llaguts (les barques típiques de l’Ebre) units per una plataforma on hi poden pujar fins a 3 
cotxes.  
 
Amb el pas de barca creueu l’Ebre d’una riba a l’altra només amb la força de l’aigua (ja que és 
de les poques barques que funcionen sense motor a tot Europa). Si voleu accedir al castell de 
Miravet a peu, podreu visitar el Cap de la Vila, centre històric de la població que envolta 
l’Església Vella. Així mateix us recomanem que no deixeu de visitar alguna de les terrisseries 
ubicades a la Raval dels Canterers.  
 

 
 

 

 

 

Adreçat a: adults, famílies i grups. 
Temporada: estiu o concertades.  
Paraules clau: història, cultura,  
patrimoni. 
Més informació:  Ajuntament de 
Vinebre.  
 

 

El Pas de Barca de Miravet

* * 

*
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GAUDEIX DELS PAISATGES ESCULPITS PEL RIU EBRE 
Tarannà, agència de viatges especialitzada en turisme responsable, presenta una proposta 
per descobrir l’Ebre, gaudint de la natura, l’ecologia i l’activitat esportiva a l’entorn de la 
Reserva Natural de Sebes, un dels ecosistemes fluvials de major rellevància de Catalunya. 
Boscos de ribera, llacunes, camps d’oliveres centenàries i bosc mediterrani; un paradís de 
biodiversitat ideal per als amants de l’ornitologia. Passarel·les s’endinsen al cor de la 
Reserva, amb observatoris d’aus i cavalls de la Camarga. El primer dia visitem la Reserva i 
el Mas de Pitoia, productors d’oli resultat d’un projecte agroecològic de la zona. El segon 
aprofitem per conèixer els 5 kms. de l’espectacular meandre de Flix, amb caiac i per aigües 
tranquil·les o bé, practicant paddle surf. S’ofereix la possibilitat d’allotjament alternatiu en 
alberg o en casa rural. 

 

Adreçat a: famílies, adults, grups. 
Temporada: tot l’any. 
Paraules clau: paisatge, ecoturisme, 
ornitologia, navegació fluvial, turisme 
responsable. 
Més informació: Tarannà Viatges i 
Reserva Natural de Sebes Rogles 
aventura 

 

 
 

LES TERRES DE L’EBRE A TRAVES DE L’OBJECTIU 
Sortides fotogràfiques pel nostre territori per recórrer llocs poc coneguts, veure postes de sol 
o fotografiar esdeveniments poc usuals que ens ofereix la natura d’aquestes terres. Et ve de 
gust immortalitzar una sortida de sol a La Creu de Santos? Som-hi! Tens ganes de perseguir 
ocells de ribera o del Delta? Cap problema! Que hi ha una riuada o una nevada i vols les 
millors fotos? T’hi acompanyem! No es tracta d’un curset de fotografia, senzillament 
t’acompanyem als millors llocs que coneixem i t’aconsellem per a que les teves fotos siguin 
autèntiques obres d’art. 
 

Adreçat a: tot tipus de públic, aficionats a la fotografia. 
Temporada:  tot l’any, amb guia acompanyant. 

Paraules clau: paisatge, botànica, fotografia, arts. 
Més informació: Enblau, creadors d’aventures. 

 
 

* 
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ELS OFICIS DEL RIU I DEL DELTA 
Es recursos naturals de vora del riu (la canya, el cànem o la boga) s’empraven des de temps 
ancestrals per fabricar eines que servien tant per a la construcció com per a elements d’ús 
diari. Al llarg de la vista a la Reserva Natural de Sebes i al Centre d’Interpretació del Camí 
de Sirga, veurem com s’obtenien els materials, els noms de les feines i les eines que 
s’utilitzaven. L’endemà anirem fins al Delta de l’Ebre on Delta Polet, especialistes en 
recuperar i divulgar la cultura i les tradicions del Delta de l'Ebre, ens acompanyaran a visitar 
els indrets més interessants del Parc Natural i ho complementarem amb diverses activitats 
tradicionals i oficis lligats al delta, cultiu tradicional de l’arròs, navegació, pesca, caça 
(fotogràfica), jocs o recol·lecció de sal marina. 
 
 Cultiu tradicional de l’arròs: demostració de plantar, segar o birbar, l’activitat que 

correspongui a cada moment, invitant a entrar al arrossar i gaudir del plaer de caminar 
per dins del fang. Un sensacional exercici i una experiència singular. 

 Navegació: demostració de navegació en barquet de perxar  

 Pesca: sistemes de pesca tradicionals del Delta, les arts medievals que encara es 
continuen utilitzant i demostració de tirar el rall. 

 Jocs: els jocs antics tots eren senzills i s’utilitzaven simples ratlles a terra, els 
elements de treball, (cordes, barres, sacs d’arròs...) o alguns elements de fabricació 
artesana, com les birles.. 

 Recol·lecció de la sal: visita guiada al centre d’interpretació de les salines de  MonNatura. 

Aquesta activitat es pot complementar amb la visita als canterers de Miravet o al Triangle 
dels Oficis, tres equipaments de la comarca del Montsià, dedicats a la pauma (Mas de 
Barberans), la fusta (La Sénia) i la ceràmica (La Galera).  
 

 

Adreçat a: famílies, adults, escoles. 
Temporada: tot l’any.  
Paraules clau: paisatge, ecoturisme.  
Més informació: Reserva Natural de Sebes o 
Delta Polet 

Al Centre d’Interpretació del Camí de Sirga, dins la Reserva, trobareu un audiovisual amb imatges de 
llaguts i sirgadors i amb paraules escrites per J. Moncada (l'autor de “Camí de Sirga”), A. Bladé o S. J. 
Arbó. 
 
 
 

27



ECOTURISME 

 

*

 
INICIACIÓ AL BIRDWATCHING 
La comarca disposa d’una destinació ornitològica consolidada que és la Reserva Natural de 
Sebes i el meandre de Flix, una extensa zona d’aiguamolls i boscos de ribera amb 
observatoris, i itineraris habilitats per a l’observació d’aus, amb una gran diversitat 
d’avifauna. Hi podem trobar aus pròpies d’aiguamolls i de secans, aus força rares nidificants 
i rareses durant l’època de migració o d’hivernada. Es tracta d’una visita d’iniciació al 
birdwatching a la Reserva, amb  recorreguts a peu pels diferents itineraris, visita al centre 
d’informació i accés a observatoris. Existeix la possibilitat de complementar la visita 
realitzant recorreguts amb caiac a la zona del meandre, visita a espais d’interès històric i  
altres activitats lúdiques. L’allotjament es pot fer al complex Vilar Riu de Baix (diferents 
modalitats: hotel 4 estrelles, cases rurals o alberg) a el mateix entorn de la Reserva, o als 
establiments de la comarca. 
 

Adreçat a: Aficionats i experts en 
ornitologia, adults i famílies. 

Temporada:  tot l’any. 
Paraules clau: Ornitologia, ecoturisme, 

paisatge. 
Més informació: Reserva Natural de 

Sebes 

 
 

“BIRDWATCHING” ENMIG DE L’EBRE 
Us proposem combinar la piragua amb l’observació d’aus. Les Terres de l’Ebre són el lloc 
ideal per aquesta activitat ja que és una zona de pas d’aus i nidificació. Acompanyats per un 
monitor experimentat, escollirem el tram més adequat segons la climatologia i l’estació de 
l’any i ens endinsarem en els llocs més inhòspits del riu, on s’amaguen sovint els ocells més 
esquius. Si sou amants de la natura, aquesta activitat no us deixarà indiferents.   
 
Adreçat a: Adults, famílies i grups en general  
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: natura, paisatge, ornitologia,  
turisme actiu  
Més informació: Enblau, creadors d’aventures  i  
Punt d’Informació.  
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DESCOBERTA DE LA NATURA: EXPERIÈNCIES DE FOTOGRAFIA I PINTURA 
Projecte dirigit pel fotògraf Aurelio Monge que pretén descobrir amb uns altres ulls, des del 
punt de vista artístic, el patrimoni de Miravet i la petjada que mestres com Joaquim Mir han 
deixat en aquest poble. Un projecte encaminat a fer viure una experiència fotogràfica i/o 
pictòrica amb estades de més d'un dia i tallers a mida per a grups reduïts. 
 

