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L’Ebre,  lo riu «mític» del 
gran poeta Vergés, lo riu 
«màgic» de Carmel 
Biarnès, lo riu «plàcid» 
de Bladé, lo riu «oníric» 
d’Andreu Carranza...

La Ribera d’Ebre és una comarca situada a l’interior 
de Catalunya, a les Terres de l’Ebre, un territori on 
el riu Ebre n’ha marcat la història, l’aspecte i la idio-
sincràsia de la gent. 

Té un relleu força accidentat a causa de la Serralada 
Prelitoral que, quan entra a la nostra comarca, es 
bifurca obligant al riu a travessar-la en dos espais 
emblemàtics de la Ribera d’Ebre: el Pas de l’Ase, a 
Garcia, i el Pas de Barrufemes, a Miravet. Enmig, el 
riu entra a la plana de Móra, envoltada per les serres 
de Cavalls, Pàndols i la Picossa, entre d’altres. 

El clima mediterrani de la comarca respon a aques-
ta especial orografia que aïlla les terres riberenques 
i que ens ofereix paisatges de bosc mediterrani: 
ametllers, olivers, arbres fruiters, bosc de ribera i un 
intens treball de margenació amb pedra seca.

Som una gent treballadora, els fills dels antics sirga-
dors, homes rudes i forts que estiraven els llaguts 

plens de mercaderies pel riu, aquest riu  «mític» del 
gran poeta Vergés, lo riu «màgic» de Carmel Biarnès, 
lo riu «plàcid» de Bladé, lo riu «oníric» d’Andreu 
Carranza... Riu que era el mitjà de comunicació 
d’aquella època entre l’interior i la Mediterrània i que, 
actualment, s’ha convertit en l’artèria de la vida lú-
dica i turística de la comarca. 

La Ribera d’Ebre té un un gran patrimoni cultural 
i històric. Des dels temps més remots les aigües 
de l’Ebre han estat solcades pels diversos pobles 
que hi han fet estada. Ibers, fenicis, grecs, carta-
ginesos, romans, visigots, sarraïns, templers… 
ens han deixat empremtes en forma de pintures 
prehistòriques, jaciments arqueològics, castells, 
esglésies, espais històrics… que ens permeten 
gaudir, conèixer i, alhora, no oblidar.

Veniu, gaudiu, sentiu, xaleu...  
Us encantarà!

l’has de
conèixer!

La 
Ribera
d’Ebre 
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Catalunya

DIRECCIÓ
PERPINYÀ - PARÍS

DIRECCIÓ
SARAGOSSA - MADRID

DIRECCIÓ
VALÈNCIA

AEROPORT

TREN D’ALTA VELOCITAT

TREN CONVENCIONAL 

AUTOPISTA

LLEIDA

AP-2

RIBERA
D’EBRE

AP-7

AP

AP

C-12

C-44
TARRAGONA

GIRONA

BARCELONA

N-340

Com arribar en cotxe

s EIX DE L’EBRE (C-12): va de Lleida a Amposta 
vorejant l’Ebre de nord a sud.

s N-420: va de Tarragona a Terol, passant per 
Reus, Falset i Alcanyís.

s C-44: via alternativa d’accés des de l’Hospitalet 
de l’Infant i  l’autopista AP-7.

s TV-3022: connecta la N-340, entre l’Ampolla i 
l’Ametlla de Mar, del Perelló fins a Rasquera.

Com arribar en tren

s RODALIES DE CATALUNYA

Serveis Regionals. Línia R-15. Barcelona Estació 
de França- Riba-roja d’Ebre. Estacions a Móra la 
Nova, Ascó, Flix i Riba-roja d’Ebre.

g Més informació:
RENFE: 902 320 320  ·  www.renfe.com

Girona

Barcelona

Tarragona

Ribera 
d’Ebre

Com arribar en autobús

s HIFE
Tel. 902 119 814  ·  www.hife.es

s HISPANO IGUALADINA
Tel. 902 292 900  ·  www.igualadina.com

Com arribar en avió

s AEROPORT DE REUS
A 48 km de Móra d’Ebre. Està connectat amb línies 
d’autobús amb les ciutats de Reus i Tarragona, entre 
d’altres. 

