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Tortosa i Delta de l'Ebre 

cap de setmana del 2i 3 de juny 

 
         

 

 
Ens en anem cap a les Terres de l'Ebre. Sortirem dissabte al matí en autocar i pararem de camí per 

esmorzar. 

Arribada a Tortosa, ciutat del Renaixement, que té un encant especial que la fa única. La visitarem i és 

també on ens hi allotjarem al vespre.  

Només arribar ens dirigirem fins la Plaça del Paiolet on començarem la visita guiada explicant la façana 

fluvial. Continuarem pel carrer Canvis en direcció a la Catedral de Santa Maria, d’estil gòtic i barroc, però 

abans ens pararem a la façana de la casa de la Diputació General, el Palau Oliver de Boteller i el Palau 

Episcopal. L’entrada de la Catedral la realitzarem per la Porta de Palau; visitarem tot el seu conjunt, de 

gran bellesa i esplendor, la nau central. El retaule de la Verge de l’Estrella i la Capella de la Cinta, són els 

seus principals elements a destacar juntament amb l’exposició permanent que hi ha al seu interior. 

Sortirem a la Plaça de la Cinta per la Porta de l’Olivera i des d’allí ens situarem davant el Portal del 

Romeu, on comença el camí de Sant Jaume de l’Ebre. Pel carrer de la Mercè ens dirigirem als Reials 

Col·legis, edifici renaixentista de gran interès artístic i en el seu conjunt el més gran de Catalunya, 

passant per davant de l’edifici dels Jutjats, abans Hospital de la Santa Creu. Des d’allí pujarem al Castell 

de la Suda, antiga fortalesa àrab, actualment Parador de Turisme, des d’on divisarem la ciutat des de la 

part més alta.  

Dinar 

Tarda: visita guiada als Jardins del Princep i al barri jueu. 

Ens desplaçarem a peu fins als Jardins del Prínce, un museu d'escultures als jardins romàntics de l'antic 

Balneari d'en Porcar.  La col·lecció, amb 48 escultures, abraça tota una panoràmica al llarg de la història, 

amb el títol "l'home, la seva motivació i el seu destí". Hi podem veure representacions de l'home primitiu, 

però també l'assoliment de certs moments estel·lars, el rebel castigat pels déus, la tragèdia d'Hiroshima 

i, fins i tot, la representació simbòlica de la conquesta de l'espai. El monòlit central té 7,5 metres 

d'alçada i, mitjançant 40 figures en marbre negre de Calatorao, mostra passions de la Humanitat, 

l'alliberament d'aquestes passions i el triomf final al seu abast. A més, un bust, cisellat també per 

Santiago de Santiago, mostra l'agraïment al mecenatge continuat del patrici tortosí vers la ciutat. El 

conjunt monumental és únic a l'Estat. 

Allí apart de les figures de bronze i pedra passejarem per un tram de muralla i visitarem el brollador de 

l’antic balneari del Porcar. 

Cal destacar també la col·lecció botànica dels Jardins del Príncep que conté espècies autòctones, com ara 

el boix, el baladre, la tàpera o el tortellatge. A més del margalló del país hi trobem la palmera canària, la 

datilera i la washingtònia robusta. A la part alta, esglaonada amb els marges de pedra en sec, es barregen 

llorers i lledoners amb el pi de Paris, el blanc i el canari. Entre les diverses espècies d'arreu del món, hi ha 

varietats tan suggeridores com la corisia, el cedre, el brachychiton, l'araucària i el ginkgo biloba. 

 

Seguidament baixarem al barri jueu, per visitar el call nou i el call vell, amb la plaça del pou i els carrers 

estrets, típics de l’època. 

A l’acabar ens dirigirem al centre-botiga de Tortosa, situada a la plaça del Paiolet, on visitarem de la 

maqueta de la Catedral, amb la façana tal i com seria si s’hagués acabat el projecte del mestre major de 

l’obra, Martí d’Avària. 

Allotjament i sopar a l’Hotel Corona. 
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L’endemà, i després d’esmorzar per agafar forces, ens desplaçarem fins al Delta de l'Ebre per fer-hi un 

recorregut amb passeig en barca inclòs. 

En aquesta visita el guia explicarà les principals característiques del Delta, des de la seva història fins la 

evolució que ha tingut amb el pas del temps, així com la fauna i la flora que existeix a l'ecosistema del 

Parc. 

Ens dirigirem direcció Sant Carles de la Ràpita per anar, en primer lloc al Mirador de la Guardiola. 

Seguidament anirem direcció Poblenou del Delta passant pel port pesquer de Sant Carles de la Ràpita, un 

dels més importants de Catalunya. De camí veurem la llacuna de l’Encanyissada, la més gran del Delta. 

Passarem per les antigues basses d’una salina on probablement veurem flamencs de molt prop. Després 

ens dirigirem a la platja del Trabucador (platja típica deltaica). Seguidament anirem a la llacuna de la 

Tancada, punt idoni per l’observació de flamencs, ànecs, fotges, martinets, gavines, etc. 

En acabar anirem direcció Sant Jaume d’Enveja on creuarem el riu per l’únic pont que hi ha en tot el 

Delta: “Lo Passador”. A les 14.30 h aprox ens dirigirem a dinar al marge del riu. Serà el típic d'aquestes 

contrades.  

 

A l’acabar de dinar, sobre les 16.30 h, ens desplaçarem a l’embarcador des d’on sortirem amb la 

“golondrina” fins la desembocadura del riu, passant per diferents illes (Buda i San Antoni) i llacunes 

(Garxall) i podent observar tota la zona on el riu s’uneix amb el mar (actual i antigament). 

Per acabar la jornada visitarem la platja de les dunes, on veurem les muntanyes de sorra més altes del 

Delta.  

Tornada a Lleida. 

 

 


