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La Ribera d’Ebre ja es vesteix de gala 
gràcies a la floració dels arbres 
fruiters. 

El document que us presentem a 
continuació recull les propostes que 
diferents municipis de la nostra 
comarca han preparat. Diverses 
experiències perquè pugueu gaudir 
d’un espectacle únic.

Cada vegada són més els qui ens 
visiteu per deixar-vos seduir per 
aquest espectacle cromàtic, un regal 
de la natura que, enguany, 
acompanyem de cultura, esport i  
degustació de productes locals. 

Les activitats són dissenyadesper al 
període de floració, previstes al mes 
de febrer, març i principis d’abril, 
però subjectes a variació depenent 
de la floració i la climatologia.

No t’oblidis de compartir la floració 
amb nosaltres a #LaRiberaenFlor 

EN FLOR
LA RIBERA

#LaRiberaenFlor

LaRiberaenflo r

turismeriberadebre | riberadebreturisme | @RiberadEbreTur



Més informació i reserves 

Experiència en blanc i rosa
La ruta consta de dos itineraris: un des 
d’Ascó i, l’altre, des de Vinebre, a peu. 
En totes dues rutes, guiades, el trajecte 
es farà per entremig dels ametllers 
florits.

Totes dues rutes conflueixen en un 
punt. 

Els dissabtes, de la mà d’un productor 
de mel, farem un tast i coneixerem 
aquest mon amb activitats relacionades 
amb aquest  producte de la Ribera.

Els diumenges, de la mà d’un viticultor, 
farem un tast de vins locals i activitats 
relacionades amb el vi.

Lloc de sortida: 
Ascó: pàrquing d’autocaravanes 
Vinebre: Plaça 1 d’octubre 

Durada: 1 h

Dates i horaris:  
Dissabtes 25 de febrer i 4 de març
Diumenges 26 de febrer i  5 de març

Trobada al punt de sortida d’Ascó i 
Vinebre: 
Es faran 2 torns. Sortida a les 10:30  i a les 
12:00 h des de Vinebre i d’Ascó, des dels 
respectius punts de sortida

Preu per persona: 
8 €. Menors de 3 anys, gratuït

CONFICON Turisme i tradicions
977 443 174 
tortosa@conficon-turisme.com
638 570 163 i 670 795 216
www.conficon-turisme.com
Cal reserva prèvia

#LaRiberaenFlor

Ascó - Vinebre



Més informació i reserves 

Floració des del castell d’Ascó 
i tast de vins
Us proposem una caminada, de baixa 
dificultat i apta per a tots els públics, fins 
al castell d’Ascó, on realitzareu una 
visita guiada pel recinte per conèixer la 
seva apassionant història i, a la vegada, 
podreu gaudir des de dalt de la garita de 
l’espectacle de colors que ens ofereixen 
els camps  florits de les Illes.

En finalitzar, us oferirem un tast de vins 
de la nostra comarca acompanyats de 
productes agroalimentaris d’Ascó. 

Lloc de sortida: 
Oficina de Turisme d’Ascó 
(Ctra. Camposines, 21), a les 16 h

Durada: 2.30 h

Dates i horaris:  
Els dies 25 de febrer, 4 i 11 de març 
(subjecte a variacions segons l’estat de la 
floració).

Sortida: a les 16 h des de l’Oficina de 
Turisme d’Ascó

Preu per persona: 15 €; menors de 6 
anys gratuït.

Inclou: Caminada comentada fins al 
castell, visita guiada al castell per part d’un 
historiador, accés a la garita i tast de vins 
(els menors podran prendre aigua o 
refresc) i de productes agroalimentaris 
locals

Turisme Ascó 
977 406 583 
turisme@asco.cat
www.ascoturisme.cat
Cal reserva prèvia

#L
aRiberaenFlor

Ascó 



Més informació i reserves 

Floració a Benissanet. 
Refugi i tast de pastissets
Us proposem una caminada pels camps 
florits de Benissanet, amb una ruta 
circular d’uns 2 quilòmetres, sortint des 
del Punt d’Informació (biblioteca) fins al 
passeig del riu i camí de sirga,  acom-
panyat  d’una visita al refugi de la Font 
Gran, on visitareu un refugi antiaeri i 
veureu l’audiovisual on les dones de 
Benissanet us explicaran com van cons-
truir el refugi. Finalment, fareu un tast 
de pastissets al Forn Ca Mussol de 
Benissanet.

