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La Ribera d’Ebre és una comarca de contrastos 
visuals regada i travessada de nord a sud pel riu 
Ebre, un riu que ha forjat el seu caràcter d’acollida
al llarg dels anys. I és que sense ell la Ribera d’Ebre
seria tan diferent! Les rutes per la vora del riu, la 
navegació, l’esport, els passos de barca, els camins 
de sirga o les festes a la seva empara són una 
mostra que el riu és quelcom més que una font de 
recursos, és el segell afectiu d’una comarca.

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

Actualment, la Ribera d’Ebre també és tot un 
referent amb la producció de fruita dolça. El préssec
i la cirera són els principals protagonistes pintant de 
rosa i blanc els paisatges riberencs durant l’època 
de floració.

Als arbres fruiters s’hi sumen les oliveres de 
múltiples varietats d’oliva, i les vinyes amb les 
varietats blanques als vorals del riu i les negres a 
les zones muntanyoses. Avui dia, els cellers i molins 
obren les seves portes per donar a conèixer les 
singularitats d’uns olis i vins arrelats a la història del
territori.

Lligats al camp i a la muntanya, hi trobem dos oficis 
artesanals - el de canterer i el de llatar- que han 
mantingut les arrels molt vives.
 
La varietat de camins de la Ribera d’Ebre tampoc 
deixa indiferents a senderistes i cicloturistes. 
La comarca disposa, a més de tres etapes del camí
GR-99  Camí de Sirga, de moltes rutes que s’endinsen 
en paratges d’una bellesa extraordinària en algun dels 
molts espais naturals de la comarca.

Experiències culturals

Activa’t

Tasta la Ribera d’Ebre

Propostes per a famílies 

Ecoturisme

Fang i pauma
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Situació i accesos
La Ribera d’Ebre és una comarca d’interior ben comunicada. La xarxa 
viària permet la connexió de les poblacions, molt properes a les xarxes 
d’autopistes, i el servei ferroviari 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. La 
connectivitat també és favorable per la proximitat de l’aeroport de Reus 
i les estacions del tren AVE a les ciutats properes de Lleida i Tarragona.

En cotxE
Eix de l’Ebre (C-12)
Va de Lleida a Amposta vorejant l’Ebre de nord 
a sud. 

N-420
Va de Tarragona a Saragossa, passant per Reus, 
Falset, Móra d’Ebre, Gandesa i Alcanyís d’est a 
oest en sentit transversal. 

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

TV-3022
Connecta la N-340, entre l’Ampolla i l’Ametlla de 
Mar, des del Perelló fins a Rasquera i l’Eix  
de l’Ebre.  

Com 
arribar 

En tren
Rodalies de Catalunya
Serveis regionals Renfe, línia R-15. Barcelona-
Riba-roja d’Ebre. Estacions a Móra la Nova, Ascó, 
Flix i Riba-roja d’Ebre.

AVE Tren d’Alta Velocitat
Línia Barcelona-Tarragona-Lleida-Saragossa-
Madrid des de les estacions de Lleida i Camp de 
Tarragona.

En autobús
Les línies regulars de bus de les 
empreses Hispano Igualadina, Hife i 
Plana que connecten les principals poblacions 
de la comarca amb Lleida, Barcelona, Tarragona i 
Saragossa. 

Podeu trobar informació sobre les linies 
disponibles al web http://mobilitat.gencat.cat/ca/ 

En avió
Aeroport de Reus 
situat a 48 km de Móra d’Ebre.



76

Riu Ebre

Ri
u 

Eb
re

Riu S
iura

na

Mar 
Med

ite
rrà

nia

C
-1
2

T-70
3

C
-2
3
3

T-
2
2
3
7

T-71
3

T-
7
31

C
-12

C-44 T-311

C
-1
2
B

A 
oT

sotr
a

A 
Ll

ei
da

Serra
de Llaberia

Serres de
Cardó-el Boix 

Reserva
Natural

de Sebes

Castell
de Miravet

La Palma
d’Ebre

Riba-roja
d’Ebre

Flix

Vinebre

Ascó

Garcia

DarmósMóra
  la NovaMóra d’Ebre

La Serra
d’Almos

Tivissa

Ginestar
Miravet

Benissanet

Rasquera

Llaberia

La Torre
de l’Espanyol

 
 

Baix Ebre

Terra Alta

Priorat
Falset

Segrià
Garrigues

Gandesa

Baix Camp

T-7333

T-7
41

M
AR M

EDIT
ERRÀNIA

DIRECCIÓ 
LLEIDA

       DIRECCIÓ 
DELTA DE L’EBRE

La Ribera 
d’Ebre

Catalunya

DIRECCIÓ 
TARRAGONA-BARCELONA

1

1

2 3

4 5

4

10

13

14

6

1

24

5

6
7

11

1

2

4

3 5

13

14

10

71

24

3

7

8

2

3

8

9

11

3

9  12

2
6

4

3

5
6

5

1

7

DIRECCIÓ 
ELS PORTS

15
8



9

C
A

T
E

G
O

R
IA

C
A

T
E

G
O

R
IA

8

Experiències 
culturals



1110

E
X

P
E

R
IÈ

N
C

IE
S

 C
U

LT
U

R
A

L
S

Visita guiada al nucli antic, tast 
de producte local artEsà i passejada 
amb lo Roget
TURISME ASCÓ

Us endinsareu pels carrers de la nostra vila, estrets, tortuosos, amb 
ziga-zaga, on podreu descobrir aquell passat morisc que fa que el nucli 
antic sigui encisador. A l’antic molí fareu un tast de productes locals: 
embotits, pastisseria, vins, fruits secs,… tots de gran qualitat i, sobretot, 
artesans i 100% naturals. Per finalitzar, una passejada amb el llaüt Lo 
Roget on gaudireu del riu, escoltareu el xiuxiueig de l’aigua i admirareu 
els immensos boscos de ribera i els abundants ocells que hi habiten.

· Visita guiada nucli antic Ascó.
· Visita antic molí i tast de productes locals.
· Passejada amb lo Roget.

Què inclou

Carretera Camposines, 21 
43791 Ascó  
T. 977 406 583 
turisme@asco.cat 
www.ascoturisme.cat 

De juliol a octubre Cat | Cast15€ / persona
8€ nens de 5 a 8 anys

3h 30 min

allotjaMent i Visita 
tEmPlària a MiraVet
CASA FONT

Escapa’t a la Ribera d’Ebre i endinsa’t en la història del 
territori amb la visita a Miravet, un dels pobles amb més 
encant de Catalunya.

· Dos nits d’allotjament (casa sencera).
· Visita amb guia turístic oficial al poble medieval 
  de Miravet (vila, església, castell i palau) amb  
  degustació de vins i productes de la terra.