 

 
 
 
Adreçat a: adults. 
Temporada:  tot l’any. 
Paraules clau: paisatge, botànica, fotografia, 
arts.  
Més informació: Aureli Monge – Lo Racó del 
Temple. 

Quadre del mestre Joaquim Mir 
 

MUNTANYES DE TIVISSA FLORIDES: AMETLLERS I CIRERERS 
Les muntanyes de Tivissa són un espectacle cromàtic tot l’any però no ens podem perdre 
dos moments especials de l’any: el febrer, amb la florida de l’ametller, i a finals de març, 
quan floreix el cirerer. El color blanc i rosat de les flors d’ametller contrasta amb el verd del 
bosc, el blau del cel o el marró clar de les terres dels bancals, moments especials per captar 
els dies més fotogènics de l’any. El cirerer floreix aproximadament a finals de març.  Els 
camps es troben més cap a la plana, en direcció cap a la comarca del Priorat i és tot un 
espectacle poder veure les siluetes de les muntanyes i del poble de Tivissa entre les rames 
florides dels cirerers. Cap a finals de maig s’organitzen sortides per a la recollida de la cirera 
directament de l’arbre pot ser un magnífic complement.   
 

 
Adreçat a: escolars, joves, famílies i grups 
d’amics. 
Temporada:  tot l’any. 
Paraules clau: paisatge, botànica, fotografia, 
productes locals.  
Més informació: Alberg de Tivissa. 
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“LO ROGET”.  SENT L’EBRE DE PROP I LA VILA D’ASCÓ 
Repassar la història de Catalunya mitjançant el turisme fluvial i recórrer els seus esplèndids 
paisatges, és una realitat que podem dur a terme a la Ribera d'Ebre recreant els recorreguts 
que realitzaven històricament els “llaüters”. 
 
Ibers, fenicis, grecs, cartaginesos, romans, visigots... són alguns dels pobles que han passat 
per la ribera del riu Ebre, on trobem paratges de gran bellesa gràcies al contrast entre les 
hortes de regadiu i els colors ocres de les terres de secà. El llaüt “Lo Roget”, embarcació 
turística de 53 places que evoca els llaüts tradicionals que fins a principis del segle XX 
transportaven mercaderies per l’Ebre, navega entre les poblacions d’Ascó – Móra d'Ebre i 
Miravet. La proposta que us fem és combinar la navegació en “Lo Roget”, amb la visita guiada 
a Ascó i els seus carrers estrets, tortuosos, costeruts, ombrívols i en ziga-zaga, com eren els 
carrers moriscos i el Balcó de l’ Ebre, on es pot admirar el paisatge captivador de les Illes i del 
riu, i per últim el castell. 
 

 
Adreçat a: famílies, adults, grups 
Temporada: de Setmana Santa fins a final d’octubre. 
Paraules clau: navegació fluvial, llaüt, història, paisatge. 
Més informació: Oficina de turisme d’Ascó, Llaüt Lo Roget i allotjaments de la zona. 
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VACANCES EN UNA CASA FLOTANT AL PANTÀ DE RIBA-ROJA  
L’estada en una casa flotant no és un luxe exòtic o exclusiu dels canals francesos. Al pantà de 
Riba-roja, amb unes condicions esplèndides per a la navegació i la pesca, les famílies poden 
gaudir, a preu assequible, d’unes vacances diferents en plena natura, amb tota seguretat i 
comoditat. Badia Tucana ens ofereix petites cases flotants, totalment equipades, que 
permeten gaudir de la tranquil·litat i de la pràctica de la pesca esportiva.  
Tot això combinat amb sortides en caiac, paddle surf o excursions en vaixell fins a Faió, 
Mequinensa i altres poblacions riu Ebre amunt. Badia Tucana té acords amb allotjaments i 
serveis de la zona per preparar estades a mida que permeten descobrir el millor de les Terres 
de l’Ebre. 
 
També el club Nàutic de Riba-roja ofereix piragüisme, motonàutica i un recorregut en 
embarcacions neumàtiques. 
 

Adreçat a: tot tipus de públic ja que no cal 
títol de patró. Aficionats a la pesca i 
navegació fluvial.  
Temporada: tot l’any. 
Paraules clau: pesca, activitats, 
navegació fluvial. 
Més informació: Badia Tucana, Club 
Nàutic Riba-roja i allotjaments de la zona. 

 

PESCA AL PANTÀ DE RIBA-ROJA  
El pantà de Riba-roja ofereix unes condicions esplèndides per a la pesca i atrau visitants de 
tot el país i d’Europa i tot sovint s’hi celebren alguns dels campionats de pesca de Catalunya 
més reputats. Des del mateix càmping es tramiten els permisos i llicències necessaris per a la 
pesca. 
 
L’estada en un càmping permet viure en plena natura a preu reduït per la qual cosa és molt 
apreciat per les famílies, i el càmping de Riba-roja compta amb tots els serveis, tant a les 
parcel·les per caravanes o tendes, com als bungalows. L’estada es completa amb  excursions 
en vaixell fins a Faió, Mequinensa i altres poblacions riu Ebre amunt, així com amb rutes de 
senderisme i cicloturisme. 

 
 
 

 
 
 
 

Adreçat a: aficionats a la pesca fluvial, 
famílies i grups. 

Temporada: tot l’any. 
Paraules clau: pesca, activitats, 

navegació fluvial. 
Més informació: Càmping Riba-roja 
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NAVEGACIÓ FLUVIAL I TURISME ACTIU 

 * 

 
CAP DE SETMANA ACTIU A LA RIBERA D’EBRE: VIA FERRADA, SENDERISME I 
CAIAC 
Ruta guiada de un o dos dies en via ferrada i caiac, amb una espectacular travessa pel bosc 
de ribera de Móra d’Ebre a Miravet en caiac i de la serra de Tivissa grimpant a la via ferrada. 
El corrent del riu va a favor de la navegació, de forma que es poden fer desplaçaments llargs 
amb poc esforç i gaudir, entre d’altres, de l’espectacular vista del Pas de Barca de Miravet i 
del castell templer des de l’aigua. Possibilitat també d’iniciar-se al paddle surf.  
 
La  via ferrada consisteix en remuntar un barranc sec amb l’ajut d’elements metàl·lics 
instal·lats en la roca per facilitar l’ascens, alhora que permet un acostament màxim a la natura 
i un cop a dalt gaudir de les vistes de la comarca, el riu, la serra de Montsant. A Tivissa hi ha 
3 vies ferrades, amb diferents nivells. En cas de precisar allotjament es preveu en cases 
rurals o similar. 

 

 
Adreçat a: tot tipus de públic, especialment famílies i grups. 
Temporada: tot l’any. 
Paraules clau: navegació fluvial, natura, aventura, caiac, piragüisme, canoa, vies ferrades, 
paisatge. 
Més informació: Rogles aventura, Descensodelebro.com i allotjaments de la zona. 
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DE FLIX FINS A LA MEDITERRÀNIA EN CAIAC 
Et proposem una autèntica aventura: anar des de la darrera presa de l'Ebre a Flix i des d’on 
l'aigua ja corre lliure, fins la sorra del mar Mediterrani. El corrent del riu ens va a favor de 
forma que podem fer desplaçaments llargs amb poc esforç. Des de l’aigua podràs veure 
paratges tant sorprenents com la Illa del Subarreig, Illa del Galatxo, Pas de Barca i el castell 
de Miravet, el congost de Barrufemes, l’assut de Xerta, l’arribada a la ciutat de Tortosa, la Illa 
de Gràcia, passat Amposta, i el parc Natural del Delta de l’Ebre, arribant ja al mar.  
L’aventura es pot fer a mida, escurçant o allargant el trajecte i es facilita una guia plastificada 
de cadascun dels trams. Inclou el servei de recollida de les embarcacions i opcional el 
transport de l’equipatge diàriament. Si es prefereix també es pot fer amb monitor.  

