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▶ Hi tenim, en primer lloc, el riu Ebre i les seves  ai-
gües habitualment tranquil·les, que modelen aques-
ta terra en el seu tram final fins arribar a la mar. 

▶ Platges de gran extensió  amb  zones  gairebé  ver-
ges, i alhora  petits racons de costa encisadors i ca-
les solitàries.  

▶ Muntanyes imponents com les del Massís dels 
Ports, les serres del Montsià i de Llaberia, la serra 
de Cardó o les muntanyes de Tivissa-Vandellòs.  

▶ Zones de conreu de fruita, de cereals, d’arròs, de vi 
i d’oli, que fan les delícies dels amants del paisatge 
però també dels de la bona taula.  

▶ Pobles singulars  mariners  com L'Ametlla de Mar, 
L'Ampolla o les Cases d'Alcanar, i pobles d'interior 
autèntics de veritat, com Paüls, Horta de Sant Joan, 
Arnes, Miravet o Ulldecona.  

▶ Coves i pintures rupestres que són Patrimoni de  
la Humanitat  i que evidencien que som en una terra 
que sempre ha estat poblada, conreada, ben viva.  

▶ Ciutats antigues i històricament poderoses com la 
Tortosa episcopal i renaixentista.  

▶ Una cultura popular rica en tradicions i festes ex-
cepcionals.  

▶ Una gastronomia diversa i de gran qualitat que es 
nodreix del producte local.

▶ I per sobre de tot, el Delta de l’Ebre, l’element més 
característic de les Terres de l’Ebre, l’espectacle na-
tural que ens brinda el riu més cabalós de la geogra-
fia espanyola en morir a la mar Mediterrània. 

1.Terres de l’Ebre: destinació cicloturística

Hi ha terres que semblen tenir vocació enciclopèdica, i això les fa úniques i excepcionals. És el cas de  les  Terres  de  l’Ebre,  
un  mosaic  natural,  gastronòmic,  cultural  i  paisatgístic  entre  la  mar Mediterrània i la part més meridional de la serrala-
da pre-litoral catalana. La seva extensa xarxa d’itineraris ens permet recórrer a peu, en bicicleta o en cotxe aquest territori 
relativament petit, situat prou lluny de les aglomeracions i dels circuits turístics convencionals.  Com dèiem, hi ha una mica 
de tot a les Terres de l’Ebre: 

Barranc de les Fonts o de l'Arram, Xerta (Via Verda)
Fotografia cedida per Rutes Muntanya -Autor: MINGO CURTO



2. Uns paisatges únics, singulars i reconeguts internacionalment
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No és d’estranyar, per tant, que les Terres de l’Ebre ha-
gin  estat refugi de diverses cultures al llarg de la His-
tòria. Ibers,  romans, musulmans, jueus i cristians s’hi  
han assentat, al llarg dels  segles, atesa la seva condició 
estratègica i comercial, tot deixant-nos un important 
llegat que es fa notar en les tradicions populars, els 
monuments, la parla i també en el caràcter de la gent. 

Per  tot  plegat, l’any 2013 les Terres de l’Ebre  van  tenir 
l’honor  de  ser  declarades  Reserva  de  la Biosfera per  
la  UNESCO, un reconeixement  que omple d’orgull els  
seus habitants i que ja s’ha convertit en un element clau 
en la seva projecció internacional.

L’oferta cicloturística de les Terres de l’Ebre, amb més 
de 1.000 kms. de recorreguts diversos, ens posa da-
munt la taula un ampli ventall de propostes que s’adap-
ten perfectament als diferents perfils de practicants  i 
nivells d’expertesa. La pràctica del  cicloturisme, en 
aquest cas, ens permet escollir entre la descoberta 
pausada del paisatge, la  iniciació al món del ciclisme 
de carretera en un entorn segur o bé optar per rutes de 
BTT de diferents nivells d’exigència.

— Reserva de la Biosfera:

L’Ebre és l’ànima i  l’esquelet de  les Terres de  l’Ebre; 
una terra que, de  fet, du el  nom del riu. La potència  
d’un  riu  com  l’Ebre  ha  imposat  caràcter  al  paisatge i  
als  seus  habitants des  de  temps immemorials.
  
Però això no significa que l’atractiu turístic de les Terres 
de l’Ebre s’hagi de reduir exclusivament a la  persona-
litat  i  bellesa  del  riu.  Aquesta  també  és  una  terra  
que  ens  acaba  sorprenent  pels  seus contrastos i la 
seva diversitat.  

La Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre acull 
dos dels espais protegits més espectaculars de Cata-
lunya: el Parc Natural del Delta de l’Ebre i el Parc Natu-
ral dels Ports, als quals cal sumar-hi l’espai natural de 
la Serra de Cardó, entre d’altres.  

Formats per ecosistemes i hàbitats molt diversos, 
aquests espais configuren uns escenaris ideals per a 
la pràctica de diferents activitats  de turisme actiu, com 
ara les diverses modalitats del cicloturisme, el sende-
risme, el turisme eqüestre o l’avistament d’ocells.  

Uns pocs quilòmetres ens permeten traslladar-nos  dels 
sistemes dunars  del  Delta  de  l’Ebre a les fagedes més 
meridionals d’Europa, situades en el massís dels Ports. 
 

Per  si tot això  és  poc,  la  Reserva  de  la  Biosfera de 
les Terres de l’Ebre aglutina  un  patrimoni cultural,  
històric  i  gastronòmic  molt  valuós  i  que  ha  jugat  
un  paper  fonamental  a  l’hora  d’obtenir aquest re-
coneixement internacional.  

Compten amb un gran  valor  les  pintures  rupestres 
declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNES-
CO l’any 1998.  O joies del patrimoni arquitectònic  com  
l’antiga  Via  Augusta, l’assut  de Xerta, el castell de la 
Suda, les muralles i la catedral de Tortosa, el castell 
templer de Miravet, els cellers modernistes, les edifica-
cions renaixentistes d’Horta de Sant Joan...  

Ens ho mirem com ens ho mirem, les Terres de 
l’Ebre són, doncs, un territori excepcional. Terra de 
natura,  d’art,  de  cultura  i,  lògicament,  de  bona  
gastronomia. El producte local és l’estrella  dels fo-
gons, amb diverses certificacions de qualitat, ja sigui 
en forma de Denominació d’Origen (DO) o Indicació 
Geogràfica Protegida (IGP). Així doncs, l’arròs, els 
vins, els cítrics, la mel, l’oli d’oliva, les ostres, els 
llagostins, els musclos, les anguiles i el bon peix de 
riu, mar o llacuna són alguns dels productes més 
representatius d’aquesta terra. Un privilegi per als 
amants de la bona vida.
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— Parc Natural del Delta de l’Ebre 

El Delta de  l’Ebre  és  un  dels  paisatges  més  sorpre-
nents i bonics de Catalunya.  Tothom  ho  diu. Declarat 
Parc  Natural  l’any 1983,  està  considerada  la  tercera  
zona  humida  més  important  de  la Mediterrània Occi-
dental després de Doñana i la Camarga francesa.  

La desembocadura del riu Ebre a la mar Mediterrà-
nia és, avui dia, un parc natural de primer ordre amb  
una  incomparable  riquesa  de  flora  i  fauna.  Amb  
una  superfície  total  de  7.802  hectàrees, comprèn 
part de  les  comarques del  Baix Ebre  i del  Montsià 
i entre els seus ambients  naturals  s’hi troben:  riu,  
mar,  badies,  platges,  dunes,  salobrars,  boscos  
de  ribera,  llacunes  costaneres,  illes fluvials, ullals, 
arrossars...  

Tot plegat constitueix un veritable paradís per a una 
gran diversitat d’éssers vius (ocells, peixos, rèptils,  
amfibis,  invertebrats...),  perfectament  adaptats  als  
diferents  hàbitats.  Una  riquesa  biològica que con-
viu equilibradament amb la vida humana i amb una 
intensa activitat agrícola: un 65% de la superfície 
deltaica està conreada.  

Els amants del birdwatching consideren el Delta de 
l’Ebre un lloc privilegiat. I és lògic, perquè no cal ser 
cap gran expert en ocells per contemplar-ne a niua-
des i meravellar-se davant la presència de flamencs 
o davant el  vol d’algunes de  les  més 340 espècies 
d’aus que  hi  habiten (del total de 700 espècies cata-
logades que hi ha a Europa).  

Ben condicionat per a la pràctica del cicloturisme, 
la bicicleta és indiscutiblement una de les millors 
maneres  de  recórrer  i  descobrir  aquest  espai  
natural únic, ric i divers.  De  fet,  la  bicicleta  ha  es-
tat sempre  el  mitjà  de  locomoció  tradicional  per  
excel·lència  del  Delta  de  l’Ebre,  i  encara  ho  és.  
El Delta és terra de pedals.

