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Les Terres de l’Ebre

Les Terres de l´Ebre es troben si-
tuades a la part més meridional 
de Catalunya, dins la província de 
Tarragona. Les 4 comarques que les 
formen (Terra Alta, Ribera d´Ebre, 
Baix Ebre i Montsià) exhibeixen en 
un mateix territori uns espais na-
turals irrepetibles així com un ric 

patrimoni històric i cultural, propi 
d’una regió marcada per les princi-
pals civilitzacions de la humanitat. 
La presència del riu més cabalós de 
la península Ibèrica, l’Ebre, modela 
encara avui un espai de caracterís-
tiques úniques en el seu trànsit cap 
al mar mediterrani.

www.terresdelebre.travel
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Fitxa tècnica de les Terres de l’Ebre

Superfície .................................................................................................3.308 Km2
Habitants ......................................................................................................191.568
Idiomes ............................................................................................Català i castellà
Kilòmetres de costa .....................................................................................142 Km
Carreteres ...........................................................................  N-340, N-420 i C-12
Autopistes........................................................................ .AP7 (sortides 39 a 42)

Les Terres de l’Ebre, situades entre 
la mar Mediterrània i la serralada 
prelitoral, gaudeixen d’unes con-
dicions climàtiques pròpies del 
clima mediterrani, és a dir, estius 
càlids i hiverns suaus amb poques 
pluges. El clima estable i favora-
ble del territori propicia la pràctica 

d’activitats a l’aire lliure durant tot 
l’any. Pel que fa a les precipitacions, 
les pluges es concentren a la tardor 
i a la primavera amb una mitjana 
de set dies de pluja al mes, mentre 
que l’estiu destaca per ser l’estació 
més assolellada i més calorosa.

Dades meteorològiques   

 Màxima Mínima Dies de Pluja
Gener 23 -1 12
Febrer 21,3 1,8 7
Març 26,8 3 8
Abril 30,2 6,4 15
Maig 34 9,3 4
Juny 37,5 13,7 7
Juliol 39,4 16,7 2
Agost 38,5 19,4 3
Setembre 38 12,4 8
Octubre 31 7,2 5
Novembre 26,8 5,2 4
Desembre 24 -1,7 12

Terres de l’Ebre

www.obsebre.es
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Les Terres de l’Ebre, situades a la 
part més meridional de Catalunya, 
es caracteritzen pel seu alt valor 
natural i la baixa densitat de 
l’activitat turística. A banda, la 
identitat dels seus habitants, a 
través dels seus costums , història, 
folklore i gastronomia, el fan ser un 
territori únic. Les quatre comarques 
que les formen exhibeixen en 

un mateix territori uns espais 
naturals irrepetibles així com un 
ric patrimoni històric i cultural. 
La presència del riu més cabalós 
de la Península Ibèrica, l’Ebre, 
modela encara avui un espai de 
característiques úniques que li 
ha valgut la seva declaració com 
a Reserva de la Biosfera per la 
UNESCO.



Un dels principals eixos de la xarxa viària de les Terres de l’Ebre és 
l’autopista AP-7, que va des de la Jonquera fins al sud d’Espanya vo-
rejant el litoral mediterrani. Un altra de les carreteres importants és la 
C-12. Coneguda com l’Eix de l’Ebre travessa el territori de sud a nord i 
connecta amb les Terres de Lleida. D’altra banda, la N-340 i l’Autopista 
AP-7 venen de Barcelona i transcorren pel llevant espanyol seguint la lí-
nia de la costa. Finalment, la N-420 comunica amb Saragossa per Terol, 
travessant les comarques de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre. A més a més, 
hi ha una completa xarxa de carreteres secundàries que possibiliten la 
comunicació viària entre les diverses poblacions de les Terres de l’Ebre.

www.hife.es

Automòbil
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www.renfe.es

Avió

www.aena.es

El mes de juny del 2002, aquest ens va 
obtenir la certificació ISO 9001:2000 de 
TÜV-CERT, una titulació que certifica la 
qualitat dels serveis que ofereix.