 
Adreçat a: tot tipus de públic, especialment
famílies i grups. 
Temporada: tot l’any. 
Paraules clau: natura, aventura, caiac,
navegació fluvial, senderisme, paisatge. 
Més informació: Rogles aventura, 
Descensodelebro.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

33



   
NAVEGACIÓ FLUVIAL I TURISME ACTIU 

 * 

 
CAP DE SETMANA DE BICI I PIRAGUA A LA RIBERA D’EBRE. CAMÍ DE SIRGA 
ACTIU 
Ruta guiada de dos dies en bici i caiac. El primer dia, amb una espectacular travessa amb 
caiac pel bosc de ribera de Móra d’Ebre a Miravet, on el corrent del riu ens va a favor, de 
forma que podem fer desplaçaments llargs amb poc esforç. Gaudiu de l’espectacular vista del 
Pas de Barca de Miravet i del castell templer des de l’aigua. Tot i que aquest és el més 
habitual podeu escollir tres trams alternatius. Com a alternativa, podem gaudir de la pràctica 
del paddle surf.  
 
El següent dia ens ajuda el pendent a favor de la Via Verda, que és l’antic recorregut del 
ferrocarril que havia d’unir l’Aragó amb el mar. Actualment és un recorregut apte per a tothom 
que travessa túnels, ponts, el balneari de la Fontcalda i una natura frondosa i sorprenent. 
Inclou allotjament en cases rurals o hotels.  

 

LES TERRES DE L’EBRE PER TERRA I AIGUA 
 
CAIAC I SENDERISME EN UN ENTORN IMMILLORABLE 

Per què veure només una part, quan ho pots tenir tot? Et proposem gaudir d’un tranquil i 
emocionant dia, combinant la piragua amb les teves cames. Farem un tram de l’Ebre amb el 
caiac, que ens ocuparà tot el matí i, després de dinar o l’endemà, una caminada fent algun 
cim de la zona que et permetrà descobrir una visió ben diferent de les nostres terres.  
 
Us acompanyarà un monitor que us assessorarà en seguretat, us ensenyarà tot el que heu de 
saber per gaudir al màxim del riu i del paisatge i us guiarà en el trajecte per a què no us 
perdeu cap detall de la història i de la natura que us envolta. El viatge, així, no serà tan sols 
una mera activitat esportiva, sinó que la convertirem, entre tots, en una activitat plena 
d’històries, de llegendes i de sorpreses. 

Adreçat a: tot tipus de públic, especialment 
famílies i grups. 
Temporada: tot l’any, amb monitor. 
Durada: una nit. 
Paraules clau: natura, aventura, caiac, 
navegació fluvial, cicloturisme, paisatge. 
Més informació: Rogles aventura, 
Descensodelebro.com  

Adreçat a: tot tipus de públic, 
especialment famílies i grups. 
Temporada: tot l’any, amb monitor. 
Paraules clau: natura, aventura, caiac, 
navegació fluvial, paisatge. 
Més informació: Enblau, creadors 
d’aventures,  i allotjaments de la zona. 
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L’EBRE EN PIRAGUA 
Gaudeix de diversos trams del riu Ebre: Vinebre-Móra, Móra-Miravet, Miravet-Benifallet o 
Benifallet-Xerta. Guiats per un monitor titulat, aprendrem iniciació a la tècnica del paleig en 
caiac i seguretat, i durant la baixada explicarà curiositats històriques de la zona i de la fauna i 
la flora que ens anirem trobant pel camí. Veurem els racons més verges del riu, com ara 
galatxos o illes amagades i a meitat del recorregut es pot fer una parada per esmorzar i 
banyar-se. No només és una activitat esportiva, sinó que la convertirem, entre tots, en una 
activitat plena d’històries, de llegendes i de sorpreses. 
 
Adreçat a: tot tipus de públic, especialment famílies i grups. 
Temporada: tot l’any, amb monitor. 
Paraules clau: natura, aventura, caiac, navegació fluvial, paisatge. 
Més informació: Enblau, creadors d’aventures i allotjaments de la zona. 
 

EN PIRAGUA O A PEU PER DIFERENTS TRAMS DEL RIU EBRE  
A Enblau t'ajudem a trobar la teva aventura a mida i descobrir des de dins l'Ebre i les 
muntanyes que l'envolten. Camina pels mateixos camins que els ibers, endinsa't als mateixos 
paisatges que van aguantar l'embat de la Batalla de l'Ebre i deixa't endur per la mateixa aigua 
que ha vist els esforços dels llaguters. Navega amb piragua per diferents trams de l’Ebre, fent 
sortides a mida, d'una hora o de tot el cap de setmana, per rutes força assequibles on l’esforç 
es veu sobradament recompensat. Us acompanyarà un monitor que us assessorarà i 
ensenyarà tot el que heu de saber per gaudir al màxim del riu i del paisatge i us guiarà en el 
trajecte per a què no us perdeu cap detall de la història i de la natura que us envolta.  
 

 
Adreçat a: tot tipus de públic, especialment famílies i grups. 
Temporada: tot l’any, amb monitor. 
Paraules clau: natura, aventura, caiac, navegació fluvial, paisatge. 
Més informació: Enblau, creadors d’aventures  i allotjaments de la zona. 
 
 
 
 

 

* 
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VIA FERRADA A TIVISSA 
Tivissa és l’indret ideal per a iniciar-se en el món de les vies ferrades, amb diferents zones per 
practicar l’activitat, totes elles accessibles a peu des del propi Alberg i Càmping de Tivissa. La 
Via Ferrada consisteix en remuntar un barranc sec amb l’ajut d’elements metàl·lics instal·lats 
en la roca per facilitar l’ascens, a l’hora que permet un acostament màxim a la natura i un cop 
a dalt gaudir de les vistes de la comarca, el riu i la Serra del Montsant. En aquesta proposta 
us invitem al Barranc de Foig amb un guia tècnic acompanyant, que subministrarà el material 
si no en disposem, anirà explicant les condicions de l’activitat i les característiques de l’entorn 

on ens trobem. Si us agrada l’experiència podeu provar les tres Vies Ferrades de Tivissa amb 
diferents nivells de dificultat. 
 

Adreçat a: tot tipus de públic. 
Temporada: tot l’any, amb monitor. 
Paraules clau: vies ferrades, natura, 
paisatge. 
Més informació: Alberg i càmping 
Tivissa i oficina de turisme de Tivissa 
 

 
 
TREK-RUNNING 
L’Alberg de Tivissa és el punt de partida ideal per entrenar-se i practicar el trek-running amb 
totes les comoditats, tant de forma individual con en grup. Les opcions existents tant de trek-
running com de navegació fluvial inviten a gaudir de tot el cap de setmana en família o 
d’estades entre setmana, també per a grups. A semblança de les ofertes de destins 
francesos, a l’Alberg oferim el lloguer de taquilles, opcions per utilitzar les dutxes, gaudir de la 
piscina durant l’estiu i orientar-vos quant a rutes i sota demanda, podem facilitar així mateix 
l’acompanyament per part de monitors experimentats. 
 
Adreçat a:  aficionats al trek-running i acompanyants.  
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: natura, aventura, trek-running, paisatge. 
Contacte:  Alberg i càmping Tivissa, oficina de turisme de Tivissa i Consorci Serra de Llaberia 
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SENDERISME 
 

 
RUTES A PEU PER LA SERRA DE LLABERIA PER A TOTES LES EDATS  
Endinsar-se a la Serra de Llaberia no només és un regal per als sentits sinó també per a 
l’ànima. La bellesa paisatgística, única, sembla haver estat dissenyada per artistes 
fantasiosos, és polida pel mestral, decorada pel treball dels camperols i guarnida per petits 
pobles de muntanya. Les seves alçades superiors als 900 m. la converteixen en una autèntica 
talaia natural de la mar Mediterrània, el Camp de Tarragona, el Priorat i les Terres de l’Ebre. 
El Consorci de la Serra de Llaberia ha dissenyat un conjunt d'itineraris i punts d'interès que es 
poden seguir a través del mapa de l’Editorial Piolet. També alguns es  poden descarregar de 
la web del Consorci en format pdf en català, castellà i anglès i al GPS en diferents formats. 
Posem per exemple la Ruta “El jardí conreat de Tivissa” resseguint camps de conreu actius 
de vinyes, oliveres, ametllers, presseguers i cirerers. 
El Consorci ofereix un servei tècnic d’assessorament als professionals especialitzats en 
senderisme. 
 