Què inclou

Carrer Sant Jordi, 15 
43747 Benissanet 
 T. 620 563 978
casafontrural@gmail.com 
www.casafont.es 

Tot l’any Cat/Cast/Ang82€/persona 2 nits

2

1

6 persones 
(casa sencera)
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Visita al castell DE MiraVEt
CASTELL DE MIR AVET

Visita guiada al Castell de Miravet, una fortalesa situada 
sobre un turó imponent i envoltada per una muralla de 
25 metres que domina el curs del riu Ebre i les terres del 
voltant. La visita et descobrirà els espais més emblemàtics 
del castell i et permetrà conèixer la història dels templers 
que el van ocupar. 

· Visita amb guia.

Què inclou

Camí del Castell, s/n 
43747 Miravet 
T. 977 407 368
miravet.cultura@gencat.cat 
http://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/
monuments/castell-de-miravet

Tots els caps de 
setmana a les 11h

Cat | Cast 
 Ang | Fr

4€ / persona
Gratuït per a menors

 de 8 anys

1h

castell i ReFugi
L A CANA

Proposta per endinsar-se en la història que ha marcat la Ribera 
d’Ebre. Visitarem el castell carlista de Flix, construït l’any 1874 per 
controlar la navegació fluvial i protegir la barca de pas del Riu de 
Dalt i testimoni privilegiat com a mirador dels espais del final de 
la Batalla de l’Ebre, que va acabar als seus peus amb la voladura 
del pont de ferro republicà. I continuarem amb el refugi de Flix, vila 
durament castigada per l’aviació durant la Guerra Civil per la seva 
situació estratègica.

· Visita guiada al Castell de Flix.
· Visita guiada al Refugi antiaeri.

Què inclou

Carrer Major, 16 
43750 Flix
T.654 651 966
lacana.flix@gmail.com
www.lacana.cat 

Tot l’any Cat | Cast5€/persona 2h
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rEcReaciÓ DE la Batalla DE l’EbRe
L A CANA

La recreació històrica del final de la batalla de l’Ebre de Flix, 
succeïda a Flix la matinada del 16 de novembre de 1938, 
és un dels esdeveniments més singulars de les Terres de 
l’Ebre. Tindràs l’oportunitat de presenciar, a pocs metres dels 
actors, com es va desenvolupar el final de la batalla de l’Ebre 
al municipi. Una proposta per viatjar en el temps i viure un 
esdeveniment històric en primera persona.

Activitats, xerrades, documentals/pel·lícules, 
la recreació de la batalla, caminades...

Què inclou

Carrer Major, 16 
43750 Flix
T.654 651 966
lacana.flix@gmail.com
www.lacana.cat 

Segon o tercer cap de setmana 
de novembre (el més proper al 

16 de novembre)

Cat | CastGratuït 2 dies 
(cap de setmana)

colÒNia indUstrial
L A CANA

Visita per conèixer els orígens de la Colònia Industrial de Flix, 
coneguda com “Lo barri internacional”, que es va construir 
al costat de la factoria del municipi l’any 1897quan un grup 
d’industrials espanyols, alemanys i suïssos van associar-
se per constituir la Sociedad Electro-Química de Flix. Ens 
fixarem amb les singularitats de la colònia marcada per una 
arquitectura i urbanisme d’influència germànica.  

· Visita guiada pels carrers de la colònia.

Què inclou

Carrer Major, 16 
43750 Flix
T.654 651 966
lacana.flix@gmail.com
www.lacana.cat 

Tot l’any Cat | Cast5€/persona 2h
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8-10 persones

Els SEcRetS DE la batalla DE l’EBRe
MAS TANIET

Una proposta per gaudir d’un cap de setmana a la Ribera 
d’Ebre i endinsar-se en la història d’un dels episodis més 
significatius de la Guerra Civil: la Batalla de l’Ebre. Una 
experiència per compartir amb amics interessats amb la 
història i la cultura del territori.  

· Una nit en habitació doble.
· Esmorzar.
· Activitat “El Silenci de l’Ebre, sector de trànsit a la Ribera”.
· Visita al refugi antiaeri de Benissanet, trinxeres i búnquers 

als Masos i Móra d’Ebre.
· Sopar amb productes de proximitat i de temporada.

Què inclou

Camí de Móra, s/n 
43747 Benissanet
T. 977 407 604 / 633 663 857
info@mastaniet.com 
www.mastaniet.com 

Tot l’any Cat | Cast A partir de 
70€/persona

1 nit

dinaR al cotxE REstauRaNt
MUSEU DEL FERROCARRIL

Si t’agraden els trens, aquesta experiència 
està pensada per a tu. Una proposta per 
descobrir els secrets del museu i acabar amb 
un dinar en un cotxe restaurant històric. 

· Visita guiada al museu.
·  Dinar al cotxe restaurant mentre    
   viatges per les vies de l’estació.

Què inclou

Carrer de l’Estació, s/n 
43770 Móra la Nova 
T. 676 640 245
museuferrocarrilmoralanova@gmail.com 
www.museuferrocarril.cat

Dates programades Cat | Cast | Ang25€/persona 2-3h

8

7
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MiRaVEt eXPERiEnce
PAL AU DE MIR AVET

Tens sensibilitat per l’art i el paisatge? Vine a allotjar-te al Palau de 
Miravet, un allotjament singular on conviuen l’art i el paisatge al 
costat del riu Ebre. Es tracta de l’edifici civil més emblemàtic del 
conjunt històric de Miravet que acull un centre d’art en homenatge 
al pintor Joaquim Mir, qui va residir i dedicar part de la seva obra a 
Miravet. Combinaràs l’estada amb una visita guiada personalitzada 
al poble medieval realitzada pel propietari de l’allotjament.

· Estada de dues nits al Palau de Miravet.
·  Esmorzar.
·  Visita lliure Centre d’Art Joaquim Mir.
·  Activitat personalitzada a concretar:

· Visita guiada personalitzada a Miravet.
· Taller (fotografia, pintura, mindfullness,...).

Què inclou

Carrer del Palau, 34
43747 Miravet 
T. 656 266 398
palaudemiravet.comTot l’any Cat | Cast | Ang160€/persona 2 nits

SiRGaDor ExperiencE
7 DE RIBER A

Coneixes l’ofici de sirgador? Era un dels oficis més 
característics de la Ribera d’Ebre i consistia en estirar amb 
el propi cos una embarcació en contra del corrent del riu. 
Et proposem una escapada per conèixer la seva història i 
endinsar-te en un paratge natural protegit excepcional.   

· Una nit d’allotjament en habitació doble superior.
· Esmorzar de producte local (pot ser clotxa si es vol).
· Entrada al Centre d’Interpretació del camí de Sirga, dins 

de la Reserva Natural de Sebes.
· Obsequi de benvinguda: una botella de vi Camí de Sirga 

i dues copes gravades amb un sirgador. 

Què inclou

Placeta de la Verge, 6 
43740 Móra d’Ebre
T. 977 403 426 / 630 477 215
info@7deribera.com 
www.7deribera.com  

Caps de setmana 
durant tot l’any

2 persones

2-6 persones

Cat | Cast | Ang70€/persona 2 dies / 1 nit
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l’ordRe Del tEMple a MiraVEt
TARVITUR

Els carrers, les cases i el castell de Miravet guarden la història 
per comprendre el domini i el poblament en terres de frontera. 
Una visita guiada per conèixer l’antic centre històric de la vila, 
l’Església Vella (segle XVI), el Castell Templer i el Palau Miravet-
Centre d’art Mir. El guiatge gira al voltant de la llegendària Ordre 
del Temple de Salomó, dels diferents espais històrics de la vila i 
de les estades a la vila del pintor impressionista Joaquim Mir.