— Parc Natural dels Ports 

El  Parc  Natural  dels  Ports  és  un  prodigi  de  la  
biodiversitat,  cosa  que  el  converteix,  avui  dia,  en  
l’espai  natural  de  protecció  especial  més  extens  de  
tot  Catalunya  en  l’àmbit  mediterrani.  La  seva rique-
sa forestal i  faunística  van  fer  que  ja  es  plantegés  
la  conservació  d’aquest  espai  l’any  1932. Reuneix  
nombroses  figures  de  protecció  paisatgística  i  no 
és  estrany,  per  tant,  que  l’any  2014  els Ports fossin 
declarats Zona d’Especial Conservació (ZEC), atesa la 
importància dels seus hàbitats a nivell europeu. 

El Parc Natural forma part d’un massís que s’estén 
per diverses comarques catalanes, aragoneses  i del 
País Valencià, fins a enllaçar amb el Sistema Ibèric. 
La immensitat dels Ports (800 km quadrats) li per-
met acollir més d’un miler d’espècies de flora, la re-
serva natural de fagedes més meridional d’Europa  i  
una  important  presència  d’espècies  faunístiques  
com  ara  la  cabra  salvatge  o  l’àliga cuabarrada.  

Per tant, els Ports permeten possibilitats ben diver-
ses, especialment per als amants de  la  natura, el 
senderisme,  els  esports  de  muntanya  i  l’espeleo-
logia.  Entre  els  caminadors  d’una  certa  tradició a 
Catalunya,  els  Ports  són  un  veritable  clàssic  que  
permet contemplar  tots  els  ambients  de  la mun-
tanya mediterrània. Des de la talaia que és el seu cim 
més alt (Mont Caro, 1.441 m) s’hi poden observar els 
Pirineus i Mallorca, sempre que el dia sigui clar.  

Però que els Ports siguin extensos, feréstecs i força 
desconeguts (almenys per al gran públic), no vol dir 
que sigui una serralada que pot interessar només 
als muntanyencs més experts. Si bé és cert que el 
massís presenta travesses i rutes (en bicicleta de 
muntanya o a peu) d’una dificultat molt elevada, 
també ofereix recorreguts senzills i activitats de 
muntanya per a públics fins i tot familiars, arran del 
desplegament d’equipaments que va representar la 
seva declaració com a Parc Natural l’any 2001.

Tivissa
Fotografia cedida pel Patronat d Turisme de 
la Diputació de Tarragona - Terres de l'Ebre



— Via Verda de la Val de Zafán (Puebla de Híjar-
Alcañiz-Tortosa) 

Segurament, es tracta de la ruta més emblemàtica 
i millor condicionada per fer aquesta activitat. La 
Via  Verda  és  una  ruta  turística  que  transco-
rre  per  l’antiga  via  fèrria  de  la  Val  de  Zafán,  
que  unia Tortosa amb la comarca del Matarranya, 
a l’Aragó.

L’origen de la via es remunta a final del segle XIX, 
arran de l’interès del govern de l’Aragó de tenir 
port  de  mar  per  donar  sortida  als  seus   pro-
ductes.  L’obra  es  va  inaugurar  l’any  1942  i  va  
estar  en servei durant 31 anys, fins que es va tan-
car definitivament el 17 de setembre del 1973.  

Avui dia,  l’antiga  via de tren s’ha convertit en una 
exitosa ruta en  bicicleta,  ideal per a tots els pú-
blics i que convida a seguir pedalant fins la des-
embocadura de l’Ebre sobre ponts, sota túnels, 
entre valls, espadats i, finalment, camps d’arròs.
Dels 100 km que té la ruta entre la Puebla de Híjar 
i Tortosa, en són 49 els inclosos a la Reserva de la  

Biosfera  de  les  Terres  de  l’Ebre.  La  Via  Verda  
travessa  els  municipis  d’Arnes,  Horta  de  Sant 
Joan,  Bot,  Prat  de  Comte,  Pinell  de  Brai,  Be-
nifallet,  Xerta,  Aldover,  EMD  Jesús,  Roquetes  i 
Tortosa.  Amb  un desnivell acumulat de 400  me-
tres  i  baixa dificultat,  és apta per  fer en  bicicleta, 
a peu  o a cavall. Hi ha una part de traçat que està 
adaptat per a persones amb discapacitats. 