Adreçat a:  adults i famílies.  
Temporada: tot l’any. 
Paraules clau: natura, paisatge, senderisme. 
Més informació: Consorci Serra de Llaberia, Tivissa turisme i allotjaments de Tivissa.   
 

 
 
 
RUTES DEL LLIBRE “MUNTANYES DE TIVISSA-VANDELLÓS” 
Les Muntanyes de Tivissa-Vandellós, una serralada prelitoral molt interessant per al 
senderisme, té recollides en una guia, les millors rutes de senderisme per la zona. Es poden 
organitzar rutes des de diferents punts de la zona, centrant l’estada a l’Alberg de Tivissa o a 
d’altres allotjaments. La guia té com a suport un bloc on ho trobareu informació de les rutes 
Bloc Muntanyes de Tivissa-Vandellòs . 
 
"Muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Guia d'excursionisme",  Baqués, R., Castellnou, M., Domènech, Roset, J., 
Omella, M., i Saladié, Ll., Editorial Piolet (2011). 
 
Adreçat a:  adults i famílies.  
Temporada: tot l’any. 
Paraules clau: natura, paisatge, senderisme. 
Més informació: Tivissa turisme i allotjaments de Tivissa.   
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SENDERISME 
 

 
TERRES DE L’EBRE: MUNTANYES, VALLS I CAMINS 
Ruta guiada a peu per les muntanyes de la Ribera d’Ebre, a triar entre Cardó, Tivissa, la 
Picossa, el Tormo o la serra de Cavalls. El guia ens portarà pels llocs més inhòspits de la 
Ribera d’Ebre mentre explica els seus secrets, la seva historia, la flora i la fauna. El viatge, 
així, no serà tan sols una mera activitat esportiva, sinó que la convertirem, entre tots, en una 
activitat plena d’històries, de llegendes i de sorpreses. 
 
Adreçat a:  Tot tipus de públic, especialment famílies i grups.  Activitat amb guia. 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: Natura, senderisme, paisatge. 
Més informació: Enblau, creadors d’aventures  i allotjaments de la zona. 
 
 
VIATGE A L'ÈPOCA DELS IBERS A TIVISSA 
Escapada a l'acollidor poble de Tivissa, situat al peu de les imponents muntanyes de Tivissa-
Vandellòs, a tocar del Ebre. Gaudirem d'una excursió de tot el dia per aquesta terra habitada 
pels ibers, un territori feréstec però que fou intensament habitat, mentre en coneixem la seva 
història i llegendes. Ens allotjarem a l'hotel rural del poble. Al dia següent es pot gaudir de la 
visita al jaciment iber del Castellet de Banyoles, un dels més importants de Catalunya. 
 
Escapada de dos dies que es pot adaptar a grans caminadors i també a famílies amb nens 
amb un petit i divertit joc per desxifrar el llenguatge dels ibers. Tenint en compte l’enclavament 
estratègic del poble de Tivissa, es pot allargar a 3 dies i més, combinant una dia d’excursió 
amb un tast de vins de la DO Montsant a la Serra d’Almos. 
 
Adreçat a:  adults i famílies.  
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: natura, història, paisatge, senderisme, enoturisme. 
Més informació: El Brogit guiatges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* *
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SENDERISME 
 

 
ESCAPADA A LA TERRA DELS DIPS  
Escapa't a la Serra de Llaberia, l'enigmàtica muntanya del sud de Catalunya, i atreveix-te a 
caminar per la Terra dels Dips. Tresca durant un cap de setmana pels senders ancestrals on 
hi corrien els Dips, un éssers mitològics i vampírics que sotjaven ramats i persones a hora 
foscant. Descobreix-ne les seves raconades, miradors, pobles i llegendes. Combina la 
descoberta de la Serra de Llaberia amb la gastronomia local, dinant en un restaurant amb 
deliciosos plats de temporada. Escapada de dos dies que es pot adaptar a grans caminadors i 
també a famílies amb nens, amb la divertida gimcana urbana del Dips i/o amb una excursió 
teatralitzada al voltant de la seva  llegenda. També es pot allargar més dies amb altres 
excursions per aquesta serra tan desconeguda.  
 

Adreçat a: adults i famílies. 
Temporada: tot l’any. 

Paraules clau: natura, llegendes, paisatge, 
senderisme, gastronomia. 

Més informació: El Brogit guiatges 
 

 
 
SENDERS A L’ENTORN DEL MAS D’ALERANY, A LA SERRA D’ALMOS 
El Mas d’Alerany, una masia catalana del segle XV que ha anat incorporant ampliacions 
diverses al llarg temps, això fa que sigui un establiment ben singular per aquestes contrades. 
Es lloga com a allotjament independent i disposa fins i tot d’un petit celler on es poden fer 
tasts de vins. Des del Mas surten 8 rutes senyalitzades a peu, des de les quals podeu gaudir 
de les vistes a 9 espais naturals de l’entorn. Allí mateix us podran facilitar el fulletó explicatiu 
d’aquestes rutes i els seus atractiu paisatgístics. 
 
Adreçat a: adults, famílies i grups. 
Temporada: tot l’any. 
Paraules clau: senderisme, natura, paisatge, enoturisme. 
Més informació: Mas d’Alerany 
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SENDERISME 
 

 
RUTES DE LA CAMETA COIXA A MIRAVET 
El Club Esportiu de Muntanya La Cameta Coixa us ofereix un mapa-guia per rutes a peu per 
camins i senderes de Miravet, publicat per l’editorial Piolet. Aquestes rutes recorren els indrets 
més atractius i emblemàtics d’aquestes terres, poden ser de diverses dificultats i longituds (4, 
10 i 18 km) i també trobareu senyalitzades les vies d’escalada. 
Durant l’últim cap de setmana del mes de febrer el Club organitza una cursa de muntanya de 
més de 20 km i un marxa de més fàcil accés d’uns 10 km. És una molt bona ocasió per 
passar uns dies a Miravet i participar en les activitats que organitzen tant per participants com 
per als acompanyants. 
 

 
 
Adreçat a:  adults, joves, famílies.  
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: natura, paisatge, senderisme, cursos, esport. 
Més informació: Ajuntament i Punt d’informació de Miravet, C.E. de Muntanya La Cameta 
Coixa, Mapa Editorial Piolet. 
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CICLOTURISME 

 

 

PEDALANT PEL GR 99 
El Sender de Gran Recorregut GR-99 és un itinerari marcat que ressegueix el riu Ebre des 
del seu naixement a Fontibre, a Astúries, fins a la desembocadura al Delta de l’Ebre (en total 
més de 900 kms. de recorregut).  Tres dels seus trams passen per la comarca i en aquest 
cas us proposem fer una espectacular ruta en bicicleta des de Riba-roja fins a Móra la Nova 
pel bosc de ribera, travessant la Reserva Natural de Sebes on podrem veure espectaculars 
boscos i fer una visita al Centre d’Interpretació del Camí de Sirga i al mas de les Cigonyes, i 
gaudir dels paisatges de garriga. A Flix es recomana fer una visita guiada al refugi antiaeri 
recentment restaurat. Hi ha l’opció de  fer la ruta amb monitor. Inclou servei de recollida de 
les bicicletes al punt d’arribada i si es prefereix fer un tram més curt, es pot començar a Flix 
o acabar a Garcia.  
 