· Visita a cap de la Vila.
· Visita opcional a l’Església vella.
·  Visita al castell templer.
·  Visita al Palau de Miravet-Centre d’Art Mir.
·  Tast degustació Vi Fantasia.
·  Opcional: visita a Móra d’Ebre, Tivissa i Cardó.

Què inclou

T. 691 561 868
tarvitur@gmail.com 
http://tarvitur.blogspot.com/Dissabte i diumenge 

a les 10.30h
Cat | Cast | Fr18€/persona

12€ menors de 18 anys 
3h 30min

El silenci DE l’EbRe, 
Batalla DE l’eBRE a la riBeRa
TARVITUR

Una experiència per conèixer i recórrer els espais que 
van ser emblemàtics durant la Batalla de l’Ebre a la 
comarca de la Ribera d’Ebre.  

Visita guiada a:
· Refugi antiaeri de Benissanet (sota les bombes).
· Trinxeres i búnquers als Masos (línia de defensa 

republicana).
· Móra d’Ebre (el pas de l’Ebre).
· Degustació de productes locals.
· Opcional: visita a Móra d’Ebre, Tivissa i Cardó.

Què inclou

T. 691 561 868
tarvitur@gmail.com 
http://tarvitur.blogspot.com/Dates programades 

o grups sota reserva
Cat | Cast | Fr15€/persona

10€ menors de 18 anys
3h

12

11
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FloRació, colors De RibEra
i PErFUm De l’EbRe
TARVITUR

Passejades comentades entre els arbres fruiters de la Ribera d’Ebre per 
gaudir dels colors de les flors dels ametllers, albercoquers i cireres que 
tenyeixen de rosa i blanc els camps de la Ribera. Es programen diverses 
modalitats:

· Floració I Mora la Nova (préssec) a Santpaus + Trinxeres Batalla de l’Ebre.
· Floració II Móra la Nova (préssec) a Sequines + Búnquer Batalla de l’Ebre.
· Floració III Móra la Nova (cirera) als Plans + Espais locals Batalla de l’Ebre.

· Visita guiada-experiència Floració, qualsevol modalitat.
· Tast degustació de productes locals.
· Opcional: visita a Móra d’Ebre, Tivissa i Cardó.

Què inclou

T. 691 561 868
tarvitur@gmail.com 
http://tarvitur.blogspot.com/Dissabtes, diumenges i festius en 

temporada (darrera setmana de febrer 
fins el 20 de març) 

Cat | Cast | Ang10€/persona 2h

Visita DinamitZada al nUcli aNtic 
dE tiviSsa. a tiVissa FeM HistÒRia

TURISME TIVISSA

Una visita dinamitzada per descobrir la història de Tivissa tot 
passejant pels carrers del nucli antic. Coneixerem l’evolució 
del poble, des dels seus orígens fins al seu entramat urbà 
àrab medieval i fins les remodelacions més modernes amb 
la famosa Baranova, deixant-nos captivar per l’esplendor del 
Renaixement de l’Escola del Camp, fets bèl·lics i epidèmies, 
el seu patrimoni festiu i cultura popular, així com també el 
misteri d’una església dins un altra.

· Visita guiada al nucli antic de Tivissa.

Què inclou

Carrer Foig,3 
43746 Tivissa
T. 977 41 73 16 
info@turismetivissa.com 
www.turismetivissa.com 

A l’estiu, tots els dijous a les 19:30h Cat | Cast | Ang5€/persona 1h 30min
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Visita a ca Don Joan
TURISME VINEBRE

Visita al palauet renaixentista/barroc de Ca Don Joan. 
Un recorregut per les diferents estances de la mà d’un 
guia, observant el mobiliari, les pintures, els dibuixos, 
els escrits a les parets i els objectes originals tot 
descobrint la història dels diferents personatges que 
hi van habitar.

· Visita guiada a Ca Don Joan.
· Tast de vi de producció local.

Què inclou

Carrer De la Torre, 22
43792 Vinebre
T. 638 570 163
turisme@scultur-fl.cat 
ww.turismevinebre.cat 

Carrer De la Torre, 22 
43792 Vinebre
T. 638 570 163
turisme@scultur-fl.cat 
ww.turismevinebre.cat 

Caps de setmana i festius 
pel matí, d’11 a 14h

Caps de setmana i festius pel 
matí, d’11 a 14h o sota reserva 

qualsevol dia de la setmana

Cat | Cast | Ang

Cat | Cast | Ang

3,5€/persona

3,5€/persona

1h 30min

1h 30min

Visita al JaciMEnt iBEroRoMà 
dE sant MiQUEl
TURISME VINEBRE

Visita al jaciment Iberoromà de Sant Miquel de Vinebre 
ubicat en un entorn paisatgístic immillorable en un petit 
turó amb vistes al riu Ebre. 

· Visita guiada al jaciment arqueològic.
· Es pot reservar un taller si es fa la visita amb nens.

Què inclou

16

15
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ESPais De la Batalla De l’EbRe
TURISME VINEBRE

Ruta teatralitzada a peu des de Ca Don Joan fins a 
l’embarcador de Vinebre passant per la vora del riu. Durant 
el camí t’explicarem la història i et mostrarem els espais 
que van tenir un paper clau durant la Batalla de l’Ebre.

· Visita guiada teatralitzada.
· Petita exposició de fotografies a l’ embarcador.
· Tast de producte local.

Què inclou

Carrer De la Torre, 22 
43792 Vinebre 
T. 638 570 163
turisme@scultur-fl.cat 
ww.turismevinebre.cat

Una vegada al mes. 
Consultar data a la web

Cat | Cast 7€/persona 2h

coneix el teRME MUnicipal
dE RiBa-RoJa D’EbRe

AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA D’EBRE

Sortides guiades programades per donar a conèixer el 
nostre terme i els seus béns culturals (forns d’oli de ginebre, 
forn de calç, restes de la Guerra Civil, coves, aljubs,...). Punt 
de trobada: Ajuntament de Riba-roja d’Ebre.

· Assegurança.
· Servei de guia.
· Informació als participants.
· Servei de seguretat oferta per protecció civil.
· Avituallament (si s’escau)

Què inclou

Plaça de la Vila, 1
43790 Riba-roja d’Ebre
T. 655 91 54 96
www.riba-roja.cat/senderisme/De setembre a juny. 