Com arribar en AVE

s ESTACIÓ DE L’AVE CAMP DE TARRAGONA
La distància amb la ciutat de Tarragona és d’11 km. 
L’estació està connectada mitjançant línies 
d’autobús amb la Ribera d’Ebre.

s ESTACIÓ DE L’AVE DE LLEIDA
Situada a Lleida, ciutat connectada mitjançant línies 
d’autobús amb la Ribera d’Ebre.

g Més informació: 902 320 320

AP-2

AP-7

AP-7

N-340

C-12

C-44

Reus
N-420

Móra 
d’Ebre

Manresa

Vic

Lleida

AP-7

C-25

’E

ASCÓ VINEBRE

GARCIA

MÓRA LA NOVAMÓRA D’EBRE

BENISSANET

MIRAVET

GINESTAR

RASQUERA
TIVISSA LLABERIA

DARMÓS

FLIX

RIBA-ROJA
D’EBRE

RIU EBRE

S

LA SERRA
D’ALMOS

TORRE DELA
PANYOL

LA PALMA
D’EBRE

L E’



Lo riu 
Lo riu és quelcom més.  
Lo riu és la mateixa Ribera d’Ebre.

La Ribera d’Ebre és una comarca 
definida especialment pel riu, que 
se’n desplega a banda i banda entre 
meandres, illes fluvials i encaixat 
entre muntanyes. No us podeu 
perdre el Pas de l’Ase, a Garcia, i el 
de Barrufemes, a Miravet. I cal que 
observeu el contrast d’aquests 
passos muntanyosos del riu amb el 
seu pas per la ‘cubeta de Móra’, el 
territori més pla de la comarca, 
emmarcat per una catifa de flors dels 
fruiters i per les serres de Cavalls, de 
Pàndols, de Cardó i la Picossa.

*
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Podeu descobrir l’Ebre de moltes maneres diferents: 
Navegant
J Dalt de Lo Roget, una reproducció d’un 

antic llaüt museïtzat i amb audioguia, que 
fa el recorregut entre els embarcadors 
d’Ascó, Móra d’Ebre i Miravet.

J Amb piragua o caiac, remant al vostre rit-
me, acompanyats per guies especialitzats 
que us explicaran tots els secrets del riu.

J Dormint en un vaixell-residència comple-
tament equipat a l’embassament de 
Riba-roja d’Ebre.

J Passejant en un vaixell a motor.

J Amb els clubs nàutics de la comarca, que 
us permetran practicar disciplines com el 
rem, entre d’altres.

J Creuant el riu pel pas de barca de Flix, 
Garcia i Miravet. El de Miravet és un dels 
últims transbordadors que permet creuar 
l’Ebre com es porta fent durant segles: 
aprofitant únicament la força de l’aigua i 
sense motor.

Caminant 
o anant en bicicleta
J Pel GR-99, conegut a la Ribera d’Ebre com 

el Camí de Sirga, camí que segueix l’Ebre 
de prop resseguint trams del camí que 
usaven els antics sirgadors per estirar els 
llaüts riu amunt. 

J Pels espais naturals i boscos de ribera de 
la comarca, amb múltiples senders locals.

Pescant
J L’Ebre és un riu idoni per relaxar-vos gau-

dint d’aquest esport, i n’és un dels punts 
més emblemàtics l’embassament de 
Riba-roja d’Ebre.

*

*

*
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El clima generalment temperat convida a 
descobrir una comarca on la muntanya, 
el riu i els camps de conreu ens ofereixen 
espectacles naturals de gran bellesa.

Cada espai natural que trepitgeu us 
oferirà una imatge totalment diferent 
de la resta. No us els deixeu escapar. 
Una bona manera de descobrir 
aquests espais és acompanyats  
d’algun guia o d’alguna empresa  
d’activitats a la natura de la nostra 
comarca.

Natura
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La varietat paisatgística de la Ribera d’Ebre no ve marcada només 
pels espais naturals de riu o de muntanya, sinó també pels camps 
de conreu que conformen grans llençols d’arbres fuiters, d’oliveres 
o de vinya que cada estació de l’any canvien els colors, cosa que 
fa que sigui una de les zones de Catalunya on els paisatges agraris 
despleguen uns dels espectacles cromàtics més bells. 

Entre els espais naturals més notables en destaca la Reserva 
Natural de Sebes i Meandre de Flix, on s’hi conserva un bosc de 
ribera gairebé intacte i hi podeu contemplar com les cigonyes 
viuen en simbiosi amb els cavalls de la Camarga francesa als 
aiguamolls, entre d’altres activitats. Dins de l’espai de la Reserva hi 
trobareu també el Centre d’Interpretació del Camí de Sirga, un 
espai museïtzat que immortalitza el record dels sirgadors i llaüters.