...com anar a Les Terres de l’Ebre

Autobus
 Les Terres de l’Ebre disposen d’una completa xarxa de línies regulars 
d’autobusos que enllacen les capitals de comarca amb els pobles i la 
resta de ciutats catalanes i espanyoles.

Si parlem del transport públic amb tren cal fer referència a tres eixos de comunicació: 
hi ha dues línies de Regionals RENFE que creuen les Terres de l’Ebre. La primera resse-
gueix la línia de la costa i uneix la frontera amb França i el sud de la península Ibèrica, 
la segona uneix Tarragona i Saragossa tot passant per la comarca de la Ribera d’Ebre. 
També cal fer referència a la línia del tren d’Alta Velocitat (AVE) que uneix Madrid amb 
Lleida i Tarragona.

Tren

A més, a pocs quilòmetres al nord de les Terres de l’Ebre hi ha l’Aeroport de Reus amb 
línies regulars cap a diverses capitals d’Europa i de l’Estat Espanyol. D’altra banda, 
l’aeroport de Barcelona i l’aeroport de València, es troben a tan sols 150 km de les 
Terres de l’Ebre, el de Barcelona en direcció nord i el de València en direcció sud.

Avió

Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona
C. de l’Àngel, 6,3a planta. Edifici Siboni
43500 TORTOSA
Tel. (00 34) 977 444 447
Fax. (00 34) 977 445 400
terresdelebre@dipta.cat
www.terresdelebre.travel

Tu
ris

m
e

Patronat de Turisme de les Terres de l’Ebre

El turisme és un dels motors amb més 
força per generar dinamisme econòmic 
i aportar nous recursos a la regió. El Pa-
tronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona és l’organisme encarregat de 
la gestió de la marca turística Terres de 

l’Ebre i el seu objectiu és proposar i coor-
dinar accions que permetin l’impuls del 
turisme al territori, així com donar suport 
a totes les activitats de promoció que es 
desenvolupen dins del marc de les Terres 
de l’Ebre. 

Prop del 40% dels turistes 
de les Terres de l’Ebre 
són famílies amb fills de 
0 a 5 anys d’edat Un 50% 
procedeixen de Catalunya, 
principalment de Barcelona, 
i un 25% de la resta de 
l’Estat espanyol. El mercat 
francès  és el principal 
emissor estranger.

Parc Natural del Delta de l’Ebre
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C. Montcada, 32, 3r
43500 Tortosa
Tel. +34 977 444 447
Fax +34 977 445 400
terresdelebre@dipta.cat
www.terresdelebre.travel 



Les Terres de l´Ebre destaquen sobretot pels seus espais naturals que fan que 
siguin una de les principals motivacions per visitar-les. El 35 % del seu territori és 
un espai natural protegit per la Xarxa Natura 2000
(http://xarxanatura2000.com/) i engloba 115.000 hectàrees.
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Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona
C. de l’Àngel, 6,3a planta. Edifici Siboni
43500 TORTOSA
Tel. (00 34) 977 444 447
Fax. (00 34) 977 445 400
terresdelebre@dipta.cat
www.terresdelebre.travel

Parc Natural del Delta de l’Ebre

El Parc Natural del Delta de l’Ebre 
és un dels espais naturals més visitats 
de Catalunya i també un dels més ben 
gestionats, tal com ho demostra la seva 
adaptació a persones amb disminució 
física i la qualitat dels seus serveis, fac-
tors que són bàsics a l’hora d’incloure 
el Parc Natural com un dels vint-i-un 
parcs de l´Estat que tenen el certificat 
de la Carta Europea de Turisme Soste-
nible. 
L’encontre entre el riu Ebre i la Medite-
rrània produeix més de 320 quilòmetres 
quadrats de superfície de dunes, badies, 
salines i llacunes, que donen forma a 
una zona d’una riquesa paisatgística 
incomparable, només superada per la 
seva importància faunística i florística. 