Lloc de sortida: 
Punt d’Informació (biblioteca) 
C. Antoni Gaudi, 1. Benissanet

Durada: 2 h

Dates i horaris:  
De l’1 al 12 de març, a les 10 h i a les 12 h

Preu per persona: 5 € 

Punt d’Informació (biblioteca)
977 407 915 
rmartinez@benissanet.cat 
Cal reserva prèvia

#L
aRiberaenFlor

Benissanet



Més informació i reserves 

La floració rosa 
amb bicicleta a Flix
Espectacular ruta amb bicicleta. Molt 
senzilla i apta per a tothom. Podreu 
escollir entre bicicletes de passeig o de 
muntanya. També podreu disposar de 
cadiretes de criatura o carretons.

La ruta dura unes 2 hores i inclou la 
travessa pel tradicional pas de barca de 
Flix sobre el riu Ebre, així com el lloguer 
de la bicicleta i el guiatge.

El guia de Rogles us explicarà tot allò 
relacionat amb la població, la comarca, 
els pobles de la vora de l’Ebre i, per 
descomptat, aspectes relacionats amb 
el protagonista, el presseguer, i la seva 
floració.

Per aprofitar la tarda, podeu visitar la 
Reserva Natural de Sebes per lliure o, si 
sou un grup, en una ruta guiada o fer un 
passeig en caiacs pel riu Ebre al seu tranquil 
meandre

Consulteu-nos-ho en el moment de reservar

Activitats complementàries

Lloc de sortida: 
Passeig de l'Ebre de Flix

Durada aproximada: 2 h

Dates i horaris:  
Des del 25 de febrer fins al 26 de març (depe-
nent de la floració), en dissabte i diumenge. 
Entre setmana, consulteu disponibilitat

Ruta guiada: A les 11 h

Preu per persona: 15 € 
(inclou bici, casc, guiatge i assegurances) 

Cadireta per criatures: 5 €

Carretó per criatures o mascotes: 14 €

 

Rogles Aventura
 977 410 049 – 607 775 712 
rogles@rogles.org
Cal reserva prèvia

#LaRiberaenFlor

F lix



Flix

Més informació i reserves 

Temps de 
flors i patrimoni 
La ruta comença al pas de barca de Flix, 
des d’on iniciareu un passeig cap als 
camps d’arbres fruiters dinamitzat amb 
les explicacions sobre la tradició 
agrícola al poble i la història de la zona. 
Els visitants tindreu l’oportunitat de 
passejar entre els arbres florits i 
descobrir més sobre Flix i la Ribera 
d’Ebre.

En acabar la passejada, al mateix punt 
d’inici dureu a terme un tast del plat 
típic riberenc, la clotxa.

Hi haurà l’opció de complementar la 
visita als camps en flor amb una visita 
guiada a diversos elements del 
patrimoni històric de Flix (dissabte: 
castell nou i refugi; diumenge: nucli 
antic i Molí d’Oriol – A les 16 h).

 

Lloc de sortida: 
Pas de barca de Flix

Durada: 2 h

Dates i horaris:  
25 i 26 de febrer; 4,5,11 i 12 de març a les 
10.45 h (subjecte a la floració)

Preu per persona: 17 €, dinar inclòs 

Associació Cultural la Cana
654 651 966, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h 

i de 16 a 18 h
lacana.flix@gmail.com
www.lacana.cat/turisme 
Cal reserva prèvia

#LaR
iberaenF

lor



Garcia

Més informació i reserves 

Flors, 
riu i patrimoni  
Us proposem una caminada de baixa 
dificultat a través dels arbres florits de 
la zona del riu i la barca de Garcia, 
d’1.30 h, aproximadament. Tot seguit, 
tornareu a creuar el riu amb la barca i 
iniciareu la visita per una part del 
patrimoni cultural de Garcia fins arribar 
a l’església vella, on fareu un tast de vins 
locals mentre gaudiu de les vistes sobre 
la floració de la zona del riu.