Adreçat a:  tot tipus de públic, especialment famílies i grups.  
Temporada: tot l’any. Monitor opcional. 
Paraules clau: natura, paisatge, aventura i cicloturisme.  
Més informació: Rogles aventura  

 
 
DE MIRAVET FINS A LA DESEMBOCADURA 
L’operador britànic INNTRAVEL especialista en senderisme i cicloturisme i amb un 
programa molt complert a tot l’estat espanyol, té un producte “estrella” de cicloturisme de 
baixa dificultat. Els clients arriben sovint a l’aeroport de Reus, d’allà a Móra la Nova amb el 
tren i inicien una ruta de 6 nits a Miravet, des d’on passen a Pinell de Brai, baixen per la Via 
Verda i acaben al Delta. Una molt bona oportunitat de fer conèixer Miravet i la Ribera d’Ebre 
a un sector creixent del mercat britànic que busca autenticitat i paisatges per a les seves 
vacances. 

 

 
 
Adreçat a: tot tipus de públic. 
Temporada:  d’abril a juny i setembre-octubre. Sense guia. 
Paraules clau: paisatge, cicloturisme, gastronomia. 
Més informació: Inntravel i Casa rural Els Canterers. 
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CICLOTURISME 

 

ESTADA PER A GRUPS DE CICLISME EN CARRETERA I DE BTT 
Móra d’Ebre pot ser el centre ideal per acollir a aficionats individuals i de grups de ciclistes 
que vulguin recórrer la Ribera d’Ebre i les comarques veïnes, combinant amb visites a 
cellers, als espais històrics de la Batalla de l’Ebre, i tants altres llocs que ofereix la comarca. 
A l’Hostal La Creu estan preparats per atendre a grups de BTT i també de ciclisme de 
carretera, tenint en compte els seus requeriments específics: 
 

 guardar l’equipament de forma 
segura. 

 rentar i assecar roba tècnica. 
 menús especials per a esportistes. 
 contacte amb tallers.  
 contacte amb grups ciclistes locals.  
 mapes i propostes de itineraris. 
 

 
Adreçat a:  ciclistes de carretera i BTT, individuals i grups. 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: ciclisme de carretera, BTT 
Més informació: Hostal Gastronòmic La Creu 

 
 
RUTES DE CICLOTURISME PER LA RIBERA D’EBRE 
L’aparthotel Monrural de Benissanet és un establiment inèdit a la zona, que conforma un 
projecte integral d’alta qualitat, socialment responsable amb el medi ambient i compromès 
amb el territori. Monrural s’ha adherit a la marca bikefriendly, grup d’establiments que ofereix 
als seus hostes un lloc per guardar les bicicletes, per rentar-les, un petit taller i propostes de 
rutes i tracks per la regió. També està adherit al programa de Vies Verdes. Les instal·lacions 
de spa i wellness i gimnàs són idònies per completar la jornada dels esportistes. 

 
Adreçat a:  famílies, individuals i grups. 
Temporada: tot l’any, menys gener.  
Paraules clau: cicloturisme, paisatge, bikefriendly. 
Més informació: Aparthotel Monrural. 
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VACANCES PER FAMILIES  

 
ESTADA EN UNA CASA FLOTANT  
L’estada en una casa flotant no és privatiu ni car. Al pantà de Riba-roja les famílies poden 
gaudir d’unes vacances diferents en plena natura, amb tota seguretat i comoditats. El pantà 
de Riba-roja ofereix unes condicions esplèndides per a la navegació o la pesca. Tot això es 
combina amb sortides en caiac, excursions en vaixell fins a Faió, Mequinensa i altres 
poblacions riu Ebre amunt, o en bicicleta. Tanmateix, el pantà és molt apropiat per la pràctica 
de paddle surf.  

 

Adreçat a: famílies, i grups en general. 
Temporada: tot l’any. No cal títol de patró. 
Paraules clau: vacances actives en família, 
navegació fluvial, paisatge. 
Més informació: Badia Tucana, Rogles aventura 

   
 
MULTIACTIVITAT PER A FAMÍLIES AL RIU EBRE  
A partir d’una nit d’estada gaudiu d’una inoblidable sortida en família pel nostre territori, 
realitzant diverses activitats, amb guia, adequades a cada nivell, de senderisme, caiac o 
piragua, paddle surf o BTT. Descobriu al vostre aire la reserva natural de Sebes i observeu 
ocells i cigonyes, i cavalls de la Camarga i visiteu el centre d’interpretació de la Reserva. El 
meandre de Flix, on l’aigua roman aturada, és l’indret ideal pel lleure de les famílies amb 
mainada, on podran saltar a l’aigua des de les roques sense cap perill. Per últim podreu posar 
a prova la vostra punteria fent tir a l’arc a les instal·lacions del Resort Vilar Riu de Baix. 
 

 

 
Adreçat a: famílies, i grups en general. 
Temporada: tot l’any. Amb guia. 
Paraules clau: vacances actives en família, navegació fluvial, paisatge. 
Més informació: Rogles aventura i Resort rural Vilar Riu de Baix  
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VACANCES PER FAMILIES  

 
UNA SETMANA DE LLEGENDES, MISTERI, NATURA I ENOTURISME 
Et proposem gaudir d’aquesta raconada desconeguda del sud de Catalunya, combinant les 
imponents muntanyes de Llaberia i Tivissa-Vandellòs amb el característic paisatge vitivinícola 
del Priorat. Caminarem per serres indòmites embolcallades de misterioses llegendes, amb 
magnífiques panoràmiques que, en dies clars, arriben fins als Pirineus, i ho arrodonirem amb 
la visita guiada a cellers amb tast de vins de la DO Montsant i també de productes locals de 
temporada, com les delicioses cireres de la Ribera d’Ebre. És una proposta que us ajustem a 
mida en funció de les vostres necessitats, ganes de caminar i mida del grup. 

 
Adreçat a: famílies, adults i grups en general. 
Temporada: tot l’any.  
Paraules clau: natura, llegendes, paisatge, senderisme, gastronomia, producte local, 
enoturisme. 
Més informació: El Brogit guiatges 
 

 
CASTELLS DE LA RIBERA 
La visita dels castells de Flix, Miravet, Móra d’Ebre i Ascó constitueix un gran atractiu pels 
adults i els més petits. A través de la seva visita podrem reviure la història del nostre país i les 
seves fites més rellevants, sobretot de l’anomenada Catalunya Nova: l’època del domini 
musulmà, la instauració de l’ordre del templers, la guerra de Successió, les guerres carlines o 
la cruenta Batalla de l’Ebre, durant la Guerra Civil. Així mateix, els seus diferents estats de 
conservació ens permeten gaudir d’elements arquitectònics únics en el gènere de construcció 
d’obres militars i de defensa.   

 

Adreçat a: famílies, adults i grups en 
general. 
Temporada: tot l’any.  
Paraules clau: vacances actives per 
a famílies, natura, paisatge, 
senderisme, cultura.  
Més informació: Resort Rural Vilar 
Riu de Baix 

Castell de Móra d’Ebre. Foto: R. López. Monné 
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VACANCES PER FAMILIES  

 
 
ACTIVITATS EN FAMÍLIA AL MEANDRE DE FLIX 
El Resort Rural Vilar Riu de Baix, situat en un magnífic meandre al bell mig del riu Ebre que 
comparteix amb la Reserva Natural de Sebes, és el lloc ideal per gaudir de la natura, el relax, 
els esports fluvials, la història i la gastronomia pròpies de la Ribera d’Ebre, aptes per a tots els 
públics, amb activitats úniques, tals com el Pas de Barca, el Camí de Sirga o el GR-99 en 
bicicleta o a peu. La proposta per a les famílies inclou: caiac o paddle surf pel meandre de 
Flix, en què les aigües són ben calmes o bé per algun tram amb més força pels més avesats, 
una excursió en bicicleta per la Reserva Natural, per visitar els ocells i cavalls; navegar en un 
dels vaixells residència de l’embassament de Riba-roja, o trescar per les muntanyes florides 
de Tivissa, per camins ben marcats. A la tarda les instal·lacions del Resort Rural faran les 
delícies de grans i petits, o be podreu visitar el Castell de Miravet, els espais de la Batalla de 
l’Ebre, navegar en el llaüt Lo Roget, conèixer els carrerons d’Ascó, i tantes altres coses. 
 