Els amants de l’observació de les aus podeu gaudir-hi d’aus prò-
pies d’aiguamolls i de secans, i rareses durant l’època de migració 
o d’hivernada. En canvi, a la serra de Llaberia, els rapinyaires diürns 
i nocturns són un dels elements estrella. 

Aprofiteu per fer rutes a peu o en bicicleta pels diferents espais 
naturals, cada un diferent de l’altre, i gaudiu de les peculiaritats de 
cada un d’ells: l’Espai d’Interès Natural de Riba-roja d’Ebre, al 
nord de la comarca, amb l’embassament de fons, la serra de Lla-
beria, espai natural protegit amb una extensa xarxa de senders 
preparats per als senderistes i amants de la BTT amb diversos nivells 
de dificultat, les muntanyes de Tivissa- Vandellós, amb cims 
importants com la Tossa i camins carregats d’història, la serra i vall 
de Cardó, amb un antic convent-balneari situat al capdamunt del 
cingle d’on suten rutes cap a les 14 ermites existents, i el GR-99, el 
Camí Natural de l’Ebre que us permetrà conèixer el bosc de ribera 
i espais de gran bellesa seguint el curs del riu. 

A Tivissa hi trobareu vies ferrades equipades pels amants d’aquest 
esport, amb diferents nivells de dificultat.
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Patri      oni
cultural
El riu, via fluvial de comunicació estratègica, ha estat 
al llarg de la història en el punt de mira de totes les 
civilitzacions, i ens ha deixat empremtes en forma 
de patrimoni.

La Ribera d’Ebre és una comarca amb 
un gran patrimoni cultural i histò-
ric. Us convidem a passejar pels 
nostres pobles i descobrir-ne els 
detalls, la personalitat i parlar amb la 
gent. La Ribera d’Ebre és un indret 
ideal per imaginar en els seus racons 
les diferents èpoques que l’han 
conformada. De cadascuna d’aques-
tes hi ha vestigis arquitectònics im-
portants que us faran viatjar en el 
temps. Us convidem a què en gaudiu.
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A la comarca tenim en peu castells de dife-
rents èpoques.

El monument més emblemàtic de la Ribera 
d’Ebre és el castell de Miravet, considerat 
el millor exemple de l’arquitectura romànica 
militar de l’orde del Temple a Catalunya i un 
dels més importants de tot Occident. A més 
de l’obra romànica dels segles XII-XIII, con-
serva part de les muralles de l’època islàmica 
que s’estenen sobre el penya-segat verme-
llós dominant el riu Ebre i una magnífica 
panoràmica de la comarca. El castell forma 
part del Cap de la Vila juntament amb l’es-
glésia vella, de l’orde de l’Hospital, i el conjunt 
de cases penjades sobre el mateix riu,  cons-
tituint un dels pobles amb encant més pin-
torescos de Catalunya.

El castell carlí de Flix és una fortificació 
triangular al voltant d’una torre. Fou construït 
pels carlistes en un turó enmig del meandre 
l’any 1837 i protegia un centenari pas de 
barca de l’Ebre cap a Lleida. El castell ha estat 
recentment restaurat.

El castell de Móra d’Ebre està situat a la part 
alta del nucli antic de la vila. Des dels seus 
orígens ibers ha tingut un paper estratègic 
com espai al llarg de la història. Acull el 
Centre d’Interpretació de les Guerres Car-
lines – Espai de la Batalla de l’Ebre a la torre 
fusellera recentment restaurada.

Castells
A la Ribera d’Ebre comptem amb dos im-
portants jaciments ibèrics: el de Tivissa i el 
de Vinebre. El poblat ibèric del Castellet de 
Banyoles, situat a 6 km a l’oest de Tivissa, és 
un dels jaciments ibèrics més importants i 
més extensos de Catalunya. No només des-
taca per les seves dimensions, sinó també 
per emplaçar-se en un indret privilegiat des 
d’on s’observen unes magnífiques vistes 
panoràmiques de la comarca i per trobar-s’hi 
el Tresor de Tivissa.

A l’establiment ibèric de Sant Miquel de 
Vinebre podreu veure les restes d’un establi-
ment d’època ibèrica tardana que exercia 
funcions de control del territori i del riu.

Jaciments ibèrics

*

* *
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Totes les civilitzacions han deixat empremta en forma de patrimoni a la Ribera d’Ebre, i
els nuclis antics en són uns dels principals exponents. Tots els municipis compten
amb racons plens d’encant.