Lloc de sortida: 
Pas de barca de Garcia

Durada: 2.15 h

Dates i horaris:  
Dies 11 i 12 de març

Punt de trobada: serà el pas de barca 
de Garcia, a les 9.45 h

Inici de l’activitat: 10 h 

Preu per persona: 6 €   
Criatures: gratuït

Ajuntament de Garcia
977 400 638
ajuntament@garcia.cat
Cal reserva prèvia

#L
aRiberaenFlor

També hi ha l’opció de dinar al Restaurant 
Pas de l’Ase, amb un menú pel preu de 28,5 
€ o al Asador Bar Maig, amb un menú pel 
preu de 27€. Cal reservear amb 2 o 3 dies 
d’antelació. 

Activitats complementàries



Ginesta r

Més informació i reserves 

Passejada en 
carro pels camps florits
Us proposem descobrir la floració amb 
un mitjà de transport autènticament 
tradicional, fent una volta amb carro. 
Fareu una ruta pels camins de les 
Riberes i de l’Illa, vorejant el riu, per 
gaudir tranquil·lament dels colors de 
l’esclat de la primavera: blancs, verds, 
rosats i el groc de la ginesta. A 
continuació, visitareu  l’Església Vella, 
ubicada dins del nucli antic, 
documentada de l’any 1278, que va 
pertànyer a l’ordre del Temple i a la dels 
Hospitalers. Per acabar, fareu un tast de 
vi blanc a l’edifici centenari de la 
Cooperativa La Ginesta.

 

Lloc de sortida: 
Pla de l’Església de Ginestar

Durada: 2 h

Dates i horaris:  
Dies 25 i 26 març. Passejades a les 11 h, 
12 h, 16 h i 17 h

Preu per persona: 10 €

Ajuntament de Ginestar
977 409 389 (matins de 9 h a 14 h)
Cal reserva prèvia

#LaRiberae nFlor



La Palma d’Ebre

Més informació i reserves 

Floració a la Palma. 
Paisatge i patrimoni
Us proposem una caminada per a tots 
els públics on podreu observar 
diferents elements patrimonials com 
són  espones, pous i sínies mentre 
passegeu entre diversos camps 
d’ametllers florits. Al final del 
recorregut  fareu un tast de vermuts 
acompanyats d’un aperitiu.

 

Lloc de sortida: 
Plaça Catalunya de la Palma d’Ebre

Durada: 3 h 

Recorregut: 7 km amb baix nivell de 
dificultat

Dates i horaris:  
Dies 25 de febrer i 5 de març (subjecte a 
canvis segons variació de la floració)

Sortida: a les 10 h de la plaça Catalunya de
la Palma d’Ebre per fer la caminada

Tast de vermuts: sense caminada a les 
12.45 h, de la plaça Catalunya

Preu per persona: : 15 €. Inclou la cami-
nada, el tast de vermuts i un obsequi.
Si només voleu realitzar el tast de vermuts: 15 € 

Xalaebre
699 145 782 
xalaebre@gmail.com
Cal reserva prèvia

#L

aRiberaenFlor



La Serra d’Almos

Més informació i reserves 

Amb bicicleta per 
la floració de la cirera
Espectacular ruta amb bici. Molt 
senzilla i apta per a tothom. Bicicletes 
de passeig o muntanya a escollir.

La ruta sol durar unes 2 hores.

El guia de Rogles us explicarà tot allò 
relacionat amb la població, la 
comarca, els pobles a la vora de l’Ebre 
i, per descomptat, del protagonista: el 
cirerer i la seva floració.

 

Lloc de sortida: 
Finca de la Serra d’Almos (us n’enviarem la 
ubicació un cop feta la reserva)

Durada: 2 h. 

Dates i horaris:  
Des del 18 de març fins al dia 2 d’abril (depe-
nent de la floració). En dissabte i diumenge. 
Entre setmana, consulteu disponibilitat

Ruta guiada en 2 torns: A les 10.15 h i a 
les 15.30 h

Preu per persona: 15 € (inclou bici, casc, 
guiatge i assegurances) 

Cadireta per criatures: 5 €
Carretó per criatures o mascotes: 14 €
Tast de vi: 10 € 

Rogles Aventura
977 410 049 – 607 775 712 
rogles@rogles.org
Cal reserva prèvia
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Us oferim l’opció de fer un tast de vins al 
peu dels camps florits. Feu-nos-ho saber si 
hi esteu interessats/des

Activitats complementàries



Miravet

Més informació i reserves 

Floració, colors de 
Ribera i perfum de l’Ebre. Cirera
L’Ajuntament de Miravet i Tarvitur us 
proposem una visita de camp i 
territori per descobrir la floració de la 
cirera en el seu moment àlgid gaudint 
del perfum i d’aquells colors propis de 
l’inici de la primavera. Alhora, 
contemplareu una panoràmica de 
Miravet des d’una altra perspectiva. 