La  via travessa túnels  amb o sense  il·luminació, 
ponts, aqüeductes i antigues estacions, algunes 
de les  quals  s’han  rehabilitat  i  reconvertit  com  
a  serveis  de  lloguer  de bicicletes,  restaurant  i 
allotjament.

3. La bicicleta, el mitjà de transport ideal per descobrir les Terres de l’Ebre

Les  Terres  de  l’Ebre  i  la  comarca  del  Baix  Ebre,  en  particular,  tenen un  gran  potencial  per convertir-se en espais 
idonis per a la pràctica del cicloturisme, sigui quin sigui el nivell físic que es tingui. Com bé saben els europeus, que l’han 
convertit en un dels seus mitjans de transport preferits,la bicicleta permet descobrir territoris i realitzar activitats recreati-
ves durant les escapades de cap de setmana  i  els  períodes  de  vacances.  D’aquí  que  els  aficionats  a  aquesta  activitat  
i  les  ofertes  turístiques per als amants de la bicicleta no parin de créixer.

A  les Terres de  l’Ebre,  la pràctica del cicloturisme  és  ideal perquè permet conèixer de prop i  amb tranquil·litat la seva 
gran varietat de paisatges. A cop de pedal, famílies i grups d’amics poden recórrer el traçat de l’antiga  línia de tren de  la  
Val de Zafán passant per  la Terra Alta  i  fins a Tortosa, resseguir  diversos  trams  del  Camí  Natural  de  l’Ebre  o  endin-
sar-se  en  alguns  dels  racons  més salvatges  del  Parc  Natural  del  Delta  de  l’Ebre;  o  transitar  camins  rurals  i  petites  
carreteres  locals que voregen basses, camps d’arròs i platges solitàries.  

En  síntesi,  les  Terres  de  l’Ebre  ens  ofereixen  una  xarxa  de  més  de  1.000  kilòmetres  integrada  per camins i carreteres 
de baixa intensitat de trànsit, a més de la Via Verda: més de 100 kilòmetres, en aquest cas, totalment segregats del trànsit 
de vehicles. 

El  Parc  Natural  dels  Ports  i  les  zones  més  muntanyoses de  la  Terra  Alta  i  la  Ribera  d'Ebre  també disposen d'una 
bona xarxa de recorreguts per als amants de la natura i del ciclisme de muntanya. La Serra  del  Montsià  també  és  un  
espai  adequat  per  a  la  pràctica  d’aquest  esport,  amb  camins  que transcorren per serres, congostos, camps d'oliveres 
i pobles tranquils i plens d'història. 

També  cal  tenir  en  compte,  atès  el  seu  gran  atractiu,  que les  rutes  cicloturístiques  uneixen  els  dos parcs  naturals  
de  les  Terres  de  l’Ebre  (Els  Ports  i  el  Delta),  així  com  els  espais  agrícoles  més singulars d’aquestes comarques. 

Així  mateix, aquestes rutes connecten diferents atractius del patrimoni cultural  i etnològic,  la qual cosa convida a fer com-
binacions de tota manera  que  fan possible allargar o repetir  les estades. D’aquí  que  es  puguin  proposar  rutes  temà-
tiques  especialment  dissenyades  segons  quins  siguin  els interessos  de  cadascú:  rutes  per  descobrir  els  paisatges  
agraris,  el  vi,  l’oli,  la  pesca  tradicional,  el patrimoni  cultural,  la  memòria  històrica  o,  fins  i  tot,  els  camps  de  fruita  
dolça  de  les  Terres  de  l’Ebre.

Algunes de les rutes i xarxes més conegudes  de les Terres de l’Ebre són:
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Pont de l'Arc, Bot (Via Verda)
Fotografia cedida per Rutes Muntanya -Autor: MINGO CURTO



— Camí Natural de l’Ebre - GR 99 

L’Ebre  és  el  riu  més  gran  i  amb  més  cabal  de  la  
geografia  espanyola,  així  com  un  dels  rius  més 
emblemàtics  i  literaris  de  la  península  ibèrica.  És  
l’únic  gran  riu  peninsular  que  desemboca  a  la 
Mediterrània.  

Transcorre per les comunitats autònomes de Can-
tàbria, Castella i Lleó, la Rioja, País Basc, Navarra, 
Aragó  i  Catalunya,  on  finalitza  el  seu  recorregut 
en  formar  el  característic  Delta  de  l’Ebre.  El  seu 
pas  per  Catalunya  és  espectacular,  travessant  la  
Reserva  Natural  de  Sebes  i  remullant  pobles sin-
gulars com Riba-roja, Miravet o Flix.  