Si veniu a la Ribera d’Ebre no podeu deixar de visitar nuclis històrics com el de Miravet,
un entramat de cases que pengen sobre el riu i que s’enfilen per la muntanya, amb l’es-
glésia vella al centre, o el de Tivissa, de caràcter medieval, que és un dels nuclis més 
atractius i ben conservats, on carrers i carrerons entrellaçats amb encant us descobriran 
grans casalicis dins el recinte fortificat.

Ascó destaca per conservar una gran moreria, i en podreu recórrer carrers i veure edifi-
cis, així com de la zona cristiana que es configura a extramurs, i Vinebre, que conserva 
vestigis de les tres cultures: morisca, jueva i cristiana, destacant Ca Don Joan, un gran 
casalici renaixentista.

A Flix podreu visitar l’església, la plaça Major, l’edifici del molí d’Oli Flix o les façanes fluvi-
als, entre d’altres actius. El de Móra d’Ebre és un nucli antic amb carrers estrets i sinuosos 
que s’articulen al voltant del castell, i el de la Palma d’Ebre destaca per tenir un magnífica 
església romànica. Riba-roja d’Ebre és un nucli configurat entorn a les restes de l’antic 
castell i el de Ginestar destaca per tenir grans casalicis i una església vella templera.

Molts d’aquests nuclis i els respectius edificis històrics poden ser visitats amb servei de 
guia municipal o bé amb l’acompanyament d’empreses de guiatge de la comarca.

A la nostra comarca podreu visitar dos centres 
d’interpretació relacionats amb el desenvolupa-
ment industrial. El Centre d’Interpretació del 
Ferrocarril de Móra la Nova és un espai inte-
ractiu i multimèdia que aproxima els visitants a 
la realitat històrica del món del ferrocarril en un 
espai que  ha estat rehabilitat i museïtzat. A 
l’exterior de l’edifici es poden visitar el pont gira-
tori i diversos vehicles ferroviaris restaurats.

El Centre d’Informació de la Central Nuclear 
d’Ascó apropa al públic conceptes bàsics com 
l’energia.

També podreu visitar el Centre d’Interpretació 
del Cami de Sirga, situat a la Reserva Natural 
de Sebes, un espai museïtzat que immortalitza 
el record d’aquells homes de riu, sirgadors i lla-
guters, fent un repàs històric dels usos del riu.

Nuclis antics singulars Centres d’interpretació

*
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Ruta dels Ibers
El poblat del Castellet de Banyoles, a 
Tivissa, i el de Sant Miquel, de Vinebre, 
formen part d’aquesta ruta nacional que 
aplega els principals jaciments ibèrics 
de Catalunya. Tots dos jaciments han 
estat adequats per a la visita i disposen 
de senyalització direccional i interpre-
tativa.

Itineraris culturals i històrics

La nostra comarca compta amb un col·lec-
tiu molt ampli d’artesans. Entre aquests 
destaquen dos oficis que han mantingut 
arrels molt vives: l’ofici de canterer, lligat 
a Miravet i la seva ceràmica, i l’ofici de 
llatar, lligat a Rasquera i a l’artesania de la 
pauma.

La majoria dels canterers de Miravet, dits 
així tradicionalment pel fet d’elaborar càn-
ters, són a la Raval dels Canterers, on s’hi 
van assentar cap al segle XIX. Hi trobareu 
set tallers en actiu, restes d’antics forns i hi 
podreu comprar ceràmica, veure com 
treballen i, en algun d’ells, fer tallers de 
treball al torn. Molt a prop de la Raval dels 
Canterers de Miravet, al municipi veí de 
Benissanet, hi trobareu també un taller.

L’artesania de la pauma té al municipi de-
Rasquera un dels reductes més importants 
de les nostres terres. La majoria de perso-
nes que mantenen la tradició són dones. 
En algunes cases del municipi de Rasque-
ra hi podreu veure treballs fets amb pauma 
i comprar peces elaborades per aquestes 
artesanes.

Artesania

Ruta del Temple
A Catalunya, els templers van conquerir 
poblacions amb gran importància es-
tratègica, com Tortosa i Miravet. A la 
nostra comarca hi trobareu el castell de 
Miravet, que forma part de la ruta dels 
principals castells dels dominis templers 
a l’antiga Corona d’Aragó.