La ruta inclou la visita a un dels espais 
de la Batalla de l’Ebre on, entre l’agost 
i primers de novembre de 1938, s’hi 
localitzava un hospital de campanya i la 
seva corresponent fossa comuna.

Finalitzareu l’experiència amb  un tast 
de productes locals. 

‘Floració, colors de Ribera i perfum de 
l’Ebre’ visita diverses finques segons 
l’oratge i l’espectacularitat en el 
procés del fenomen natural.

 

Lloc de sortida: 
Oficina d’Informació i Turisme de Miravet 
(plaça de l’Arenal, s/n) 

Durada: 1.30 h 

Dates i horaris:  
del 12 al 25 de març

Sortides programades: 
Dissabte 18 i 25 de març, a les 10 h i a les 16 h 
Diumenge 12 i 19 de març, a les 10 h i a les 16 h 
Progaramades en dies laborables quan hi hagi un 
mínim total de 8 participants.
Visites en exclusivitat i concertades qualsevol dia 
de la setmana, consultar preu i disponibilitat.

Preu per persona: 10 € per persona. 
Gratuïta per a menors de 10 anys acompanyants

Visita en exclusivitat i concertades per a 
grups: consulteu preu

Tarvitur (Vicens)
691 561 868
tarvitur@gmail.com
http://tarvitur.blogspot.com/
Cal reserva prèvia i consultar disponibilitat

#LaRiberaenFlor

Tarvitur us ofereix també la possibilitat de fer visites 
combinades, afegint a la visita de floració la possibili-
tat de visitar el Castell de Miravet o el Cap de la Vila 
(centre històric de Miravet). Consulteu preu, 
disponibilitat i durada.

També es pot complementar la visita amb un dinar al 
Restaurant Molí de Xim de Miravet, amb un menú 
de floració. Reserves al telèfon 635 111 025.

Preu dinar: 29,5€

Activitats complementàries



Miravet

Més informació i reserves 

Floració, colors de Ribera 
i perfum de l’Ebre. Préssec
L’Ajuntament de Miravet i Tarvitur us 
proposem una visita de camp i 
territori per descobrir la floració del 
préssec en el seu moment àlgid 
gaudint del perfum i d’aquells colors 
propis de l’inici de la primavera. 
Alhora, contemplareu una panoràmica 
de Miravet des d’una altra perspectiva. 

Finalitzareu l’experiència amb un tast 
de productes locals. 

‘Floració, colors de Ribera i perfum de 
l’Ebre’ visitarà diverses finques segons 
l’oratge i l’espectacularitat del procés 
d’aquest fenomen natural.

Lloc de sortida: 
Oficina d’Informació i Turisme de Miravet 
(plaça de l’Arenal, s/n) 

Durada: 1.30 h 

Dates i horaris:  
del  26 de febrer al 12 de març

Sortides programades: 
Diumenge 26 de febrer, 5 i 12 de març. 10 h /16 h

Progaramades en dies laborables quan hi hagi un 
mínim total de 8 participants.
Visites en exclusivitat i concertades qualsevol dia de 
la setmana, consultar preu i disponibilitat.

Preu per persona: 10 € per persona. 
Gratuïta per a menors de 10 anys acompanyants

Visita en exclusivitat i concertades per a 
grups: consulteu preu

Tarvitur (Vicens)
691 561 868
tarvitur@gmail.com
http://tarvitur.blogspot.com/
Cal reserva prèvia

#LaRiberaenF
lor

Tarvitur us ofereix també la possibilitat de fer visites 
combinades, afegint a la visita de floració la possibili-
tat de visitar el Castell de Miravet o el Cap de la Vila 
(centre històric de Miravet). Consulteu preu, 
disponibilitat i durada.

També es pot complementar la visita amb un dinar al 
Restaurant Molí de Xim de Miravet, amb un menú 
de floració. Reserves al telèfon 635 111 025.

Preu dinar: 29,5€

Activitats complementàries



Miravet

Més informació i reserves 

Flors i vins a Miravet
Passeig comentat entre camps florits 
de fruiters amb un brunch km 0: tast 
de vins i productes locals. 