El Camí Natural de  l’Ebre, al seu pas per  Catalunya, 
enllaça amb  diversos camins amb una llarga his-
tòria, idonis per als amants del senderisme, com 
són el Camí de Sirga, el Camí de Sant Jaume, la Via 
Augusta, el GR 7, el GR 171 o el GR 92, que passa a 
tocar del litoral. 

Una bona part és practicable per a les bicicletes. 
Concretament, a partir de Benifallet (on coincideix 
amb la Via Verda) i des de Tortosa fins a Riumar. 
S’estan adequant altres trams riu amunt per fer-los 
ciclables, a la comarca de la Ribera d’Ebre.

— Eurovelo 8 

L’Eurovelo  8  és  una  de  les  rutes  europees  que  
conformen  la  xarxa  Eurovelo,  una  iniciativa  que 
pretén unir i connectar tota Europa mitjançant una 
xarxa de 15 itineraris en bicicleta.  

L’Eurovelo 8, també conegut com a Ruta Mediterrà-
nia,  vol unir Grècia amb  l’Estat  espanyol vorejant tot 
l’arc mediterrani i travessant algunes de les seves 
principals zones turístiques. Part de la ruta al seu pas 
per Catalunya recorre les Terres de l’Ebre tot seguint 
l’antiga Via Augusta, que pot esdevenir una de les ru-
tes més emblemàtiques i populars d’aquesta xarxa. 

— Itineraris del Parc Natural del Delta de l’Ebre  

El Parc Natural del Delta de l'Ebre ofereix als seus 
visitants un ampli i variat ventall d'itineraris. Més  de  
200  kilòmetres  de  recorreguts  per  descobrir  els  
indrets més  interessants  i  amagats  d’aquesta im-
portant zona humida de la Mediterrània.  De  fet,  ja  
hi  ha qui diu que  el Delta de  l’Ebre és  el  lloc  ideal 
per  fer turisme  familiar  en  bicicleta, per petits que 
siguin els  nens i nenes. És lògic. El delta  és tan pla 
que els pedals semblen anar tot sols, com si el ci-
clista no hagués de fer cap altra cosa que gaudir de 
l’entorn i mirar de no caure.

Al web del parc hi podeu trobar 9 itineraris em-
blemàtics, ben descrits específicament en un fulletó.

— Itineraris pel Parc Natural dels Ports 

Meandres a Flix
Fotografia cedida pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre



— Itineraris del Parc Natural dels Ports 

El Parc Natural dels Ports és un espai magnífic per als 
amants de la BTT. A les oficines de turisme comarcals i 
al portal turístic de Terres de l’Ebre hi podeu trobar una 
sèrie d’itineraris que permeten descobrir a cop de pe-
dal aquesta serralada feréstega i majestuosa.  Aquells 
més exigents hi trobareu rutes amb un grau de dificul-
tat superior, com és l’ascens a Caro, el cim més alt de 
la serralada i port de muntanya de categoria especial.  
Les  rutes  a  més  de  1.000  metres  d’altitud  pels  bos-
cos  de  Cova  Avellanes  (Baix  Ebre)  o  de Refalguerí,  
accedint-hi  pel  Matarranya  (Terol)  o  la  Tinença  de  
Benifassà  (Castelló),  et  porten  a recorrer els ambients 
més frescals d’aquestes comarques.

— Altres itineraris locals 

A  part  dels  grans  itineraris  de  senderisme  i  ciclotu-
risme,  les  quatre  comarques  de  les  Terres  de  l’Ebre 
disposen de camins locals que permeten aprofundir en 
la descoberta dels pobles i racons més desconeguts.  A 
la següent publicació s’hi detallen 17.

A  la  comarca  de  la  Terra  Alta,  la  Via  Verda  es  comple-
menta  amb  una  xarxa  d’itineraris  de cicloturisme 
i BTT que transcorren per dotze municipis de la comarca.

Es tracta d’un recorregut d’un total de 266 quilòme-
tres de camins rurals de circulació compartida amb 
vehicles de motor, amb trams de diversa dificultat.