Ruta pels espais de la  
Batalla de l’Ebre
La comarca de la Ribera d’Ebre va viure 
un dels episodis més cruents de la 
Guerra Civil: la Batalla de l’Ebre. Entre 
juliol i novembre de 1938 es va produir 
la que és la més dura i sagnant batalla 
de la guerra. 

Actualment, a la comarca  s’han recu-
perat sis espais històrics, els quals for-
men part de la Xarxa d’Espais de la 
Batalla de l’Ebre: el refugi antiaeri de 
Benissanet; el refugi antiaeri de Flix; les 
trinxeres de Berrús, a Riba-roja d’Ebre; 
el búnquer dels Reguers, i el campa-
ment del XV, d’Ascó. A més a més, el 
castell de Miravet i el castell de Móra 
d’Ebre, fortaleses històriques que han 
viscut molts conflictes al llarg de la 
història, també en formen part.

La ruta de les tres C’s

Aquesta és una ruta fàcil que barreja 
història, arquitectura, natura, gastrono-
mia i tradició i implica la visita a tres 
elements singulars del patrimoni de les 
nostres terres: castell de Miravet, Cate-
dral del Vi del Pinell de Brai i Coves 
Meravelles.

Ruta Literària  
Artur Bladé i Desumvila
Ruta Literària Artur Bladé per la Ribera 
d’Ebre recorre els disset pobles de la 
nostra comarca de la mà de l’escriptor. 
És un viatge per tots els pobles ribe-
rencs, per la seua gent, pels seus cos-
tums i per la seua manera de viure, lliga-
da al gran riu. A Benissanet, la vila natal 
de l’autor, hi trobareu també una ruta 
que recorre els espais més emblemàtics 
del poble recordats per ell des de l’exili.

Ib Te

Ba 3C

AB

*



12

La clotxa és un pa de mig quilo tallat per la meitat, 
buidat i ple de tomaca, ceba, all i arengada, tot cuit a 
la brasa. Anualment se celebren les Jornades 
Gastronòmiques de la Clotxa de la Ribera d’Ebre.

La producció d’oli i de vi, amb varie-
tats pròpies i seguint el mètode ar-
tesanal, és de molta qualitat i s’em-
para sota diferents denominacions 
d’origen.

La fruita dolça de la Ribera destaca 
per tenir una coloració intensa i una 
dolçor extraordinària.

Gastronomia 
i productes
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La clotxa és el plat tradicional per excel·lència de la Ribera. Diu 
molt dels orígens de pagès de la comarca i posa de relleu la 
senzillesa i riquesa de la nostra gastronomia. És un plat habitu-
al en moltes festes populars i en trobades d’amics i familiars. 
Cada any, al mes de març, s’organitzen les Jornades Gastronò-
miques de la Clotxa, on els restaurants de la comarca n’oferei-
xen diverses versions. Les Jornades s’inicien amb la Festa de la 
Clotxa comarcal. 

La Ribera d’Ebre té unes condicions climatològiques que pro-
porcionen als productes locals unes característiques diferenci-
ades que fan que no pugueu deixar de provar-los: l’oli, les olives, 
el vi, el vimblanc, el formatge, la fruita dolça, la mel, les baldanes 
i la cabra blanca. Tampoc podeu deixar de tastar les especialitats 
dolces: els pastissets, en totes les seves varietats (cabell d’àngel, 
taronja o xocolata), els carquinyolis, les ensaginades o les cap-
setes.

Tots aquets productes els podeu comprar als comerços propers 
i de bon tracte de tots els municipis de la comarca.

*

**
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v Cursa de BTT Transrabosenca de 
la Torre de l’Espanyol

MAIG

v Fira Ramadera i Artesana de 
Rasquera

v Mostra d’Arts i Oficis i Tastavins 
d’Ascó

v Fira del Llibre Ebrenc – 
Litterarum, fira d’espectacles 
literaris de Móra d’Ebre

v Cursa de BTT Figot Race de 
Riba-roja d’Ebre

JUNY

v Diada de la Cirera i Fira dels 
Canterers de Miravet

v Fira del Caçador de Móra d’Ebre

JULIOL

v Fira de l’Auberge de Benissanet

v Festes majors d’estiu de 
Benissanet, la Torre de 
l’Espanyol i Tivissa

v Festa de la Móra Morisca de Móra 
d’Ebre. Se celebra bianualment.