Adreçat a: famílies i grups en general. 
Temporada: tot l’any.  
Paraules clau: vacances actives en família, natura, paisatge. 
Més informació: Resort Rural Vilar Riu de Baix 

 
 
PUJA AL TREN DE LA HISTÒRIA  
La Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari-Industrial de Móra la Nova i 
l'Ajuntament de Móra la Nova són els promotors del Museu Ferroviari situat al costat de 
l'estació i format per l'enclavament electromecànic de l'any 1928, un dels primers d'Europa; un 
pont giratori de 23 metres, una nau de recent construcció amb quatre vies destinada a la 
preservació i el manteniment del material mòbil del Museu i diversos edificis complementaris. 
Així mateix diverses locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, automotors, cotxes i vagons 
conformen el parc mòbil. 

 
Adreçat a: famílies i grups en general. 
Temporada: tot l’any.  
Paraules clau: vacances en família, ferrocarril, 
patrimoni industrial.  
Més informació: Associació per a la Preservació 
del Patrimoni Ferroviari Industrial / També a la web 
d’experiències de catalunya.com    
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ESTADES ESCOLARS I PER A JOVES 

 

 

FEM OLIVES  
Des de la Reserva Natural de Sebes us proposen participar en el procés de recol·lecció 
manual de les olives: amb bastó, les pintes i les borrasses. Després d’unes hores a l’olivar es 
dinarà el plat típic dels pagesos al camp: la clotxa. A la tarda portarem les olives al molí, tot 
visitant-lo i aprenent el procés de premsada i l’obtenció de l’oli. Us podreu endur una ampolla 
de record.  
Aquesta activitat por formar part d’una estada més llarga, combinada amb la visita a la 
mateixa Reserva i al seus centres d’interpretació. 
 
Adreçat a: escolars en general i joves. 
Temporada: època de recollida, del 15 de novembre al 15 de desembre. 
Paraules clau: natura, cultura, tradicions, paisatge.   
Més informació: Reserva Natural de Sebes  
 

 
VISITES DIDÀCTIQUES A MIRAVET: LLEGENDES, NATURA, HISTÒRIA. 
Miravet ha estat protagonista en moments claus de la història de Catalunya, des de la 
conquesta de Ramón Berenguer IV i el domini templer passant per l’expulsió dels moriscos, 
les guerres dels Segadors, de Successió, les Carlistes i la decisiva Batalla de l'Ebre. El 
conjunt històric de Miravet està format pel Poble Antic o Cap de la Vila, presidit per l'Església 
Vella i coronat pel Castell. 
 
Les visites didàctiques que es proposen es centren en la petjada que hi van deixar els moriscs 
i els templers a l’Ebre, així com en l'entorn natural de Miravet: el riu Ebre, el bosc de ribera i 
les serralades que l'envolten 
Les propostes que us ofereixen els diversos “Canterers”, el nom que reben a Miravet els 
artesans de ceràmica, completen l’estada a la localitat. 
 

Adreçat a: grups d’escolars i joves 
Temporada: tot l’any.  
Paraules clau: cultura, paisatge, història, visites 
teatralitzades. 
Més informació: Aureli Monge (organitza 
visites didàctiques en diversos idiomes, 
adaptades a tot tipus de grups, fent-nos sentir 
els vertaders protagonistes de la història de 
Miravet) 
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ESTADES ESCOLARS I PER A JOVES 

 

 

APRÈN MOVENT-TE PEL RIU EBRE: CAIAC I BICICLETA 
Fes una emocionant ruta guiada de dos dies en bici i caiac. El primer dia, amb una 
espectacular travessa pel bosc de ribera de Móra d’Ebre a Miravet en caiac, on el corrent del 
riu ens va a favor, de forma que podem fer desplaçaments llargs amb poc esforç. El grup 
gaudirà de l’espectacular vista del Pas de Barca de Miravet i del castell templer des de l’aigua. 
El següent dia ens ajuda el pendent a favor de la Via Verda, que és l’antic recorregut de 
ferrocarril que havia d’unir l’Aragó amb el mar. Actualment és un recorregut apte per a tothom 
que travessa túnels, ponts, el balneari de la Fontcalda i una natura frondosa i sorprenent. 
 

 
 
Adreçat a: grups d’escolars i joves 
Temporada: tot l’any. Amb monitor.  
Paraules clau: natura, aventura, 
educació ambiental, caiac, navegació 
fluvial, cicloturisme, paisatge. 
Més informació: Rogles aventura, 
Descensodelebro.com 
 

 
APRÈN MOVENT-TE PEL RIU EBRE: LA RESERVA DE SEBES 
A la Reserva Natural de Sebes podràs observar ocells, mirar si hi ha cigonyes, tocar el cavalls 
de la Camarga i descobrir el què ofereixen els centres de interpretació: Mas del Director, Mas 
de Cigonyes, Centre de Interpretació de Camí de Sirga. Al meandre de Flix , l’aigua està 
parada i per tant,  és ideal per fer caiac o paddle surf a totes les edats. Fins i tot,  podrem 
saltar a l’aigua des de les roques, una experiència increïble. A la nit, farem una experiència 
única de orientació nocturna amb la visita al castell carlí de Flix. 
 

Adreçat a: grups d’escolars i joves. 
Temporada: tot l’any.  

Paraules clau: vacances actives, navegació fluvial, 
paisatge, educació ambiental.  

 Més informació: Rogles aventura, 
Descensodelebro.com, Resort Rural 

Vilar Riu de Baix. 
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ESTADES ESCOLARS I PER A JOVES 

 

 

VISITA A LA CENTRAL D’ASCÓ 
El Centre d’Informació de la Central Nuclear d’Ascó disposa d’un espai de divulgació de 
l’energia, un museu interactiu on apropar-se i aprofundir en el coneixement de l’energia en 
general i la d’origen nuclear en particular. Amb la seva visita, aquest permet participar d’una 
activitat lúdica i didàctica tant per escolars com adults (associacions de professionals, jubilats, 
interessats en general en conèixer com és una central nuclear per dins) aprendran com 
funcionen les radiacions electromagnètiques, què són els infrarojos, com funciona la sala de 
control, elements de seguretat i de protecció per a les persones, etc, en definitiva com es 
produeix l’energia nuclear. 
 

 

Adreçat a: grups d’escolars i adults.  
Temporada: tot l’any, de dilluns a divendres, 
amb visites concertades.  
Paraules clau: energia, energia nuclear, 
educació ambiental.  
Més informació: Central Nuclear d’Ascó 
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ESDEVENIMENTS 

 
FIRES DE LA RIBERA D’EBRE 
La comarca de la Ribera d’Ebre té nombroses fires al llarg de l’any. Fires agrícoles, 
ramaderes i industrials, i de productes, com l’oli, el vi o la cirera, o d’artesania. 
 
Començant per la més antiga, la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova,  i 
continuant per fires lligades a productes com la Fira Tastavin’s a Ascó, la diada de la Cirera 
i Fira dels Canterers de Miravet, la Fira de l’Auberge de Benissanet, la Fira Intercomarcal 
de l’Oli de Móra la Nova, la mostra del Cava d’Ascó o la Festa de l’Oli de la Serra d’Almos.  
 
També tenen gran importància les fires lligades a l’artesania i activitats tradicionals, com la 
Fira Ramadera i Artesana de Rasquera, la Mostra d’arts i oficis d’Ascó, la Fira del Caçador 
a Móra d’Ebre, la Fira de Brocanters de Móra la Nova o la Fira Raure de Ginestar. Han 
pres important relleu també les fires de Nadal, trobem la d’Ascó, la de Tivissa i la de Móra 
la Nova, entre d’altres. 
Cal posar de relleu també, amb una temàtica totalment diferent la Fira del llibre Ebrenc i 
Fira d’espectacles literaris Litterarum a Móra d’Ebre. 
 
Són una ocasió magnífica per acostar-nos a la comarca i conèixer tots els seus atractius 
paisatgístics i monumentals. Tindrem ocasió de gaudir de les parades i de l’exposició i 
venda d’aquests productes directament de la mà dels seus productors. 
 