Tot i l’oferta existent, les Terres de l’Ebre continuen 
treballant per ampliar encara més la seva gran varie-
tat  d’itineraris  ciclistes.  Concretament,  el  Consell  
Comarcal  del  Baix  Ebre  avança  en  l’adequació d’un 
tram d’11 kilòmetres de l’antic traçat del Carrilet de 
Tortosa a la Cava, en ple Delta de l’Ebre. Es tracta 
d’una altra via verda, completament segregada del 
tràfic rodat i que serà el nexe entre la Via Verda de la 
Val de Zafán i el Camí Natural de l’Ebre. 

Les rutes de cicloturisme es poden adaptar als di-
ferents segments de visitants: des de famílies amb 
nens a sèniors  actius,  grups  d’amics  o  grans  ex-
perts de la BTT  o  del  ciclisme  de  carretera.  La 
promoció específica d’aquesta  activitat  posa  en 
valor i dóna més utilitat a les excel·lents infraestruc-
tures que hi existeixen. No podem  deixar  d’esmen-
tar  que,  en  aquests  moments,  estan  creixent  ex-
traordinàriament  les propostes de rutes per fer amb 
bicicletes elèctriques, que permet fer recorreguts 
de més distància als públics menys preparats física-
ment o que volen gaudir tranquil·lament del trajecte.
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4. Acollida al visitant

Les Terres de  l’Ebre disposen d’una oferta d’allotjament turístic abundant, de  molta qualitat  i  ben distribuïda arreu, ja 
sigui en pobles costaners o d’interior: hotels, càmpings, cases de turisme rural, cases de vacances, apartaments, hostals, 
albergs...  

En el conjunt de les quatre comarques que integren les Terres de l’Ebre hi ha 222 allotjaments turístics  diferents,  comp-
tant-hi  96  hotels,  14  càmpings  i  112  cases  de  turisme  rural.  En  total,  13.425 places d’allotjament turístic, a banda dels 
apartaments i habitatges d’ús turístic,  adequats per a tots els pressupostos i demandes dels diferents tipus de viatgers.  

Cada  cop  més,  els  allotjaments  són  conscients  que  han  
d’atendre  les  necessitats  dels  amants  de  la bicicleta,  
amb  la  qual  cosa  es  doten  dels  serveis  necessaris  
per  guardar  les  bicicletes,  fer-ne  el manteniment i repa-
racions. Alhora, augmenten les empreses de lloguer, així 
com els operadors i agències de viatges especialitzats. 

En  el  portal  turístic  de  les  Terres  de  l’Ebre  hi  po-
deu  trobar  informació  sobre  tota  l’oferta  d’empreses  
turístiques,  tant  pel  que  fa  a  l’allotjament  com  als  
restaurants,  empreses  de  serveis, activitats, museus, co-
merços, empreses de lloguer i oficines de turisme. 

Així  mateix,  els  visitants  tenen  a  la  seva  disposició ofi-
cines  de  turisme  i  punts  d’informació, entre els quals hi 
ha els dels dos Parcs Naturals (Els Ports i Delta de l’Ebre), 
on hi trobareu tota mena de detalls sobre els itineraris ci-
clistes i els serveis associats.

Ruta cap als Ullals de Baltasar, Amposta (Delta de l'Ebre)
Fotografia cedida pel Parc Natural del Delta de l’Ebre 
- Autor: MARIANO CEBOLLA

http://baixebre.cat/sites/default/files/pagina/277/documents/itineraris-viaverda-cat.pdf
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— Oficines de turisme i punts d'informació

Centre d'informació del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre  
Ecomuseu 
Tel. 977 489 679 
C/ Doctor Martí Buera, 22 
43580 - Deltebre

Centre de visitants del 
Parc Natural dels Ports 
Tel. 977 500 845 
Tel. 977 504 012 
Av. de la val de Zafán, s/n  
45550 - Roquetes

Ebre Terra
Oficina Comarcal de 
Turisme del Baix Ebre   
Tel. 977 480 627 
Carrer Sant Miquel, 1 
43580 - Deltebre

Oficina de turisme de Catalunya 
a les Terres de l'Ebre a Tortosa 
Tel. 977 585 871 
Tel. 977 449 648 
Rambla Felip Pedrell, 3 
43500 - Tortosa

Centre d’informació del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre 
Casa de Fusta 
Tel. 977 261 022  
Bassa de l'Encanyissada 
Partida de la Cuixota  
43870 - Amposta

Centre de visitants del Parc 
Natural dels Ports al Montsià 
Tel. 977 576 156 
Passeig  de  la  Clotada,  23-25  
43560 - La Sénia

Punt d’informació turística 
Benifallet 
Tel. 977 462 334 
Av. Lluís Companys, 3 
43512 - Benifallet