Precisament les aus i les espècies vege-
tals, tant d’ecosistemes líquids-salats 
com d’aigua dolça, són un dels grans 
atractius d’aquest marc incomparable. 
La importància de l’ecosistema del 
Delta de l’Ebre ve ratificada pel fet que 
el Parc Natural estigui declarat com a 
zona d’especial protecció de les aus a 
nivell internacional (ZEPA).
Els visitants que s’acostin en aquesta 
zona, declarada com a Parc Natural el 
1983, tenen l’ocasió de gaudir de les 
vistes privilegiades a través de la xarxa 
de miradors del Parc. 
Actualment s’està treballant perquè el 
Parc sigui declarat Reserva de la Bios-
fera. 

www.gencat.cat/parcs

Parc Natural dels Ports

Declarat l’any 2001 Parc Natural ocupa 
35.050 hectàrees. Des del cim de Caro, 
el punt més elevat del massís dels 
Ports, es pot admirar tot el mosaic de 
paisatges que ofereixen les Terres de 
l’Ebre. Aquest conjunt de muntanyes 
calcàries i abruptes configuren una gran 
extensió de terreny que allotja més 
de 1.200 espècies vegetals diferents 
i permet descobrir alguns dels arbres 
monumentals de la zona, testimonis 

de la història ambiental d’aquest serrat 
feréstec.  Aquesta riquesa geobotàni-
ca també es tradueix en l’establiment 
d’una fauna abundant i variada on s’hi 
poden veure més del cinquanta per 
cent de rèptils i amfibis que existeixen 
a Catalunya. 
Els Ports constitueixen la frontera 
natural dels territoris de Catalunya, 
l’Aragó i el País Valencia.

Arbres monumentals:
· Pi Gros

· Pimpoll

· Pi de Balija

· Lo Parot

· Faig Pare

· Pi Ramut

· Teix del      

  Marturi

www.gencat.cat/parcs
www.elsports.org
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Serres de Cardó - El Boix

La Serra de Cardó és una sortida na-
tural d’aigües medicinals, motiu pel 
qual es va construir, a finals del segle 
XIX, un gran balneari que porta el nom 
de la serra i que ara ja no està obert 
al públic. Aquesta zona sembla espe-
cialment dissenyada per als amants de 
l’espeleologia i l’excursionisme. La cova 
de la Rabosa, l’avenc de les Ortigues, les 
espectaculars Coves Meravelles de Be-

nifallet, visitables tot l’any, o l’excursió 
per les catorze ermites en ruïnes que 
els frares carmelitans construïren des-
calços cap al 1606.
A la Serra de Boix, al capdamunt del 
barranc de les Nines, s’hi amaga l’abric 
de les pintures rupestres de Cabra-
freixet, declarat Patrimoni de la Huma-
nitat per la Unesco. 

L’any 1995 es va crear aquesta reserva 
per preservar la seva extensa varietat 
de vegetació i fauna salvatge. Ocupa 
més de 200 ha.  I té un dels canyissars 
més extensos de Catalunya. Totalment 
adaptada per a rebre els visitants hi 
podran observar més de 200 espècies 
d’aus com l’arpella (símbol de la Re-

serva), l’oriol o el blauet i la cigonya 
blanca fruit d’un projecte de reintro-
ducció d’aquesta espècie així com els 
cavalls de la camarga, una espècie 
natural de les zones humides introduït 
per preservar la flora i la fauna de la 
zona. 
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www.reservanaturalsebes.org

Serra de Pàndols i Cavalls

Recórrer a peu aquestes serres és se-
guir les passes perdudes de la Batalla 
de l’Ebre, un dels capítols més negres 
de la Guerra Civil Espanyola. El conjunt 
muntanyenc té el seu cim a 705 me-
tres, precisament en un dels principals 
punts estratègics de la darrera batalla 

de la guerra. Per poder fer-se una re-
construcció històrica només cal recórrer 
el decurs del riu Canaletes. El Santua-
ri de la Fontcalda documentat des del 
segle XIV i de gran bellesa  alberga un 
santuari d’aigües mineromedicinals 
que brollen a 28ºC. 

La Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix
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El Litoral de les Terres de l’Ebre

Terres de l’Ebre aplega totes les variants possibles que ofereix la mar Mediterrània. Al 
nord sobresurten cales solitàries, amagades pels penya-segats, i al sud dominen les 
platges espaioses, de sorra fina i aigües clares i poc profundes. El litoral de les Terres 
de l’Ebre s’estén al llarg de 142 Km de penya-segats, cales amagades vorejades 
de pins i platges naturals.
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El litoral d’aquestes terres, es pot recó-
rrer al llarg del sender de gran recorre-
gut GR-92, que travessa el litoral català 
de nord a sud. A través del qual es va 
descobrint un altre atractiu com són els 
pobles costaners d’esperit mariner com 
l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Sant Carles 
de la Ràpita o les Cases d´Alcanar. 

El paisatge d’aquest litoral el culmina 
un seguit de colors íntimament lligat 
al cicle del cultiu de l’arròs que és dona 
lloc al Delta any rere any. 
L’alta qualitat de les aigües es reflexa 
amb la distinció de bandera blava que 
reben any rere any platges i ports de les 
Terres de l´Ebre.

www.blueflag.org

Les Terres de l’Ebre ofereixen un gran ventall d’activitats a l’aire lliure per gaudir activa-
ment de la natura entre les que cal destacar el piragüisme, l’escalada, el senderisme o 
el cicloturisme en els espais muntanyosos, a les vies verdes o a la plana deltaica.
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L´Ebre és navegable al llarg de  tot 
el seu pas per aquest territori. El que 
desitgi practicar esport pot optar per 
navegar amb piragua o caiac, el que 
vulgui participar en una travessia nos-
tàlgica té al seu abast l’opció de pujar 

a un dels llaüts turístics que recorda 
les èpoques en les que aquest mitjà de 
transport era el més habitual per nave-
gar sobre les aigües del riu. 

www.ebrenavegable.com

Els congostos i els rierols acostumen 
ser una part del paisatge força des-
coneguda, normalment per la seva 
accessibilitat complicada. Sovint, el 
barranquisme és l’única manera de po-

der-los descobrir. A les Terres de l’Ebre, 
la major part d’espais per a la pràctica 
d’aquest esport es concentren al massís 
dels Ports.

Barranquisme

BTT
El Parc Natural dels Ports, la Serra del 
Montsià  i les zones més muntanyoses 
de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre dis-
posen d’una bona xarxa de recorre-
guts oberts als amants de la natura i 

del ciclisme de muntanya. Es tracta de 
camins que transcorren per serres, con-
gostos, camps d’oliveres i per pobles 
tranquils i plens d’història.
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Cicloturisme
La pràctica del cicloturisme permet 
conèixer de prop i amb tranquil•litat la 
varietat de paisatges de les Terres de 
l’Ebre. A cop de pedal, famílies i grups 
d’amics poden optar per endinsar-se 

pels racons més salvatges del Parc Natu-
ral del Delta de l’Ebre, per camins rurals 
i petites carreteres locals que voregen 
basses, camps d’arròs i platges solitàries.

Estació Nàutica de Sant Carles de 
la Ràpita: es tracta d’una associació 
d’empreses, institucions i col•lectius 
que s’uneixen per oferir-vos una am-

plia oferta turística basada en el tu-
risme de natura, esportiu, familiar, de 
negocis, cultural i gastronòmic a les 
Terres de l´Ebre.

www.enlarapita.com
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Els aficionats al submarinisme també 
poden descobrir la riquesa biològica de 
la fauna marina del litoral i contemplar 
una de les colònies de posidònia més 

importants de la costa mediterrània, a 
través de l’extensa oferta d’empreses 
privades dedicades a activitats suba-
quàtiques per a tots els nivells.