Unes 9 sortides anuals 
(dates a consultar)

Cat | Cast 3€/persona. 
Gratuït per a socis 

Associació Figot Tour

3-4h

18
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a PEU pER la RibEra

KaYaK&MEmoRY

EL BROGIT

EN BL AU

Excursions guiades per les muntanyes de la Ribera d’Ebre, amb propostes de 
mig dia a tot el dia i aptes per diferents tipus de públics. Algunes propostes:
· Sota el cel de Llaberia, excursió matinal o nocturna al cim de la Miranda.
· L’amagatall del guerriller Carrasclet, excursió de tot el dia a les muntanyes de 
Tivissa-Vandellòs.
· Cims panoràmics, sortides als cims de la Ribera.
· Camí de Mestral, ruta de 4 dies per les Serres de Mestral.
· Petjades ancestrals a Tivissa.
· D’ermita en ermita a Cardó, excursió d’un dia pel desert espiritual de Cardó. 
· Moros a la costa!, escape box portàtil basat en la pirateria a la costa.

Un viatge en piragua a través de la memòria història on, mentre 
gaudim dels paisatges que ens ofereix l’Ebre, anirem descobrint els 
fets de la Guerra Civil espanyola i de la Batalla de l’Ebre. Disposem 
de diversos trams per triar, cadascun amb una temàtica per 
conèixer millor els fets que van succeir entre el juliol del 1936 i 
l’abril del 1939. L’activitat es fa en exclusiva, sense ajuntar grups. 

· Excursió amb guia.
·  Assegurança de Responsabilitat Civil i accidents.
· Possibilitat de combinar l’activitat amb visites a productors i 

tastos i d’allargar l’estada a la carta (cap de setmana, 4 dies,...).

· Lloguer de caiac i el material necessari.
· Assegurança.
· Monitor de caiac expert en natura i navegació pel riu.
· Monitor expert en història i Guerra Civil espanyola.

Què inclou

Què inclou

T. 689 006 199
guiatges@elbrogit.com
www.elbrogit.com 

43740 Móra d’Ebre
T. 665 320 828
info@enblau.cat 
www.enblau.cat 

Tot l’any

Tot l’any

Cat | Cast
Ang | Fr | Al

Cat | Cast
It | Fr

A partir de 15€/persona 
(Els preus s’ajusten a la mida del grup)

1 o 2 persones: 100€ total | De 3 a 9 persones: 
40€/persona. De 10 a 20 persones: 35€/persona 

*Consultar descomptes per a nens de 13 anys o més petits

Entre mig dia i tot el 
dia. L’escape box 1h

3-4h
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EScaPaDa PeR a ciclistes

EScaPaDa PeR a eSPoRtiStEs

HOSTAL L A CREU

HOTEL MAS DE L’ ILL A

Vols descobrir la Ribera d’Ebre en bicicleta? Vine a gaudir de 
les rutes de btt que t’ofereix el territori des de l’Hostal la Creu, 
allotjament bike friendly i que posa a la teva disposició tot el 
necessari perquè recorris els paisatges riberencs pedalant. 

T’agrada l’esport? Ets un amant de la muntanya i no coneixes la Ribera 
d’Ebre? L’hotel rural Mas de l’Illa és un hotel situat entre les muntanyes 
de Tivissa i el Riu Ebre. Des del mateix hotel tens la possibilitat de 
sortir a córrer entre els camps de l’hotel abans d’esmorzar o fer rutes 
de senderisme i ciclisme que surten des del mateix allotjament.

· Allotjament d’una nit en habitació individual.
· Esmorzar amb productes del territori.
· Menú especial per a esportistes.
· Servei de bugaderia.
· Assessorament de rutes per a fer en bicicleta a la Ribera d’Ebre.
· Espai per guardar la bicicleta de forma segura  
  amb kit de reparació.
· Àrea de servei per netejar la bicicleta a 800 metres.

* També disponible la neteja de maillot i l’opció de pícnic.

· Allotjament una o dos nits en habitació doble.
· Esmorzar variat de fruita, pastissos, melmelades i patés vegetals      
  d’elaboració pròpia, granola casolana, pa amb tomàquet amb embotit  
  km0, ous remenats, sucs naturals, cafè i te.
· Assessorament/informació de rutes per a fer running, senderisme   
  o cicloturisme (segons tipologia i dificultat).
· Possibilitat d’incloure un pícnic saludable (amanida, entrepà, peça   
  de fruita i fruits secs).  
· Espai segur per a guardar les bicicletes.
· Espai per netejar les bicicletes.

Què inclou

Què inclou

Avinguda Comarques Catalanes, 75
43740 Móra d’Ebre 
 T.665 642 713
info@hostallacreu.com 
www.hostallacreu.com 

Carretera C-12, Km 58
43746 Tivissa 
T. 695 476 484
info@masdelilla.com
www.masdelilla.com 

Tot l’any 1-10

Tot l’any

Cat | Cast |Ang | Fr

Cat | Cast | Ang

45€/persona

A partir de 
120€/persona

1 nit

2 dies/1 nit 1-10

4

3



2524

descEnS aMB caiac per l’EBRe

rutes pEl RiU EbRe en KaYaK i caNoes

MIR ADVENTURE

ROGLES AVENTUR A

Vine a conèixer l’Ebre i el seu entorn a sobre d’un caiac. 
Enamora’t de les Terres de l’Ebre des d’una perspectiva 
diferent. Un paisatge únic que formarà part del teu record 
per sempre. Alguns dels itineraris recomanats són 
Ascó – Garcia o Móra
i Móra – Miravet.

Oferim diversos trams del riu Ebre de diferent durada i dificultat, 
guiat o per lliure, amb tipus de caiac, canoa o paddle surf  a escollir. 
Recomanem el Meandre de Flix, o les rutes a favor de corrent aptes 
per a tothom entre Flix i Vinebre; Vinebre a Móra, Móra a Miravet o 
Miravet a Benifallet.

· Lloguer d’embarcacions.
· Guia/monitor.
· Assegurança.

· Sessió d’iniciació tècnica.
· Lloguer de caiac amb bidó estanc, armilles i pala. 
· Monitor titulat/expert acompanyant en tota la ruta.
· Assegurança.

Què inclou

Què inclou

Partida Vinyassa, Polígon 15, 
parcel·la 7 43747 Miravet
T. 638 086 276 / 607 043 290
info@miradventure.com
www.miradventure.com 

La Barca, 40 
43750 Flix 
T. 977 410 049 · 607 775 712
rogles@rogles.org
www.rogles.org 

D’abril a octubre

Tot l’any. Recomanat 
d’abril a octubre

Cat | Cast

Cat | Cast | Ang

25€ adults a partir de 14 anys
15€ per a nens de de 9 a 13 anys

Gratuït per a menors de 8 anys 

25€/ persona
20 € per a menors de 14 anys 20€ 

5€ per a menors de 8 anys

2h

2h -
2h 30min

6
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lEs palEs De siRga

Wine &KaYaK

ROGLES AVENTUR A

ROGLES AVENTUR A

Una de les millors aventures per etapes que es pot gaudir 
en caiac: el descens de la part catalana de l’Ebre fins al mar 
Mediterrani. T’oferim diverses opcions per fer-te la ruta a mida. 
Hi ha l’opció de dormir en allotjaments, prèviament reservats, 
fer acampada lliure prop de la riba o bé fer una opció mixta. La 
ruta es pot fer en 4 dies, en 2 caps de setmana, en 3 dies o bé 
en 5 o 6 allargant el recorregut. 

