PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE
Excursió 1 dia
ITINERARI 5 B.- ECO + VAIXELL + LLACUNA GARXAL + COOP. ARROSSERA

Itinerari Garxal
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Vaixell desembocadura

Cooperativa Arrossaires

10: 00 h. L’ECOMUSEU / CENTRE D’INFORMACIÓ del PNDE situat al municipi de DELTEBRE.
Trobada amb el Guia/ Intèrpret. Visita a l’Ecomuseu, recreació dels diferents ambients
naturals (riu, llacuna, bosc de ribera, ullal) i humanitzats (barraques, horta, arrossars, sistema de
rec). L’aquari, on es pot contemplar les principals espècies de peixos presents a les aigües
deltaiques. Exposició permanent, didàctica presentació del Delta de l’Ebre.
11: 30 h.- Sortida cap a la DESEMBOCADURA DEL RIU EBRE on es realitzarà un viatge en
VAIXELLpels darrers quilòmetres del riu,observant mentre es navega els espais naturals de l’illa
de Buda, l’illa de Sant Antoni, la llacuna del Garxal i una antiga desembocadura de l’Ebre.
14: 00 h.- Dinar
15: 00 h.- Itinerari a peu per RIUMAR i llacuna del GARXAL, la de més recent formació. El Garxall
ofereix un paisatge ben peculiar allí conviu la vegetació típica de llacuna (canyís, boga...) amb les
plantes de zones més costaneres adaptades a la salinitat i a terrenys més sorrencs (bufalaga.
jonc, salicornies, tamarits...). Observació d’aus.
16: 30 h.- Visita a ARROSSAIRES DEL DELTA DE L’EBRE, creada l’any 2002 amb la fusió de les
històriques Cooperatives dels pobles de La Cava, Jesús i Mª, L’ Aldea i Camarles. Actualment és la
millor planta arrossera d’Europa i ha obtingut el reconeixement de la Generalitat de Catalunya a
la Intercoperació per l’esforç i èxit professional de l’empresa. La producció és de 45.000 Tm /any,
amb 1.500 socis que conreen 6.000 Ha. La planta de producció té una superficie de 100.000 m2:
laboratori , assecadores, sitges, moli, sala d’empaquetat, magatzems i un modern edifici de recepció de visitants i oficines administratives.
18: 30 h.- Fi de l’activitat
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