Oficina de turisme 
Camarles 
Tel. 977 470 040 
Trenta-u,  s/n  
43894 - Camarles 

Oficina de turisme Deltebre  
Consell de Riumar 
Tel. 977 489 309 ext. 4 
C/ Coll verd, s/n 
Nucli de Riumar 
43580 - Deltebre

Oficina de turisme 
Amposta 
Tel. 977 703 453 
Av. Sant Jaume, 42-52  
43870 - Amposta

Oficina de turisme 
La Galera 
Tel. 977 718 339 
Sant Llorenç, 36 (baixos)
43515 - La Galera   

Oficina de turisme 
El Perelló 
Tel. 977 491 021 
Lluís Companys, 2 
43519 - El Perelló

Punt d’informació turística 
L’Aldea 
Tel. 977 450 012 
Av. Catalunya, s/n 
43896 - L’Aldea

Oficina de turisme 
L’Ametlla de Mar 
Tel. 977 456 477 
Av. Amistat Hispano Italiana, s/n  
43860 – L’Ametlla de Mar

Oficina de turisme 
L’Ampolla 
Tel. 977 593 011 
Rda. del mar, 12  
43859 - L’Ampolla

Oficina de Turisme 
Tortosa - Jardins del Príncep 
Tel. 977 449 648  
Tel. 977 442 005 
Pujada al Castell de la Suda, 1 
43500 - Tortosa

Oficina de turisme 
Ulldecona 
Tel. 977 573 394 
Pg. de l'Estació, s/n  
43550 - Ulldecona 

Oficina de turisme 
Alcanar 
Tel. 977 737 639 
Lepanto, s/n Pg. Marítim 
43569 - Les Cases d’Alcanar

Oficina de turisme 
Sant Carles de la Ràpita 
Tel. 977 744 624 
Plaça Carles III, 13 (baixos) 
43540 - Sant Carles de la Ràpita 

Baix Ebre

Montsià

Centre d’Informació de la 
Reserva Natural de Sebes 
Mas del Director 
Tel. 977 265 112 
Camí de Sebes s/n 
43750 - Flix

Centre de visitants del Parc 
Natural dels Ports a la Terra Alta 
Prat de Comte 
Tel. 977 428 177 
Carretera T-330 km. 27 
43595 - Prat de Comte

Oficina de turisme 
Ascó 
Tel. 977 406 583 
Pl. de l'Estació, 3 
43791 - Ascó

Oficina de turisme 
Gandesa 
Tel. 977 420 91O 
Av. Catalunya, 5-7 
43780 - Gandesa

Ribera d'Ebre Terra Alta

Punt d’Informació Turística 
Centre Interpretació 
del Renaixement 
Tel. 977 444 668 
C/ Sant Domènec, 13 
43500 - Tortosa



5. Cicloturisme a les Terres de l'Ebre
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Itineraris de la Terra Alta

01 - Vall d’Algars
02 - Bot - Vall Major
03 - Corbera d’Ebre - Vall de Sant Pau
04 - La Fatarella - La Pobla de Massaluca
05 - Prat de Comte - Pinell de Brai
06 - Vilalba dels Arcs - Pinyeres
07 - Batea - El Pinell de Brai
08 - Caseres - Batea
09 - Bot - Almudèfer
10 - Via Verda - Corbera d’Ebre
11 - Prat de Comte - Vall de Carrubes
12 - Horta de Sant Joan - Arnes - Els Ports

Itineraris de la Ribera d’Ebre

01 - Flix al mas de Favó
02 - Ruta del meandre
03 - Flix - Les Planes - Vinebre 
04 - Roca del Cap Pla - Vinebre
05 - Tivissa - Capçanes - Tivissa
06 - Miravet - Serra de Cavalls - Font Calda - Miravet 
07 - Termes de Rasquera - Ginestar - Tivissa - Miravet 

Estacions de la Via Verda de la
Val de Zafán

Estació Alcañiz
Estació Valdealgarrofa
Estació Valljunquera
Estació Valldeltormo
Estació Torre del Compte
Estació Vall-de-Roures
Estació Cretes
Estació Arnes
Estació Horta de Sant Joan
Estació Bot
Estació Prat de Comte
Balneari de la Fontcalda
Estació Pinell de Brai
Estació Benifallet
Estació Xerta
Estació Aldover
Estació Roquetes
Tortosa