Lloc de sortida: 
Celler Pedrola. Ctra. T-324, a 2 km de Miravet

Durada: 2 h 

Dates i horaris:  
Tots el dissabtes del mes de març i abril. 

Sortides: 11 h

Preu per persona: 12 € 

Celler Pedrola
650 093 906 
cellerpedrola@gmail.com 
Cal reserva prèvia

#LaRiberaenFlor



Móra la Nova

Més informació i reserves 

Floració, colors de 
Ribera i perfum de l’Ebre
L’Ajuntament de Móra la Nova i 
Tarvitur us proposem una visita de 
natura per descobrir la floració del 
préssec en el seu moment àlgid, 
gaudint del perfum i d’aquells colors 
propis de l’inici de la primavera. 
Alhora, contemplareu una visió de 
record de la Foia o de la cubeta de 
Móra. La ruta inclou la visita a un dels 
espais de la Batalla de l’Ebre, realitzant 
una petita ruta a diverses trinxeres 
que formaven part de la línia de 
defensa de la riba esquerra de l’Ebre.

Finalitzareu l’experiència amb una 
degustació de productes locals (vi, oli i  
pastisset).

‘Floració, colors de Ribera i perfum de 
l’Ebre’ visitarà diverses partides 
segons l’oratge

i l’espectacularitat del procés d’aquest 
fenomen natural, finques de préssec 
de les Sequines o els

Santpaus.

Lloc de sortida: 
Oficina d’Informació i Turisme de Móra la Nova. 
Mas de la Coixa 

Durada: 1.30 h 

Dates i horaris:  
Del 25 de febrer al 18 de març.

Sortides programades: 
El dissabte 25 de febrer i 4,11 i 18 de març, a les 10 h i 
16 h. 

Progaramades en dies laborables quan hi hagi un 
mínim total de 8 participants.
Visites en exclusivitat i concertades qualsevol dia de 
la setmana, consultar preu i disponibilitat..

Preu per persona: 10 €. Gratuïta per menors 
de 10 anys acompanyants

Visita en exclusivitat i concertades per a 
grups: consulteu preu

Tarvitur (Vicens)
691 561 868
tarvitur@gmail.com
http://tarvitur.blogspot.com/
Cal reserva prèvia i consultar disponibilitat

#L
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lor Complementàriament, Tarvitur us ofereix també la 

possibilitat de fer visites combinades, afegint a la 
visita de floració la possibilitat de visitar Móra la 
Nova, Tivissa o Móra d’Ebre. Consulteu preu, 
disponibilitat i durada.

També podeu complementar la visita amb un dinar al 
Restaurant Can Secundino de Móra la Nova, amb un 
menú de clotxa. Reserves al telèfon 977 400 105.

Preu dinar: 24 €

Activitats complementàries



Riba-roja d’Ebre

Més informació i reserves 

Riba-roja florida!
L’entitat Figot Tour de Riba-roja 
d’Ebre us proposa una sortida als 
camps florits de Riba-roja, tant pels 
seus associats com per visitants.

Us proposem una caminada per la 
floració d’uns 8 km aprox., de baixa 
dificultat, i una passejada amb carro de 
cavall amb degustació de productes 
locals i tast de vi al peu dels arbres 
florits.

Hi ha l’opció de complementar la 
visita als camps en flor amb un mitjà de 
transport autènticament tradicional, 
fent una volta amb carro de cavall.

Lloc de sortida: 
Per la caminada: Plaça de la Vila, a les 9 h. 
Per la passejada en carro de cavall: finca de 
Valldepenes, d’11 h a 13 h, amb sortides cada 
10 minuts.

Durada: 2.30 h

Dates:  
Diumenge dia 5 de març de 2023 (data subjec-
ta a variació depenent de la floració i la clima-
tologia).

Preu per persona: 
Caminada + degustació: 10 € (associats 
gratuït)
Passejada amb carro de cavall + degustació: 
10 € per tothom

658 389 283
figottour@gmail.com
Cal reserva prèvia
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Tivissa

Més informació i reserves 

Degustació de vins 
entre la floració 
Visita guiada a través dels camps florits 
de presseguers on aprendreu les 
curiositats del cultiu ecològic de la 
fruita dolça i del projecte agroturístic 
del Mas de l'Illa.

En finalitzar la sortida hi haurà una 
degustació de vins a càrrec del Celler 
Álvarez Duran.