v Cursa de BTT Auberge de 
Benissanet

AGOST

v Festa del Riu de Móra d’Ebre

v Festa del Riu de Flix

v Festa del Riu d’Ascó

v Festes majors d’estiu d’Ascó 
Darmós, Flix, Garcia, Llaberia, 
Miravet, Móra d’Ebre, Móra la 
Nova, la Palma d’Ebre, la Serra 
d’Almos, Rasquera, Riba-roja 
d’Ebre i Vinebre

SETEMBRE

v Festa de la Jota de la Ribera 
d’Ebre

v Fira d’Arts i Oficis Tradicional 
Raure de Ginestar

v Fira de Brocanters de Móra la 
Nova

OCTUBRE

v Fira Agrícola, Ramadera i 
Industrial de Móra la Nova

v Cursa de Muntanya de Tivissa

v Cap de setmana iber

v Festa Major de tardor de Miravet

NOVEMBRE

v Cursa de Muntanya Camí de 
Sirga de Móra d’Ebre

v Festa Major de Ginestar 

DESEMBRE

v Fira de Nadal i Mostra del Cava 
d’Ascó

v Fira de Nadal de Tivissa

v Festa de l’Oli de la Serra d’Almos

v Fira de Nadal de Móra d’Ebre

v Fira del Comerç de Nadal  
de Móra la Nova

GENER
v Festa de Sant Antoni d’Ascó

v Festa de Sant Antoni de Benissanet

v Festa de Sant Antoni de Garcia

v Festa de Sant Antoni de Móra 
d’Ebre

v Festa Major d’hivern de la Serra 
d’Almos

v Festa de Sant Antoni de la Torre 
de l’Espanyol

v Fira Intercomarcal de l’Oli de 
Móra la Nova

FEBRER
v Festa de Santa Agda de Riba-

roja d’Ebre

v Cursa de Muntanya la Cameta 
Coixa de Miravet

v Festa Major d’hivern de Darmós

MARÇ
v Festa de la Clotxa de la Ribera 

d’Ebre

v Viacrucis de Divendres Sant de 
Móra d’Ebre (Setmana Santa)

v Processó de l’Encontre i les 
Desmes de Flix (Setmana Santa)

v Cursa de BTT a per la Cabra de 
Tivissa
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Punts d’informació turística
ASCÓ  |  www.ascoturisme.com
Pl. de l’Estació, 3. Tel. 977 406 583

BENISSANET  |  www.benissanet.cat
C. d’Antoni Gaudí, 1. Tel. 977 407 915

FLIX  |  www.reservanaturalsebes.org 
Reserva Natural de Sebes. Tel. 977 265 112

MIRAVET  |  www.turismemiravet.cat
Plaça de l’Arenal, s/n. Tel. 608 189 733 · 977 407 134

MÓRA D’EBRE  |  www.turismeriberaebre.org
Pl. Sant Roc, s/n. Tel. 977 414 029

MÓRA LA NOVA  |  Mas de la Coixa
Cruïlla C-12 i N-420. Tel. 977 400 541

RIBA-ROJA D’EBRE  |  www.riba-roja.cat
Pl. de la Vila, 1. Tel. 977 416 003

TIVISSA  |  www.tivissa.cat
C. de la Foig, 3. Tel. 691 213 341 - 977 418 014

VINEBRE  |  Ca Don Joan   www.turismevinebre.cat
C. Don Joan. C. Torre, 21. Tel. 977 405 781

LO RACÓ DEL TEMPLE  |  www.miravet.info
C. Riu, 14. Miravet. Tel. 656 266 398

Recomanació: Abans de dirigir-vos a qualsevol punt d’informació de 
la comarca us recomanem que hi truqueu per conèixer prèviament 
l’horari d’atenció al públic i assegurar-vos que podreu disposar del 
servei d’informació.

Crèdits:
Edita: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 

Disseny gràfic i impressió: Optim.gr

Fotografies: Aurelio López Monge, Consorci Intercomarcal d’Iniciatives 
Socioeconòmiques, Consorci de la Serra de Llaberia, Grup de Natura 
Freixe, Jaume Boldú, Julio Ungidos i Rogles Aventura.

*  Imatges realitzades per Rafael López - Monnè 
**  Imatge cedida pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona



 www.turismeriberaebre.org
Plaça Sant Roc, 2  ·  43740 MÓRA D’EBRE  ·  Tel. 977 401 851

La Ribera d’Ebre 
l’has de conèixer!

turismeriberadebre @RiberadEbreTur Riberadebreturisme *