Submarinisme

Els esperits curiosos i sensibles per 
l’esport, la història local i el medi am-
bient trobaran un bon grapat de senders 
per recórrer les Terres de l’Ebre, i és que 
més del Massís dels Ports, el Delta de 

l’Ebre, la Serra del Montsià i el penya-
segats que voregen la costa ofereixen 
mil i una possibilitats per al gaudir dels 
caminants.

Senderisme

www.feec.org

El que en altres emplaçaments podria 
ser un problema, a la costa de l’Ebre es-
devé una diversió, ja que les dues badies 
que forma el Delta atenuen l’onatge i 
permeten navegar sense perill, a la ve-

gada que les veles aprofiten tota la força 
del vent. És per això, que sovint, espor-
tistes d’altres comarques i regions acu-
deixen a aquestes terres per a la pràctica 
de la vela.

Vela

Els recorreguts amb cavall són una de 
les millors maneres per apropar-se a la 
natura de les Terres de l’Ebre. Els espec-
taculars paisatges del massís del Ports 

i la serra del Montsià adquireixen noves 
perspectives i ens fan sentir en harmonia 
amb el medi natural que ens envolta.

Hípica

Estació Nàutica
de Sant Carles de la Ràpita

Escalada
Les Terres de l’Ebre ofereixen un bon 
nombre de possibilitats de diversió als 
amants d’aquesta pràctica. El massís dels 
Ports, la serra del Montsià i de Llaberia 
són espais que alberguen parets gaire-
bé verges —principalment calcàries i 

de conglomerat— on els darrers anys 
s’han obert diverses línies d’escalada. Un 
paradís per als aventurers amb ganes de 
descobrir noves roques sostinguts d’una 
corda.

www.feec.org
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La gran diversitat de paisatges natu-
rals que ofereixen les Terres de l´Ebre, 
amb importants hàbitats d’interès per 
a les aus, com ara cingles, zones agrí-

coles i estepàries, àrees litorals, aigua-
molls, etc, les converteixen en un punt 
d’observació privilegiat des d´on con-
templar multitud d’espècies d´aus. Bi
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Algunes espècies que hi podem trobar:

Les vies verdes constitueixen una nova 
possibilitat per gaudir de l’esport a l’aire 
lliure i de la mobilitat no motoritzada 
en un entorn natural. En bicicleta, a 
cavall o a peu, les Terres de l’Ebre ofe-
reixen la possibilitat de cobrir el trajec-
te que separa les poblacions de Tortosa 
i Arnes seguint l’antiga via fèrria de la 

Vall de Zafan, en desús des de l’any 
1973. El camí, adaptat per a persones 
minusvàlides, recorre els quaranta 
túnels que marcaven el pas del tren i 
compta amb atractius de gran interès 
fotogràfic i paisatgístic, com són les 
antigues estacions de ferrocarril, ponts 
i àrees de lleure.

www.viasverdes.com

Via Verda

Fitxa tècnica de la Via Verda

Total de ruta .....................................................................................................49 Km
Localització ............................................................ entre Tortosa i Arnes-Lledó
Municipis ....... Tortosa, Roquetes, EMD Jesús, Aldover, Xerta, Benifallet
              Pinell de Brai, Prat de Compte, Bot, Horta de Sant Joan i Arnes 
Desnivell ...........................................................................................................400 m
Dificultat ............................................................................................................  Baixa
Usuaris .................................................................... . a peu, a cavall i en bicicleta
Accessibilitat ....................................................................apte per a minusvàlids
Tipus de ferm ................................................................................................... . asfalt
Punts d’aigua potable ............................ . Aldover, Xerta, Bot i la Fontcalda

· Gavina Corsa
· Còlit negre
· Àguila cuabarrada
· Martinet ros
· Siboc
· Gavina capblanca

· Oreneta cua-rogenca
· Perdiu de mar
· Flamenc
· Àguila marcenca
· Voltor Comú

Birdwatching
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Les primeres manifestacions artístiques 
les trobem a les pintures rupestres 
d´Ulldecona (1), el Perelló i 
Freginals, que foren declarades l’any 
1998 Patrimoni de la Humanitat per 
la Unesco. Les Coves Meravelles a 
Benifallet (2) mostren importants 
restes del Neolític situades en un entorn 
geològic incomparable en el que l’aigua 
modela el pas del temps.

