PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE
Excursió 1/2 dia
ITINERARI 1 D.- ECOMUSEU + ILLA DE GRÀCIA EN BICICLETA

Ecomuseu

Illa de Gràcia

Carril bici

1

10:00 h.- Arribada a L’ECOMUSEU / CENTRE D’INFORMACIÓ del PNDE situat al municipi de
DELTEBRE. Trobada amb l’Educador ambiental
L’Ecomuseu és el “Delta en miniatura”, una representació dels diferents ambients naturals (riu,
llacuna, bosc de ribera, ullal) i dels humanitzats (barraques, horta, arrossars, sistema de rec)
que apropen els visitants al fascinant espai del Parc Natutal. A l’aquari, es pot contemplar les
principals espècies de peixos, amfibis i rèptils presents a les aigües deltaiques.
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11:30 h.- Repartiment de BICICLETES. Creuar el riu pel pont “Lo passador” . Recorregut per
l’ itinerari exclusiu de bicicletes que ressegueix el riu; avançarem per l’estreta franja de
vegetació del bosc de ribera i els canyissars, i descobrirem els extensos conreus d’horta i arrossars. La tranquil·litat del camí ens permet l’observació d’ocells (martinets blancs, esplugabous, corb marins, blauets...) i gaudir dels sons de la natura.
L’ILLA DE GRÀCIA. Per accedir a l’illa hi ha un pont construït al marge dret l’any 1977. La
superfície total de l’illa és de 120 Ha. La terra de la finca és molt fèrtil i està ocupada pel conreu
de tarongers i mandariners. Trobarem impressionants arbres com eucaliptus i palmeres al jardí
de la casa i pels camins plataners. La masada va ser el lloc de celebració de la signatura del
Manifest per la Defensa del riu Ebre en contra del Transvasament, va està recolzat per personatges famosos, artistes, escriptors, o cantants com J.M Serrat.
Tot el perfil de l’illa està ocupat per arbres del bosc de ribera com: àlbers, pollancres, verns i extensos canyissars que acullen com adormiders a milers d’ocells.
14:00 h.- Arribada a Deltebre i fi de l’activitat
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