  

  
 
Adreçat a:  tot tipus de públic. 
Temporada: consultar calendari de les fires.  
Paraules clau: Fires, festes, gastronomia, productes de la terra, fruita, artesania, paisatge, 
cultura, canterers, cireres. 
Més informació: Calendari de Fires de la web de turisme de la Ribera d’Ebre i allotjaments 
de la zona. 
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ESDEVENIMENTS 

 
COLLITA SIMBÒLICA D'OLIVES 
Realitzar una collita simbòlica d'aulives (olives) amb el mètode tradicional de les borrasses i 
visita al molí on veuran com es premsa i s'envasa l'oli és sens dubte una activitat divertida i 
didàctica que farà prendre consciència als visitants del procés d’elaboració de l’oli.  
 

Adreçat a:  adults, famílies i grups. 
Temporada: tardor, època de la 

collita de les olives. 
Paraules clau: producte local, olives, 

natura. 
Més informació: Grup Natura 

Freixe, Oliflix,  Ajuntament de Flix  

 
 
 
CURSES DE MUNTANYA DE TIVISSA I LA SERRA DE LLABERIA 
L’entorn rural i la proximitat al riu i al mar fan que l’alberg i càmping de Tivissa siguin el lloc 
idoni per gaudir de les vacances amb família o amics. Però ho és encara més per allotjar-se 
amb motiu d’alguna de les curses de muntanya que es celebren al llarg de l’any a Muntanyes 
de Tivissa-Vandellós i la Serra de Llaberia, ambdues amb magnífiques condicions del relleu.  
 
L’Alberg compta amb un programa de facilitats per als propis participants però pensant també 
en què els acompanyants, i principalment els nens, gaudeixin de les instal·lacions i de 
l’entorn. Durant la resta de l’any l’alberg ofereix un servei idoni per als què es volen entrenar i 
anar millorant la seva tècnica resseguint el traçat de les rutes existents. 

 
Adreçat a:  aficionats i acompanyants a les curses de muntanya, individuals i grups. 
Temporada: tot l’any i especialment amb motiu de les curses de muntanya. 
Paraules clau: curses de muntanya, paisatge, trek-running, famílies. 
Més informació: Alberg càmping Tivissa i oficina de turisme de Tivissa 
 

 
 
 
 
 
 

50



ESDEVENIMENTS 

 
CIRCUIT DE MÓRA D’EBRE 
El Circuit de Móra d’Ebre proposa diferents activitats en el circuit: tandes de karts, motos, 
cotxes, i bicicletes, acompanyat amb un servei de fotografia professional. Entre els 
esdeveniments que programen habitualment trobem cursos de conducció en condicions 
extremes, activitats de motos mini per a infants, o algun tram de curses de velocitat en 
bicicleta. Els diversos allotjaments de la zona permeten gaudir d’una estada complerta a Móra 
a tots els amants del món del motor. 

 
Adreçat a:  aficionats i practicants dels 
esports de motor, de totes les edats. Adults i 
famílies. 
Temporada: tot l’any. 
Paraules clau: motociclisme i circuit de 
velocitat. 
Més informació: Circuit de Móra d’Ebre, 7 
de Ribera, hostal La Creu,  allotjaments de 
Móra d’Ebre. 
 

 
 
EL MÓN DEL MOTOR I LA RIBERA D’EBRE 
A la Ribera d’Ebre es poden practicar els esports de velocitat al Circuit de Móra. Però a més, 
molt a prop es troben alguns dels circuits de més renom de l’estat espanyol, especialment el 
d’Alcanyís. El Resort Vilar Riu de Baix ofereix als seguidors a les curses i esdeveniments que 
s’hi celebren una estada adequada als seus requeriments. 
 
Adreçat a:  seguidors de curses de motos i esports de velocitat. 
Temporada: amb motiu dels esdeveniments. 
Paraules clau: motociclisme, moto GP, circuit Motorland Aragó. 
Més informació: Resort Vilar Riu de Baix  
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ESDEVENIMENTS 

 

FORMATGERIA ARTESANA: FEM FORMATGE A RASQUERA 
Voleu provar l’experiència de fer formatge?  Veniu a Rasquera, municipi que forma part de la 
Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre. Laura de Rasquera us proposa gaudir d’un matí 
diferent. Comenceu fent la ruta que us porta al Balneari de Cardó. Hi podeu arribar en cotxe 
des de Rasquera i allà feu una passejada apta per tota la família, per veure les diferents 
ermites. L’associació La Picossa de Móra d’Ebre ha netejat els camins i organitza 
caminades temàtiques. Acabeu a Rasquera, a l’obrador de Formatgeria Laura: tirareu el 
quall a la llet, veureu com es pren la llet i com es fa el formatge....tasteu allà mateix el 
formatge que heu fet vosaltres. 
 
 
Dirigit a: Adults, famílies i grups en general 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: Natura, paisatge, producte local  
Més informació: Formatgeria artesana Laura.  
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CANTERERS 

 
CANTERERS DE LA RIBERA D’EBRE  
“Miravet és conegut arreu per l’artesania del fang. Ja des dels temps dels ibers, la 
ceràmica va assolir una gran importància per al desenvolupament de la comunitat. Però varen 
ser els àrabs els qui van desenvolupar aquesta tècnica, fins a un nivell molt elevat, aportant 
noves tècniques d'Orient, al mateix que les fonien amb la vella tradició. (...) Els musulmans 
van establir la major part de les tècniques i formes ceramistes, per la qual cosa la seva 
aportació en aquest camp fou decisiva per a entendre les peces més tradicionals que encara 
avui en dia conservem i es continuen treballant. Al segle XVIII es van comptabilitzar 18 
canterers, al XIX 25 i a principis del segle XX hi havien 20 tallers dels quals només resten 7. 
(...) A Miravet els terrissaires han estat anomenat canterers, però això no vol dir que 
només faci càntirs, sinó gerres, cossis, pitxells, torretes, etc. Però, el càntir és l'atuell 
més comú de la seva artesania. (...)” 
 
Text de Josep Papaseit basat en el llibre La Terrissa miravetana, de Josep M. Sáez (a la venda en la llibreria de la “Rosenda”, 
Miravet). 

 
Una de les peces més reconegudes de tota la terrissa miravetana és el pitxell del 
moixó. Aquest càntir té diversos galets i no se sap per quin raja, de manera que quan un va a 
beure i no l’encerta, raja pel lateral i es mulla. S’omple per la base, on du un forat amb un tub i 
la botxa està rematada per una torre de dues anses amb un ocell (“moixó”) que normalment 
mira cap el galet que raja. Els terrissaires de Miravet s’agrupen en el Raval dels 
Canterers, fora del nucli principal del poble. Aquests, seguint la tradició des de principis del s. 
XVII, veneren al seu patró, Sant Domingo. Durant la primera setmana de l’agost se celebra la 
Festa de “La Raval” en honor al sant patró de tots els canterers i veïns del raval. Una festa 
oberta on tothom és benvingut! 
 

 

El pitxell del moixó és poc freqüent a 
Catalunya i la seva tècnica de modelat és 
de les més difícils, digna dels millors 
mestres en la professió. 
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CANTERERS 

 
JOSEP FABREGAT, CANTERER A MIRAVET. EL PROCÉS DE LA CUITA EN UN FORN 
DE LLENYA.   

Durant tot l’any l’artesà Fabregat va treballant i emmagatzema les peces al forn, fins que és 
ple. Aleshores inicia el procés de cuita, que dura unes 20 hores, més les 5 prèvies 
d’escalfament del forn. Un dels moments més espectaculars és quan el foc viu surt per un 
dels tres forats del forn, i se’n extreu una mostra pel fumeral. Degut a les altes temperatures 
que s’assoleixen es necessiten uns 4 dies per refredar el forn. També existeix la possibilitat de 
poder experimentar el treball al torn amb grups reduïts. 
 

 

Adreçat a: especialment 
escoles d’art i oficis i tot 
tipus de públics. 
Temporada: tot l’any i 
moments de la cuita. 
Paraules clau: canterers, 
ceràmica, cultura. 
Més informació: 
Ajuntament de Miravet  i 
punt d’informació turística. 
 