Gaudeix d’una bonica experiència combinant el producte local 
amb una de les activitats estrella de la Ribera d’Ebre. Farem 
la baixada en caiac pel riu de Móra a Ginestar i allí mateix, al 
baixar, degustarem vins blancs del Celler Suñer, una família 
amb anys de tradició vitivinícola. Després seguirem amb la 
visita al celler i tastarem els vins negres. Tots els vins són de 
producció ecològica. 

· Lloguer de material.
· Servei de reserves d’allotjament i custòdia 

nocturna del material.
· Servei de recollida de caiac i persones.
· Diploma acreditatiu Pales de Sirga.

· Sessió d’iniciació tècnica.
· Lloguer de caiac amb bidó estanc, armilles i pala. 
· Monitor titulat/expert acompanyant en tota la ruta.
· Transport de tornada al punt de la ruta.
· Visita al celler i tast de vins de la Ribera d’Ebre.
· Assegurança.

Què inclou

Què inclou

La Barca, 40 
43750 Flix 
T. 977 410 049 · 607 775 712
rogles@rogles.org
www.rogles.org

La Barca, 40 
43750 Flix 
T. 977 410 049 - 607 775 712
rogles@rogles.org
www.rogles.org

Tot l’any. Preferiblement 
a la primavera/tardor

Tot l’any

Cat | Cast | Ang

Cat | Cast 
Ang | Fr

A consultar, segons modalitat 
d’activitat escollida

35€ fins a 7 persones 
31€ de 8 a 15 persones

27,5€ de 16 a 21 persones

3, 4, 5 o 6 dies

3-4h
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Tasta la 
Ribera d’Ebre
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SaBoRs De RasQuera

allotjaMent rural, taSt De ViNs 
i Visita a cellER

BIOPAUMER À

CASA FONT

Visita al celler complementada amb un àpat de productes 
locals de Rasquera (embotis, formatges, pastisseria....) 
maridats amb diferents vins. 
*També realitzen visites al celler amb tast de vins.

Escapada per gaudir de l’encant de la Ribera d’Ebre des de Casa 
Font, una casa  d’aire modernista construïda l’any 1856, amb molta 
llum i àmplies estances. Durant l’estada et proposem visitar un 
celler familiar de llarga trajectòria vitivinícola en el qual t’explicaran 
les singularitats de fer vi en aquest territori. Al finalitzar podràs 
degustar els seus vins acompanyats de producte local.   

· Visita al celler i a l’explotació.
· Tast de productes locals de Rasquera.

· Dos nits d’allotjament.
· Visita a un celler, les vinyes i tast de vins 

de la Ribera d’Ebre (DO Tarragona).

Què inclou

Què inclou

Plaça Sant Joan, 3
43513 Rasquera 
 T. 647 983 004
biopaumera@biopaumera.com
www.biopaumera.com 

Carrer Sant Jordi,15
43747 Benissanet 
T.620563978
casafontrural@gmail.com
www.casafont.es 

Tot l’any

Tot l’any

Cat | Cast | Fr | Ang | Al

Cat | Cast | Ang

20€/persona

72€/persona

3h

2 nits 6 persones 
(casa sencera)
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Visita vinYEs, cElleR i taSt De ViNs

dEl caMP a taUla

CELLER CEDÓ ANGUER A

COOPER ATIVA DE BENISSANET

Visita a les finques, al celler i degustació 
dels vins d’elaboració pròpia.  

Visita al celler i propostes de diferents degustacions 
temàtiques a escollir: vermuts amb patates i fruits secs, 
vins blancs amb trapatxo (coca de recapte), vins negres 
amb formatges o vins dolços amb pastes tradicionals. 

*També realitzen visites al celler amb tast de vins.

· Visita a les vinyes.
· Visita al celler.
· Tast de vins.

· Visita al celler.
· Degustació temàtica a escollir.

Què inclou

Què inclou

Carretera La Serra d’Almos km. 2 
43746 La Serra d’Almos
T. 699 694 728 
celler@cedoanguera.com
www.cedoanguera.com

Carretera de Móra, s/n 
43747 Benissanet
T. 977 407 105 / 636 275 625  
info@agricolasantjaume.com
www.cooperativabenissanet.com 

Tot l’any

Tot l’any

Cat | Cast | Ang

Cat | Cast 

5€/persona

10€/persona

1h 30min 

2h

4

3
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Visita cellER i taSt De ViNs

EstaDa EntRe cirEReRs 
i esMoRzar De clotxa

L A FARINER A VINS

L’HORT DEL MASO

Vine a conèixer el celler La Farinera Vins on t’explicarem 
en detall el procés d’elaboració dels nostres vins i et 
mostrarem un vídeo explicatiu per apropar-te encara una 
mica més al món del vi. Finalment farem un tast de vins 
amb una petita degustació de formatge, coca de recapte i 
alguna sorpresa més.

Proposta per gaudir d’una escapada en una casa rural 
amb encant entre cirerers i viure la floració o la collita de 
cireres en directe. L’estada inclou un esmorzar de clotxa, 
tradicional de la Ribera d’Ebre, que consisteix en un pa rodó 
farcit d’arengada a la brasa i ceba, tomàquet i all escalivats. 

· Visita al celler.
· Tast de vins amb pica-pica de formatge,  

coca de recapte i alguna sorpresa més.

· Allotjament dues nits (lloguer casa 
sencera).

· Passejada entre camps de cireres florits 
(març i abril).

· Collita de cireres (maig i juny).
· Esmorzar de clotxa.

Què inclou

Què inclou

Carrer Tortosa,7
43513 Rasquera 
T. 659 766 293
celler@lafarineravins.com 
www.lafarineravins.com 

Camí de la Barca, Partida Illetes s/n 
43747 Miravet 
T. 648297009
hortdemaso@gmail.com
www.hortdemaso.com

De dilluns a diumenge 11h  
dissabte i diumenge: 17h

De març a juny

Cat | Cast | Ang 

Cat | Cast 

15€/persona

A partir de 110€

1h 30min – 2h

2 nits 5-6 persones
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Escapada ENogaStRonòMica

tallEr dE forMatGE

HOSTAL L A CREU

FORMATGERIA L AUR A

Escapada de cap de setmana per assaborir la 
gastronomia i els vins de la Ribera d’Ebre. Una estada 
enogatronòmica que combina la cuina de mercat i 
creativa de l’Hostal Gastronòmic La Creu i la visita i 
tast a un celler del territori.  

Taller per aprendre a elaborar formatge de forma 
artesanal en una petita explotació agro-alimentària 
familiar que treballa amb la llet de dia, garantint així 
un producte natural excel·lent acabat de fer. 

· Allotjament d’una nit en habitació doble  
a l’Hostal Gastronòmic La Creu.

· Esmorzar de productes de territori.
· Visita al celler Molí de Rué de la Ribera d’Ebre i tast de vins.
· Dinar de menú degustació amb producte de qualitat  

i de proximitat.