Els ibers segurament atrets per la 
desembocadura del riu també hi foren 

presents, destacant els poblats de La 
Moleta del Remei i el de Sant Jaume 
–Mas d’en Serra propers al centre 
d´Interpretació de la Cultura Ibèrica 
d´Alcanar conegut també com la Casa 
O´Connor (3).  A Tivissa s’hi troba un 
dels poblats ibèrics més coneguts de 
Catalunya, El Castellet de Banyoles  
i completa l’elenc el jaciment del Coll 
del Moro de Gandesa. 

www.turismeulldecona.com
www.benifallet.altanet.org
www.alcanar.cat
www.tivissa.cat
www.elperello.cat

Prehistòria

El riu ha estat un element clau per totes les civilitzacions que s’han arrelat a la 
Península Ibèrica. El pas d’aquests poblats ha deixat un llegat històric i arquitectònic 
singular i únic, donant personalitat i caràcter a aquestes  quatre comarques de 
Catalunya. Les Terres de l’Ebre ofereixen una gran diversitat cultural que es reflecteix 
en la varietat de propostes que el visitant pot fer seves durant la seva estada. 

10

Castell de Miravet (1) és una de 
les principals restes dels Templers 
a la zona. El castell s’alça sobre un 
dels meandres del riu i permet una 
panoràmica excepcional, al mateix 
temps que permet imaginar com 

hauria de ser la vida a l’època medieval 
, un viatge en el temps que també és 
possible pels visitants que s’acostin al 
Convent de Sant Salvador (2), a Horta 
de Sant Joan. 

www.miravet.altanet.org
www.hortadesantjoan.cat

Edat Mitjana

2 3 1

1 2

Les cooperatives de Pinell de Brai i 
Gandesa van ser construïdes per Cèsar 
Martinell durant el segle XIX i postren 
la unió entre l’arquitectura Modernista 
i l’art enològic, pel que reben el nom 

de Les Catedrals del Vi (2). L´Antic 
Escorxador (1) a la ciutat de Tortosa 
són altres elements de l’arquitectura 
modernista de la zona. 

www.lacatedraldelvi.org
www.coopgandesa.com

Modernisme
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www.catedraldelvi.com
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No es pot explicar la història de les 
Terres de l’Ebre sense fer parada i 
fonda en la darrera batalla de la Guerra 
Civil, que va tenir com a escenari la 
zona ebrenca i té com a testimoni les 
restes del Poble Vell de Corbera 

d’Ebre (1). El Consorci Memorial dels 
Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE) 
proposa visites complertes a centres 
d’interpretació de la zona i espais 
històrics de la Batalla de l’Ebre. 

1

11

La Guerra Civil Espanyola

www.batallaebre.org

Les Terres de l’Ebre compten amb 
més de quaranta museus amb un 
gran nombre de centres de difusió de 
la cultura regional, com és el Museu 
del Montsià (1), que s’està preparant 
per recollir tot el material arqueològic 
de les quatre comarques ebrenques, 
o aquells que dediquen el seu espai 
a exposar informació sobre la Guerra 
Civil, la navegació del riu, oficis i 
gastronomia. En el camp de la natura, 

sobresurten els centres d’interpretació 
de les àrees naturals protegides de 
l’entorn. Destacar el Centre Picasso 
d’Horta de Sant Joan (2), localitat on 
el pintor va estar el 1898 i hi va tornar 
el 1909. El museu recull reproduccions 
facsímils de l’obra del pintor durant 
les seves estades en terres ebrenques 
i és una porta d’entrada al món del 
cubisme. 