VENDA DE CERÀMICA TRADICIONAL I PECES PER ENCÀRREC 

 
 

FERRAN SEGARRA, CANTERER A MIRAVET  
La Cantereria de Ferran Segarra és un dels 7 tallers de canterers de Miravet. Amb una 
tradició ancestral, podreu visitar el seu taller guiats pel propi artesà i conèixer tot el procés del 
fang, des de com s’aconsegueix, com es torneja, es vernissa i es cou. Visitareu el taller, en 
grups reduïts de fins a 20 persones, de ceràmica tradicional i la botiga. Al seu obrador hi 
trobareu també una magnífica exposició de tot tipus de ceràmica artesana de la zona, de totes 
les èpoques. 

 

 

Adreçat a: grups, adults i famílies 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: canterers, 
ceràmica, cultura. 
Més informació: Ajuntament de 
Miravet  i punt d’informació 
turística. 

VENDA DE CERÀMICA TRADICIONAL I PECES PER ENCÀRREC 
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CANTERERS 

 
JOSEP PAPASEIT, CANTERER A MIRAVET 
A la cantereria de l’artesà Josep Papaseit hi trobareu sovint grups d’estudiants i de visitants 
que atenen a les seves explicacions sobre l’art centenari dels canterers, i que inclús en 
ocasions gosen posar les mans al fang, per experimentar la indescriptible sensació del 
treball al torn . Papaseit segueix el mètode tradicional d’elaboració de terrissa, amb cap altre 
ajut que les seves mans, un tros de canya i un filferro, i converteix un pilot de fang en una 
sèrie de peces per l’ús domèstic o decoratiu, amb línies airoses, esveltes i elegants, fent que 
una peça pugui lluir-se sense deixar de prestar servei pràctic i utilitari: càntirs, gerres, cossis, 
pitxells, torretes, etc, i sense abandonar mai la tradició, cerca nous camins en la ceràmica 
com el neriage, impressions de fulles naturals, gres, porcellana, per poder seguir perpetuant 
el seu ancestral ofici. 

 

 

 
 
Adreçat a: tot tipus de 
públics, grups, escoles. 
Paraules clau: 
canterers, ceràmica, 
cultura. 
Més informació: 
Ajuntament de Miravet  i 
punt d’informació turística 

VENDA DE CERÀMICA TRADICIONAL I PECES PER ENCÀRREC 
 
GERMANS VENTURA, CANTERERS A MIRAVET 
Els germans Ventura, seguidors de la nissaga familiar, continuen fent manualment el procés 
per fer el fang i preparar-lo per a les peces que aniran fent al llarg de l’any.  Veure de prop 
aquesta tradició ancestral, que només ells saben fer, i descobrir-ne els seus secrets esdevé 
un element imprescindible per entendre l’ofici.  A més dels càntirs i pitxells els germans 
Ventura us ensenyaran les obres de grans dimensions que mostren a la seva exposició. 
També us poden fer una demostració del treball al torn i fer la vostra pròpia peça. 

 
Adreçat a: grups, adults i famílies 
Temporada: tot l’any 
Paraules clau: canterers, ceràmica, cultura. 
Més informació: Ajuntament de Miravet  i punt d’informació turística. 
 
VENDA DE CERÀMICA TRADICIONAL I PECES PER ENCÀRREC 
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CANTERERS 

 
CERÀMIQUES PEDROLA AVANTE, CANTERERS A MIRAVET 
A l’entrada de Miravet trobem la cantereria dels germans Pedrola, que actualment té al cap 
davant a Montserrat Pedrola, provinent de tradició familiar, per part de pare i oncle. 
Actualment l’artesana a part de continuar fent peces tradicionals (peces de jardineria, càntirs, 
etc.) també busca la seva pròpia línia artística a través de peces petites de decoració, 
vaixelles i altres atuells, molts d’ells fets per encàrrec de particulars i entitats. De la mà de 
l’artesana podreu veure una demostració de com es realitza una peça al torn i fer una 
iniciació/bateig en les tècniques del torn (realització d’una peça) i visites guiades. 
 

Adreçat a: grups, adults i 
famílies. 

Temporada: Tot l’any. 
Paraules clau: canterers, 

ceràmica, cultura. 
Més informació: 

Ajuntament de Miravet  i 
punt d’informació turística 
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JORDI AVANTE, CANTERER A BENISSANET 
Originari de Miravet, es la setena generació dedicada a la terrissa. Dins del seu taller, a 
Benissanet, podreu visitar un forn de llenya sarraí, l’exposició de ceràmica tradicional, de 
ceràmica artística i decorativa i també per a la construcció.  Disposen d’un lloc web on podreu 
veure tots els seus productes i comprar-los via on-line, o fer comandes a mida de peces 
úniques.  

Adreçat a: tot tipus de públics, grups, 
famílies, escoles, instituts i 

especialistes. 
Temporada: tot l’any 

Paraules clau: canterers, ceràmica, 
cultura. Col·laborador del Museu 

Etnològic de Barcelona 
Més informació: Jordi Avante i punt 
d’informació turística de Benissanet  
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Nombre de la empresa/entidad Web

Ajuntament de Miravet www.miravet.altanet.org/turisme 

Domus Templi www.domustempli.com 

Museu de Història de Catalunya - Castell 
de Miravet 

www.mhcat.cat/monuments/castell_de_miravet  

Aureli Monge  www.ebreguia.com 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre - 
Turisme 

www.turismeriberaebre.org 

Consorci Memorial Espais de la Batalla de 
l'Ebre 

www.batallaebre.org 

Ajuntament de Benissanet www.benissanet.cat  

Resort Rural Vilar Riu de Baix www.vilarriudebaix.com 

Aparthotel Monrural www.aparthotelmonrural.com 

Hostal 7 de Ribera www.7deribera.com 

El Brogit Guiatges www.elbrogit.com 

Ajuntament de Vinebre www.vinebre.cat 

Tarannà Viatges www.taranna.com/ecoturismo-en-el-rio-ebro 

Reserva Natural de Sebes www.reservanaturalsebes.org 

Enblau, creadors d'aventures www.enblau.cat 

Delta Polet www.deltapolet.com 

Alberg de Tivissa www.albergcampingtivissa.cat 

Oficina de turisme de Ascó www.asco.cat/web/index/turisme 

Llaüt Lo Roget www.llautloroget.com 

Badia Tucana www.badiatucana.com 

Càmping Riba-roja www.campingriba-roja.com 

Rogles Aventura www.rogles.org 

Oficina de Turisme de Tivissa www.tivissa.cat

Consorci Serra de Llaberia www.serrallaberia.cat 

Muntanyes de Tivissa-Vandellòs http://muntanyestivissavandellos.wordpress.com/  
Mas d'Alerany www.masdalerany.com 

C.E. de Muntanya La Cameta Coixa http://cursalacametacoixa.blogspot.com.es/  

Inntravel www.inntravel.co.uk/holidays/cycling-
holidays/spain/catalonia/a-meander-along-the-ebro  

Hostal Gastronòmic La Creu www.hostallacreu.com 

Associació per a la Preservació del 
Patrimoni Ferroviari Industrial 

www.appfi.net 

Central Nuclear d'Ascó www.anav.es 

Oliflix www.oliflix.com 

Ajuntament de Flix www.flix.cat 

Circuit de Móra d'Ebre www.circuitmoradebre.com 

Tarvitur http://tarvitur.blogspot.com.es/  

Josep Fabregat, canterer a Miravet www.miravet.altanet.org 

Ferran Segarra, canterer a Miravet  www.miravet.altanet.org 

Josep Papaseit, canterer a Miravet www.miravet.altanet.org

Germans Ventura, canterers a Miravet www.miravet.altanet.org

Ceràmiques Pedrola Avante, canterers a 
Miravet 

www.miravet.altanet.org

Jordi Avante, canterer a Benissanet www.ceramicasavante.com  

Planes web de les empreses i entitats indicades en la relació de productes: 
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