Lloc de sortida: 
Pàrquing de l’Hotel Mas de l’Illa

Durada: Entre 2.30 h i 3 h

Dates i horaris:  
5 de març

Inici: 10.30 h

Preu per persona: 
20 € (visita a la floració + degustació de vins)

info@masdelilla.com
Cal reserva prèvia#LaRiberaen

Flor



Tivissa

Més informació i reserves 

Concert en flor
Visita guiada a través dels camps florits 
de presseguers, on aprendreu les 
curiositats del cultiu ecològic de la 
fruita dolça i del projecte agroturístic 
del Mas de l'Illa.

En finalitzar la visita, gaudireu del 
concert de Mirla Riomar i Marcel 
Vallés, que us presentaran el seu disc 
afrobrasileirà. Hi haurà servei de bar, 
amb beguda i menjar. 

Lloc de sortida: 
Pàrquing de l’Hotel Mas de l’Illa

Durada: 3 h

Dates i horaris:  
4 de març

Inici: 10.30 h

Preu per persona: 
20 € (inclou la visita a la floració + concert + 
1 consumició) 

info@masdelilla.com
Cal reserva prèvia

#LaRiberae n Flor



Vinebre

Més informació i reserves 

Experiència en rosa
Sortida a peu per llocs del terme on 
podreu observar diverses floracions 
d’arbres fruiters com són el 
presseguer, la nectarina, l’ametller, el 
cirerer, etc. Amb un recorregut apte 
per a tothom, arribareu a un lloc on 
podreu contemplar l’extensió dels 
camps florits mentre feu un tast de 
vins  i cervesa d’elaboració local. 
Finalitzareu la ruta retornant al punt 
de sortida.

Durant el recorregut podreu fer 
fotografies dels paisatges i 
compartir-les per Instagram. Entre 
totes les fotografies es triarà la millor i 
la persona guanyadora serà 
obsequiada amb dues ampolles de vi 
de producció local.

Lloc de sortida: 
Plaça 1 d’octubre

Aparcament recomanat: 
Pàrquing d’autocaravanes

Av. Francesc Macià, lateral C12
Av. IV Barres Catalanes, lateral carretera 
T-714

Durada: 2 h

Dates i horaris: Dies 12,18 i 19 de març. 
Dissabte i diumenge

Trobada: a la plaça 1 d’octubre a les 10.15 h. 

Sortida: 10.30 h

Preu per persona: 8 €. 
Menors de 9 anys, gratuït.

Punt d’Informació Turística de Vinebre. 
Ca Don Joan. Plaça 1 d’octubre. 
En dissabte i diumenge  d’11 a 13.30 h 
619 316 292.

Ajuntament de Vinebre
C. de la Torre, 21
977 405 781
ajuntament@vinebre.cat 

CONFICON
C/ Francesc Gimeno, 1. Tortosa
977 443 174 
tortosa@conficon-turisme.com
638 570 163 i 670 795 216  
www.conficon-turisme.com
Cal reserva prèvia



Inscripcions

Amb la florida dels ametllers i la resta 
dels arbres fruiters, els camps 
ofereixen un paisatge de bellesa 
extraordinària. Es tracta d’una imatge 
d’esperança encara dins l’hivern que 
anuncia, però, l’arribada de la 
primavera. Amb aquest motiu, el 
poeta i novel·lista Vicenç Llorca 
ofereix una jornada d’escriptura 
creativa a Vinebre. Durant un 
dissabte, gaudireu de la literatura a 
partir tant de la reflexió com de la 
pràctica de la creació literària sota el 
format de taller en el marc del palau 
renaixentista de Ca Don Joan i del 
paisatge del riu Ebre.  

Després de reflexionar sobre alguns 
dels fonaments de l’escriptura en la 
formació d’un escriptor, es proposarà 
un taller a partir d’un passeig literari 
amb motiu de la floració dels arbres 
fruiters a les Terres de l’Ebre. Qui hi 
participeu podreu experimentar i 
compartir la màgia de la creació de la 
bellesa a través de la paraula i fer 
créixer l’escriptura mentre gaudiu del 
patrimoni cultural de Vinebre i de la 
bellesa de l’Ebre al seu pas. I això 
sense oblidar la rica oferta 
gastronòmica de la zona amb un tast 
de vins locals. 