· Visita a la granja, aprendre a munyir   
i aprendre a fer el formatge.

· Tast de llet i formatge.

Què inclou

Què inclou

Avinguda Comarques Catalanes, 75
43740 Móra d’Ebre 
T. 665 642 713
info@hostallacreu.com
www.hostallacreu.com

Carrer Nou del Solà, 18 
43513 Rasquera
formatgeria_laura@hotmail.com 
www.formatgerialaura.com 
648 255 535

Caps de setmana

Caps de setmana 
durant tot l’any

Cat | Cast 
Ang | Fr

Cat | Cast 

139€/nit
Taxa turística 

no inclosa

25€/persona

1 nit

2h

2 persones

8

7

TA
S

TA
 L

A
 R

IB
E

R
A

 D
’E

B
R

E



3332

riU i vi

passEjada Vora El riu Ebre 
i taSt De Vins

MOLÍ DE RUÉ

MOLÍ DE RUÉ

Un passeig pel riu Ebre tastant vins a bord el llagut Lo Roget, una 
rèplica de les embarcacions tradicionals utilitzades a la vall de l’Ebre, 
seguit d’una visita al celler amb tast de vins i productes de proximitat.
*També realitzen visites al celler amb tast de vins.

Itinerari a peu des de l’embarcador de Vinebre fins al celler, passant 
per vinyes i camps de fruiters, i tast de vins amb producte local. 
*També realitzen visites al celler amb tast de vins.

· Navegació pel riu Ebre amb el llagut Lo Roget.
· Tast de dos vins al llagut.
· Visita al celler.
· Tast de dos vins al celler i degustació de productes 

de proximitat de la nostra agrobotiga.

· Tast d’un vi a l’embarcador de Vinebre.
· Passejada entre vinyes i camps de cultiu fins al celler.
· Visita al celler.
· Degustació de vins i productes de proximitat.

Què inclou

Què inclou

Carrer Portellets, s/n 
43792 Vinebre 
T. 646 32 09 46
info@moliderue.com
www.moliderue.com 

Carrer Portellets, s/n 
43792 Vinebre 
T. 646 32 09 46
info@moliderue.com
www.moliderue.com

En dates programades

Dissabtes matí i a l’estiu 
Dissabtes tarda a les 18h.

Cat | Cast 

Cat | Cast 

26€/persona a partir de 
18 anys. 18€ de 5 a 18 anys

Gratuït per a menors de 5 anys 

12€/persona

2h 30min

2h 30min - 3h

10
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biKE&WinE ENtre Paisatges 
florits De la RiBera

7 DE ribERa expERiENce

CELLER PEDROL A

7 DE RIBER A

Passejada en bicicleta pels paisatges florits de Miravet 
acabant al celler amb un esmorzar de pagès i tast de tres vins. 
*També realitzen visites al celler amb tast de vins.

Cap de setmana per descobrir els colors i sabors de la 
Ribera d’Ebre. La proposta comença amb un bon esmorzar 
de km0 amb productes del territori, segueix amb una 
baixada en caiac pel Riu Ebre i amb un dinar de producte 
de proximitat. L’escapada també inclou un tast de vins 
ecològics a l’agrobotiga de l’establiment.  

· Passejada en bicicleta.  
Possibilitat de fer l’activitat amb bicicleta pròpia.

· Esmorzar  de pagès.
· Tast de tres vins.

· Una nit d’allotjament en habitació doble.
· Esmorzar de producte local (pot ser clotxa si es vol).
· Baixada en caiac pel riu Ebre amb Enblau, creadors 
d’aventures.

· Tast de vins ecològics.
· Dinar amb menú de cap de setmana al restaurant 
“Amb gust de Ribera”.

Què inclou

Què inclou

Carretera Miravet a Benissanet km 2 
43747 Miravet 
T. 650 093 906
cellerpedrola@gmail.com
www.camidesirga.cat

Placeta de la Verge, 6
43740 Móra d’Ebre
T. 977 403 426 / 630 477 215
info@7deribera.com 
www.7deribera.com 

Dissabtes de temporada de floració 
(març). Imprescindible reserva pròpia

Caps de setmana 
durant tot l’any

Cat | Cast 
Ang | Fr

Cat | Cast | Ang 

25€/persona

95€/persona

2h

2 dies -1 nit 2 persones
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aRoMEs dE Vi i oli

VERMUt a Bord Del llaÜt lo rogEt

CELLER SUÑER

AJUNTAMENT D’ASCÓ

Visita guiada a les oliveres i al molí d’oli, on explicarem el procés 
d’extracció de l’oli així com la seva conservació, seguida d’un tast 
sensorial dels olis monovarietals per aprendre a identificar les seves 
característiques organolèptiques d’aroma i de gust de cada varietat. 
Per acabar, farem un tast dels vins ecològics del celler. 

*També realitzen visites al celler amb tast de vins.

Gaudireu de l’espectacular paisatge que ens envolta. 
Sentireu l’Ebre més a prop tot degustant un vermut 
acompanyat de productes Km0.

· Visita al camp oliveres i molí d’oli.
· Tast sensorial d’olis monovarietals.
· Tast de vi ecològic.

· Passejada amb el llaüt Lo Roget fins el Pas de l’Ase.
· Vermut, patates, olives, embotit casolà.

Què inclou

Què inclou

Carrer Sant Antoni, 29 
43748 Ginestar 
T. 977 409 039 - 626 676 608
info@vinsiolissuner.com
www.vinsiolisuner.com

Oficina de Turisme Carretera 
Camposines, 21
43791 Ascó 
T. 977 406 583
turisme@asco.cat
www.ascoturisme.cat

D’octubre a gener

De Setmana 
Santa a octubre

Cat | Cast | Ang | Fr 

Cat | Cast 

15€/persona

12€ adults 
5€ nens de 5 a 8 anys

2h

1h30min aprox

14
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Propostes 
per a famílies 
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aPRenEM a Modelar El fang!

Visita gUiada 

CER ÀMIQUES PEDROL A AVANTE

MUSEU DEL FERROCARRIL

Visita al taller amb demostració de torn i taller de 
modelar fang per als més petits, on realitzaran una 
figureta que es podran endur cap a casa.

Una visita per conèixer les antigues instal·lacions 
ferroviàries i la cultura ferroviària en un sentit ampli. 
El museu es va desenvolupant en diferents fases i en 
l’actualitat ja són visitables quatre espais ben diferenciats, 
cadascun d’ells centrat en una temàtica diferent: la Torre de 
l’Enclavament, el pont giratori, el taller de material rodant i la 
cotxera del tren històric turístic.

· Visita al taller amb demostració de torn.
· Taller de modelar fang.

· Visita guiada al museu.