www.centrepicasso.cat
www.museumontsia.org

1

1 2

2

La capital de les Terres de l´ Ebre, pot 
presumir de tenir un dels conjunts 
monumentals amb més varietat 
artística de Catalunya. El seu centre 
històric disposa de diversos edificis que 
demostren el ric passat de la ciutat 
com el Castell de la Suda (1) d’origen 
Àrab, el Palau Episcopal d’art gòtic o 
la Catedral (2) amb reminiscències 

romàniques, gòtiques i renaixentistes. 
Els Reials Col·legis (3) són el símbol 
de la força que el Renaixentisme i 
el moviment Humanista van deixar 
a la ciutat, que es concentren en un 
edifici concebut per intercanviar idees i 
pensaments, en el que destaca el pati 
interior. 

www.tortosa.cat

1 3

Tortosa, ciutat de civilitzacions

1 2

Museus i Centres Culturals

2
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www.museuterresebre.cat

www.tortosaturisme.cat

Les Terres de l’Ebre compten amb 
més de quaranta museus amb un 
gran nombre de centres de difusió de 
la cultura regional, com és el Museu 
de les Terres de l’Ebre (1), que s’està 
preparant per recollir tot el material 
arqueològic de les quatre comarques 
ebrenques, o aquells que dediquen el 
seu espai a exposar informació sobre la 
Guerra Civil, la navegació del riu, oficis i 
gastronomia. En el camp de la natura, 

sobresurten els centres d’interpretació 
de les àrees naturals protegides de 
l’entorn. Destacar el Centre Picasso 
d’Horta de Sant Joan (2), localitat on 
el pintor va estar el 1898 i hi va tornar 
el 1909. El museu recull reproduccions 
facsímils de l’obra del pintor durant 
les seves estades en terres ebrenques 
i és una porta d’entrada al món del 
cubisme.
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Els vins protegits per la Denominació 
d’Origen “Terra Alta” estan sotmesos 
a un rigorós procediment de qualifi-
cació. Terra Alta elabora vins blancs 
els joves resulten frescos i equilibrats, 
mentre que les elaboracions en bota 
de roure resulten de gran singularitat i 

riquesa. Els negres són vins de tall mo-
dern, potents i amb cos, amb predomini 
del caràcter del raïm. Els vins de la Terra 
Alta gaudeixen avui d’un prestigi i re-
coneixement internacional. 

www.doterralta.com

Productes amb DO (denominació d’origen)

La riquesa cultural, històrica i festiva de les Terres de l’Ebre tenen el seu màxim 
exponent en la seva cuina, que és un mosaic de la millor tradició mediterrània 
en la que destaquen el cultiu de l’arròs, però també la riquesa gastronòmica de 
les varietats de peix i marisc local i el cultiu d’hortalisses, fruites i productes de la 
terra com ara el vi, l’oli d’oliva i la mel.
Molts d’aquests productes gaudeixen d’una qualitat reconeguda amb els 
següents distintius :

12

Oli del Baix Ebre – Montsià, oli d’oliva 
verge extra d’aspecte són olis nets, 
transparents, sense vels ni terbolesa. 
El color varia segons l’època de la 
recol·lecció i la zona de producció, des 
de groc verdós a groc daurat. Són olis 
saborosos i molt aromàtics  elaborats 
a una de les zones de cultiu d’oliveres 
més antiga i extensa de Catalunya. 

Oli de la Terra Alta, oli d’oliva verge 
extra, d’aspecte net, transparent, sense 
vels ni terbolesa. De color groc amb 
matisos que van des del groc pàl·lid al 
groc or vell. Són olis de gust afruitat  
al començament de la campanya 
i lleugerament dolç a mesura que 
aquesta avança.