Itineraris al Baix Ebre i al Montsià

01 - Via Augusta - EuroVelo 8 (en projecte)
02 - Via Verda Alcañiz - Tortosa 
03 - Camí natural de l’Ebre
04 - Volta a la Serra de Boix-Cardó
05 - Roquetes - Caro - Cova Avellanes
06 - Barranc de la Galera
07 - Camí de Sant Jaume
08 - Camí de Fredes a Font Ferrera
09 - Camí de Fredes a Beseit

Itineraris del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre

01 - Ruta de les Llacunes
02 - Ecomuseu - Desembocadura
03 - Ecomuseu - Badia del Fangar
04 - Aldea - Camarles - Ampolla
05 - Itinerari Familiar
06 - Amposta - Casa de Fusta
07 - La Ràpita - Casa de Fusta
08 - Camí de Sirga del Delta
09 - Façana fluvial Deltebre
10 - Bassa de les Olles
11 - Filtre d’Illa de Mar
12 - Filtre de l’Embut

Itineraris de la Terra Alta

Itineraris del Parc Natural del
Delta de l’Ebre

Itineraris de la Ribera d’Ebre

Estacions de la Via Verda de la 
Val de Zafán 

Itineraris al Baix Ebre i al Montsià

Camí natural de l’Ebre - GR-99/
Camino natural del Ebro - GR-99

Tren/ Tren/ Railway/ Train

Xarxa estatal / Red estatal / State 
network/ Réseau National

Autopistes / Autopistas / Motorways/
Autoroutes

Via verda de la Val de Zafán / Vía verde 
de la Val de Zafán / Greenway “Val de 
Zafán”/ Voie Verte “Val de Zafán”

Camins / Caminos / Farm Roads/ Chemins

Xarxa local-comarcal / Red local-comarcal / 
Local-regional roads / Réseau local

Xarxa bàsica / Red básica / Basic road/
Réseau régional

Curiositat natural / Curiosidad natural / Natural 
curiosity / Curiosité naturelle

Interès turístic / Interés turístico / Tourist interest /
Intérêt touristique

Pintures rupestres / Pinturas rupestres / 
Prehistoric rock paintings / Peintures rupestres

Restes històrico-arqueològiques / Restos 
histórico-arqueológicos / Historical and 
archaeological remains / vestiges historiques et 
archéologiques

Torre-castell / Torre-castillo / Castle-tower /
Tour-château

Esglèsia-ermita / Iglesia-ermita / 
Church-hermitage / Église - ermitage

Conjunt monumental / Conjunto monumental / 
Monumental / Héritage monumental

Estació de la via verda / Estación de la Vía Verde / 
Greenway Station / Gare Via Verde

Far / Faro / Lighthouse / Phare

Mirador paisatgístic / Mirador paisajístico / 
Viewpoint tower / Belvédère

Brollador-font / Manantial-fuente / Fountain /
Source-fontaine

Miratges / Espejismos / Mirages / Mirages

Cova / Cueva / Cave / Grotte

Port esportiu o fluvial / Puerto deportivo o fluvial 
/ Nautical pier / Port sportif ou fluvial

Estació de tren / Estación de tren/ Train station/ 
Gare

Centre d’Inspiració Turística EbreTerra 

Accés restringit / Acceso restringido / Restricted 
acces / Accés restreint

Parc natural / 
Parque natural / 
Protected Area/
Parc Naturel
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6. Propostes de cicloturisme

Des de Baix Ebre Avant s’ha estat treballant amb diverses empreses de la zona en la millora i adequació dels serveis a 
les noves demandes del turisme de natura i de bicicleta. És per això que, a continuació, us mostrem més de 30 propostes 
concretes per visitar les Terres de l’Ebre en bicicleta. N’hi ha algunes de curta durada i altres de diversos dies, itinerants.

Com a informació complementària de les oportunitats de descoberta d’aquest territori, a més de la informació que trobareu 
al portal www.terresdelebre.travel, les quatre comarques de les Terres de l’Ebre han preparat dossiers professionals de 
presentació dels recursos i serveis turístics. Aquests dossiers incorporen ofertes específiques per gaudir d’aquesta terra a 
través del cicloturisme, el senderisme, l’ecoturisme, les activitats nàutiques, el patrimoni cultural i etnològic, i la degustació 
de la gastronomia i els productes locals.

Platja del Trabucador, Sant Carles de la Ràpita (Delta de l'Ebre)
Fotografia cedida per Riu a l'Ebre
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