Què inclou

Què inclou

Ctra. De Benissanet, s/n  
43747 Miravet 
T. 651 545 633
ceramicapedrola@hotmail.com

Carrer de l’Estació, s/n 
43770 Móra la Nova 
T. 676 640 245
museuferrocarrilmoralanova@gmail.com 
www.museuferrocarril.cat

Dissabtes d’11 a 14h.
 Altres dies concretar horaris

Caps de setmana i festius a 
les 11:30h i a les 17:00h

Cat | Cast

Cat | Cast | Ang

5,50€/persona
3€ nens de 3 a 10 anys

10€/persona

45min

1h 30min
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natURa en faMÍlia

ileRcavÒnia aMB Joc tallER De MonEda

RESERVA NATUR AL DE SEBES

TURISME TIVISSA

Sortida interpretativa amb la que ens endinsarem per 
boscos de ribera, canyissars, aiguamolls i camps d’oliveres 
centenàries. Podrem gaudir d’un magnífic paradís de 
biodiversitat ideal per a amants de la natura. Les passeres ens 
endinsaran al bell mig de la Reserva Natural de les Sebes on 
els observatoris d’aus, els cavalls de la Camarga i les cigonyes 
són els grans protagonistes. En acabar, els adults tindran 
l’opció de tastar Lutra, la cervesa artesana de la Reserva 
Natural de Sebes.

Amb el Taller de Moneda descobrirem de forma amena la 
cultura ibèrica i acabarem encunyant les nostres pròpies 
monedes! Descobrirem com era l’espectacular ciutat ibèrica 
Ilercavònia, que ara és el jaciment del castellet de Banyoles. 
Aprendrem com vivien en aquesta època, què menjaven, com 
es vestien, contra qui lluitaven… Us hi esperem!

· Visita interpretativa a la Reserva Natural   
  de Sebes amb un guia expert en natura. 
· Visita al Centre d’Interpretació del Camí de Sirga.
· Tast de cervesa artesana Lutra (opcional).

· Visita guiada nucli antic Ascó.
· Visita antic molí i tast de productes locals.
· Passejada amb Lo Roget.

Què inclou

Què inclou

Camí de les Sebes, s/n
43750 Flix - T. 977 265 112
info@freixe.cat
www.sebes.cat

Carrer Foig, 3 
43746 Tivissa
T. 977 41 73 16 
info@turismetivissa.com 
www.turismetivissa.com

A consultar segons temporada 
(www.freixe.cat/agenda) 

Dissabtes i diumenges 
a les 12:00h

Cat | Cast

Cat | Cast | Ang

15€/persona 
8€ nens de 6 a 12 anys

Gratuït nens de 0 a 5 anys

3€/persona

2h

1h 30min

4
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la ribERa D’EBRe en Família
VIL AR RIU DE BAIX

Cap de setmana en família al ressort rural Vilar Riu de baix, un 
allotjament únic en una ubicació privilegiada enmig d’un paratge 
natural extraordinari i envoltat per l’Ebre i la història dels seus 
camins de la Ribera. Una proposta d’escapada per gaudir de la 
natura baixant pel riu en piragua i descobrint la Reserva Natural 
de Sebes, un espai fluvial ric en flora i fauna de la Ribera. 

· Dues nits d’allotjament.
· Descens en caiac pel riu Ebre. 
· Activitat Natura en família a la Reserva Natural de Sebes.

Què inclou

Camí Illes, s/n 
43750 Flix
T. 977 265 253
hotel@vilarriudebaix.com 
www.vilarriudebaix.com

Tot l’any. Per les activitats 
proposades, recomanable 

d’abril a octubre
Cat | Cast | Ang

Preu en base a unitat 
familiar i número 

d’activitats a realitzar
2 nits
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Ecoturisme
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dEscoBErta De la natuRa

biRDWatcHing EN piragUa

ASCÓ TURISME

EN BL AU

Navegarem pel riu Ebre amb el Llaüt Lo Roget, 
travessarem un dels paratges fluvials més espectaculars 
de la Ribera d’Ebre, el Pas de l’Ase. Acompanyats per 
tècnics coneixerem l’espectacular geologia i morfologia 
del riu, així com la vegetació i la fauna que anirem 
observant al llarg del recorregut. 

Ruta tranquil·la en caiac per l’Ebre, on anirem a observar i 
conèixer les aus que hi viuen. Es pot triar entre els trams de 
García a Móra o de Móra fins a Benissanet. Els dos trams 
són molt senzills, així que no cal experiència prèvia.
Durant la ruta ens acompanyarà un monitor que, a part de 
vetllar per la nostra seguretat, també ens ajudarà a localitzar 
els ocells i ens explicarà tot el que cal saber sobre ells. 
L’activitat es farà en exclusiva, sense ajuntar grups.

· Navegació pel riu Ebre amb Lo Roget.
· Telescopis i prismàtics per observar les espècies.
· Tastet de Lutra, cervesa artesana arrelada al territori.

· Lloguer de caiac i material.
· Assegurança.
· Monitor expert en aus.
· Es poden portar binocles propis o llogar per 5€.

Què inclou

Què inclou

Carretera Camposines, 21 
43791 Ascó - T. 977 406 583
turisme@asco.cat 
www.ascoturisme.cat 

43740 Móra d’Ebre
T. 665 320 828
 info@enblau.cat
www.enblau.cat 

D’abril a octubre

Tot l’any

Cat | Cast | Ang | Fr

Cat | Cast | Ang

8-15€/persona

1 o 2 pers: 70€ total.  De 3 a 9 pers: 30€/pers. 
De 10 a 19 pers: 25€/pers. *Consulteu descomptes 

per a nens de 13 anys o més petits

2h

2-3h
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EcotuRisME EN caiac PEr l’EbRe

100% eco

EN BL AU

HOTEL MAS DE L’ ILL A

Ruta en caiac des de Móra fins a Miravet o des de Vinebre fins 
a Móra (itinerari a escollir). Durant la ruta ens acompanyarà 
un monitor que ens ajudarà a comprendre l’entorn per on 
naveguem i ens ensenyarà els racons amagats, de manera que 
l’activitat esdevé quelcom més que una activitat esportiva. 
L’activitat es farà en exclusiva, sense ajuntar grups. 

Vols conèixer com funciona un hort? Vols saber en línies generals 
com funciona una finca ecològica? T’agradaria collir i recol·lectar la 
teva pròpia fruita i verdura?
Amb aquesta escapada podràs conèixer com funciona un hort i una 
finca ecològica. A més tindràs la possibilitat de collir i recol·lectar la 
teva pròpia fruita i/o verdura. I si l’època de l’any ho permet, també 
podràs plantar i sembrar l’hort.    

· Lloguer de caiac i material.
· Assegurança.
· Monitor.

· Allotjament una o dos nits en habitació doble.
· Esmorzar variat de fruita, pastissos, melmelades i patés vegetals 
d’elaboració pròpia, granola casolana, pa amb tomàquet amb embotit 
km0, ous remenats, sucs naturals, cafè i te.

· Visita guiada per l’hort i la finca.
· Activitat a l’hort.
· Dinar amb les verdures recol·lectades a l’hort.
· Caixa de fuita i/o verdures.