Arròs del Delta de l’Ebre,  Arròs 
procedent de l’espècie Oryza sativa.L 
de les varietats exclusivament: 
Bahía, Tebre, Sénia, Fonsa, Bomba i 
Montsianell, destinat al consum humà. 
La zona de producció de l’arròs emparat 
per la DOP Arròs Delta de l’Ebre està 
constituïda pels terrenys ubicats als 
termes d’Amposta, Camarles, Deltebre, 
l’Aldea, l’Ampolla, Sant Carles de la 
Ràpita i Sant Jaume d’Enveja. 

www.acobem.com
www.dopoliterralta.com
www.do-deltadelebre.com

Productes amb DOP (denominació d’origen protegida)
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Productes amb IGP (indicació geogràfica protegida)

La clementina de les Terres de 
l´Ebre,  és un híbrid entre la mandarina 
comuna i la taronja amarga que resulta 
més saborosa i dolça. La producció 
d’aquestes clementines es realitza sota 
sistemes integrats. D’un color taronja de 
la pell molt marcat, de més elasticitat, 
menys espessor d’escorça i una duresa 
pròpia, són fruits molt equilibrats amb 

bon sabor, sucosos i d’una dolçor per 
sobre de l’habitual. La zona geogràfica 
de producció està formada pels terrenys 
situats en els termes municipals de les 
comarques del Baix Ebre i Montsià.

La  Rebosteria

La rebosteria també té un paper 
destacat a la taula dels ebrencs. De fet, 
gairebé cada poble té la seva especialitat 
que, acompanyada d’un vi dolç adient, 
acostuma a marcar el final d’un àpat. 
Hi destaquen el Cóc de brossat i les 
Garrofetes del Papa  (3) (Tortosa),  els 
Periquillos (Ulldecona), les Punyetes 

(2) (Roquetes) i les coques de Sagí, la 
coca de panoli  i els pastissets (1) (al 
conjunt de les Terres de l’Ebre).

13

Productes amb DOP (denominació d’origen protegida) 1 32
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Festa del Renaixement de Tortosa: 
un cap de setmana festiu de finals de 
juliol en el que la capital de les Terres 
de l’Ebre rep honors a la petjada que 
aquest moviment històric va deixar 
a la localitat durant el segle XVI amb 
espectacles de carrer, actuacions tea-

trals, concerts i activitats lúdiques 
nocturnes i rutes de tavernes. Aques-
ta festa ha estat declarada com a Festa 
Local d’Interès Turístic de Catalunya i 
Festa d’Interès Turístic Nacional i Placa 
d’Honor del Turisme de Catalunya. 

www.festadelrenaixement.org

Festa del Renaixement de Tortosa

L’increïble ventall de cultures que durant segles han poblat les Terres de l’Ebre es ma-
nifesten en la rica cultura popular de la seva població. Avui dia, aquesta zona compta 
amb diverses festes reconegudes d’interès turístic, que apropen als seus ciutadans i 
als visitants a èpoques passades.

14

La Passió d´Ulldecona: Una festa reli-
giosa de molt interès relacionada amb 
la setmana santa. És una manifesta-
ció cultural i festiva que suposa el re-

coneixement de la resta de Catalunya 
i  l´Estat Espanyol. Gairebé tot el poble 
participa en la posada en escena, basa-
da en els evangelis bíblics. 

www.passioulldecona.org

Altres festes tradicionals donen compte 
a la vivesa i la permanència de les se-
ves tradicions a les Terres de l´Ebre. El 
cas dels bous, les festes de la planta-
da, la birbada i la sega a Deltebre que 
giren al voltant del cultiu tradicional 
de l’arròs, la festa de l´Aiguardent i 
la cursa del “Cresol” a Prat de Comp-

te, el Carnaval del Godall, la festa de 
Sant Antoni, a El Perelló i Ascó, recent-
ment declarada festa d’interès nacional 
o la Festa de Sant Galderic, que es duu 
a terme any rere any en un munici-
pi diferent de la comarca de la Ribera 
d´Ebre o la Terra Alta, en són uns clars 
exemples. 

www.deltebre.org/t
www.pratdecomte.altanet.org
www.godall.altanet.org
www.elperello.cat
www.asco.cat

Altres festes tradicionals

La Passió d’Ulldecona
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www.turismedeltebre.com
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