Ajuntament de Vinebre
C. de la Torre, 21
977 405 781. En horari d’oficina.
ajuntament@vinebre.cat
Cal reserva prèvia

Organitza Ajuntament de Vinebre, amb la col·laboració del 
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre

Vinebre
Escriure en temps de floració. 
Taller de creació literària, 
a càrrec de l’escriptor Vicenç Llorca. 

Programa de la jornada:
9.30 h-10 h: Arribada dels participants i 

obertura del taller a Ca Don Joan
10 h-11.30 h: Introducció als fonaments 

de l’escriptura
11.30 h-13.30 h: Passeig literari per la 

floració d’arbres fruiters i tast de vins locals
13.30 h-16 h: Dinar
16 h-17.30 h: Taller d’escriptura a partir 

del motiu de la floració
17.30 h-18 h: Posada en comú del treball 

realitzat
18 h-18.30 h: Cloenda

Lloc: Ca Don Joan

Durada: Tot el dia, d’acord amb el progra-
ma detallat

Dates i horaris:  Dia 11 de març
Inici: a les 9.30 h

Preu per persona: 30 €. Tot inclòs.



Una de les formes de gaudir de la floració 
a la Ribera d’Ebre és a través de rutes en 
cotxe. En el mapa digital que podeu 
consultar al web de turismeriberae-
bre.org,  podeu visualitzar les carreteres i 
pistes que permeten admirar els paisatge 

en flor de la comarca, així com aquells 
punts que permeten observar les millors 
vistes panoràmiques. El mapa permet 
distingir les diferents zones de floració de 
la comarca en funció del cultiu: ametller, 
presseguer o cirerer.

Us recomanem que, per descobrir la 
floració a la Ribera d’Ebre, ho feu amb 
alguna de les propostes amb servei de 
guiatge que us hem detallat en aquest 
fulletó. 

Si decidiu fer-ho per lliure, us propo-
sem que ho feu a traves de alguna de 
les rutes en cotxe incloses al mapa de 
floració que trobareu disponible al 
nostre web. 

Cal que tingueu present que:

Es pot circular per les carreteres i 
principals pistes indicades, però sense 
entrar als camps florits. Són propietats 
privades.

Cal respectar els arbres i la seva flor.

No existeixen rutes de floració sen-
yalitzades, per això us recomanem que 
utilitzeu els serveis de guiatge.

Tota la comarca

Informació important 
per al desenvolupament de la visita. 



Resum  Propostes
Nom activat Dates Municipi

La Ribera en flor: experiència en blanc 
i rosa

Dissabte 25 de febrer i 4 de març
Diumenge 26 de febrer i  5 de març

                                                    

Ascó- Vinebre

Floració des del castell d’Ascó i tast 
de vins

25 de febrer, 4 de març Ascó

Floració a Benissanet. Refugi i tast de 
pastissets

De l’1 al 12 de març Benissanet

La floració rosa amb bicicleta a Flix Des del 25 de febrer fins al 26 de 
març (depenent de la floració). En 
dissabtes i diumenge. Entre setmana, 
consulteu disponibilitat.

Flix

Amb bicicleta per la floració de la 
cirera

Del 18 de març fins al 2 d’abril (depe-
nent de la floració). En dissabte i 
diumenge.  Entre setmana, consulteu 
disponibilitat.

La Serra d’Almos

Flors, riu i patrimoni 11 i 12 de març Garcia

FlixTemps de flors i patrimoni 25 i 26  febrer; 4, 5, 11 i 12  març         

Passejada en carro pels camps florits 25 i 26 març Ginestar

Floració a la Palma. 
Paisatge i patrimoni

25 de febrer i 5 de març La Palma d’Ebre

Floració, colors de Ribera i perfum de 
l’Ebre. Cirera

Del 12 al 25 de març Miravet

Floració, colors de Ribera i perfum de 
l’Ebre. Préssec

Del 26 de febrer al 12 de març Miravet

Flors i vins a Miravet Dissabtes del mes de març i abril Miravet

Floració, colors de Ribera i perfum de 
l’Ebre

Del 25 de febrer al 18 de març Móra la Nova

Riba-roja florida! 5 de març de 2023 Riba-roja d’Ebre

Degustació de vins entre la floració 5 de març Tivissa

Concert en flor 4 de març Tivissa

Experiència en rosa 12,18 i 19 de març Vinebre

Escriure en temps de floració 11 de març Vinebre

floració