Què inclou

Què inclou

43740 Móra d’Ebre
T. 665 320 828
 info@enblau.cat
www.enblau.cat

Ctra. C-12, Km 58 
43746 Tivissa 
T. 695 476 484
info@masdelilla.com
www.masdelilla.com 

Tot l’any

Tot l’any

Cat | Cast 
Ang

Cat | Cast | Ang

Temp. alta (07-08): 
1 o 2 pers: 70€ total
De 3 a 9 pers: 30€/pers. 
De 10 a 19 pers: 25€ /pers.
Més de 19 pers: 20€ /pers

A partir de 130€

2-3h 1-20
persones

1-20
persones

2 dies/1 nit

Temp. baixa (09-06):
1 o 2 pers: 70€ total. 
De 3 a 9 pers: 25€ /pers.
De 10 a 19 pers: 20€/pers. 
De 20 a 29 pers: 18€/pers
Més de 29 pers: 15€/pers

*Consulteu descomptes per a nens de 13 anys o més petits

4

3
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ioga entRE MuntanYEs i caMps FUiteRs 
HOTEL MAS DE L’ ILL A

Cap de setmana en un hotel rural amb encant envoltat de natura, 
entre muntanyes i el Riu Ebre. Una proposta per desconnectar i 
gaudir de la tranquil·litat i màgia del lloc. L’estada inclou una activitat 
de ioga al matí o la tarda en plena natura. 

· Dos nits d’allotjament en habitació doble.
· Esmorzar variat de fruita, pastissos, melmelades i patés vegetals 

d’elaboració pròpia, granola casolana, pa amb tomàquet amb 
embotit km0, ous remenats, sucs naturals, cafè i te.

· A escollir: activitat d’1h/2h de ioga al matí, a l’aire lliure entre la riba 
del riu, seguit d’un healthy brunch al finalitzar o bé classe de ioga a la 
tarda acompanyada d’un tast de vins de proximitat. 

· Visita guiada a l’hort i tast d’algun dels productes.

Què inclou

Ctra. C-12, Km 58 
43746 Tivissa 
T. 695 476 484
info@masdelilla.com
www.masdelilla.com

En dates programades Cat | Cast | Ang A partir de 130€ 2 dies/1 nit 10-12
persones
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Fang 
i pauma
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Visita guiada al taller De tERRisSa 
amb MiniatUra DE rEcoRD

tallEr dE torn

CER ÀMIQUES JOSEP PAPASEIT

CER ÀMIQUES JOSEP PAPASEIT

Fent una passejada pel taller podràs descobrir les 
nostres tècniques de treball i la nostra producció de 
peces ceràmiques. Tota una experiència per conèixer 
l’ofici de canterer. 

Una proposta perquè puguis conèixer el treball al torn i 
endur-te una peça de ceràmica feta per tu mateix. Una 
activitat per viure l’ofici, valorar-ho i experimentar la 
sensació del fang en moviment lliscant entre les mans.  
T’hi atreveixes?

· Demostració de treball al torn.
· Demostració de decoració de ceràmica  

i explicació de les peces tradicionals.
· Peça de terrissa de record.

· Demostració del treball al torn, per poder tenir 
unes nocions bàsiques de la tècnica.

· Elaboració d’una peça amb el guiatge del 
canterer.

Què inclou

Què inclou

Carrer Raval, 6
43747 Miravet
T. 977 407 101 - 686 268 224
ceramiquespapaseit@gmail.com

Carrer Raval, 6
43747 Miravet
T. 977 407 101 - 686 268 224
ceramiquespapaseit@gmail.com

Dies laborables per la 
tarda i caps de setmana

Dies laborables a la tarda 
i caps de setmana

Cat | Cast

Cat | Cast 

7€/persona

15€/persona

45min

20 min

Mín. 15
persones
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tallEr dE DEcoraciÓ cEràMica

descoBreix l’aRt dEl torn 
de la cERàMica dE MiraVEt

CER ÀMIQUES PAPASEIT

CER ÀMIQUES PEDROL A AVANTE

Vols posar a prova la teva vessant més creativa? En aquest 
taller podràs decorar una peça de les que tinguem fetes 
al taller (rajoles, tasses, plats,...) i emportar-te-la a casa. Et 
proporcionem els colors ceràmics, els pinzells, els estris per 
esgrafiar i altres eines per fer decoracions. També et donem 
l’opció de fer la cuita i endur-te la peça acabada.

*Opció de combinar el taller amb el taller de torn i així decorar 
una peça pròpia.  

Visitarem el taller de ceràmica, gaudirem d’una demostració 
de torn i després us deixarem experimentar amb el torn 
perquè conegueu el valor de la ceràmica de Miravet.  

· Taller de decoració ceràmica amb estris i colors per 
deixar fluir la imaginació.

· Opcional fer la cuita de la peça amb acompanyament 
del canterer.

· Visita al taller amb demostració de torn.
· Prova de torn.

Què inclou

Què inclou

Carrer Raval, 6
43747 Miravet
T. 977 407 101 - 686 268 224
ceramiquespapaseit@gmail.com

Ctra. De Benissanet, s/n
43747 Miravet
T. 651 545 633
ceramicapedrola@hotmail.com

Dies laborables a la tarda  
i caps de setmana

Dissabtes d’11 a 14h. Altres 
dies concretar horaris

Cat | Cast

Cat | Cast

15€/persona

9,50€/persona

35min

45min

4

3
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constrUïm aMb fang

TALLER DE CER ÀMICA TERESA TRILLO

Realització d’un taller de modelar fang per a tota la família, 
realitzant tot el treball necessari per construir una peça 
cilíndrica, que es pot convertir en un pot per als llapis o un 
cullerer.

· Taller de modelar fang.
· Fer la teva pròpia peça.

Què inclou

Carrer Centre, 38
43749 Garcia
T. 629 01 21 55
tetridegar@gmail.com  Dissabtes de 10 a 12 hores.

Altres dies concretar horaris.
Mínim 3 persones i 
màxim 6 persones

Cat | Cast7€/persona. 
4€ nens a partir de 5 anys

45min
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tallEr dE PaUMa a lEs Mans

L A LL ATADOR A

Una proposta perquè puguis conèixer què és el treball de 
la pauma. T’explicaran tot el procés que segueix la pauma 
abans de ser trenada, la història d’aquest treball artesà i la 
realització d’una petita peça que et podràs emportar a casa.
El taller té dos formats, un taller infantil pensat per a nens de 
6 a 12 anys, i un taller  d’adults, que s’acompanya d’un tast de 
producte local.

· Explicació de la història i del procés del treball de la pauma.
· Taller de pauma on aprendràs el treball bàsic de llatar.
· Elaboració d’una petita peça que et podràs emportar a casa.
· En el taller d’adults, petita pausa per realitzar un tast de 

producte local: pastissets de Rasquera i mistela.

Què inclou

Carrer Diagonal, s/n baixos
43513 Rasquera
T. 696207456
lallatadora@gmail.comDissabtes al matí. Tardor 

de setembre a novembre 
i primavera d’abril a juny. 

Reserva prèvia.

Cat 
 Cast

Taller infantil 10€/persona
Taller d’adults 30 €/persona

Infantil 1h 30min
Adults 2 h 30 min

Mínim 6 i màxim 
12 persones
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