PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE
Excursió 1 dia
ITINERARI 5 F.- ECO + LLACUNA GARXAL A PEU + CASETA DE RAFIELO EN BICI
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10: 00 h.- Arribada a L’ECOMUSEU / CENTRE D’INFORMACIÓ del PNDE situat al municipi de
DELTEBRE. Trobada amb el Guia/ Intèrpret.
Visita a l’Ecomuseu, representació dels diferents ambients naturals (riu, llacuna, bosc de ribera,
ullal) i humanitzats (barraques, horta, arrossars, sistema de rec) existents al Delta, i l’aquari, on
es pot contemplar les principals espècies de peixos presents a les aigües deltaiques. Exposició
permanent.
12: 00 h.- Visita A PEU per la llacuna del GARXAL fins a les dunes de la PLATJA DE RIUMAR.
Inici de l’itinerari que voreja el RIU EBRE i el GARXAL fins a la platja i dunes de RIUMAR. Identificació d’ocells des dels diferents observatori de la llacuna.
La llacuna del Garxal, i les seves illes de recent formació, ens mostren com un delta evoluciona
gràcies als sediments que li aporta el riu; des del mirador de la DESEMBOCADURA podrem observar i entendre la fragilitat de les zones litorals del delta de l’Ebre.
14: 00 h.- Arribada a la Platja de Riumar on l’autobús ens recollirà. Dinar.
15: 00 h.-Tornada a Deltebre i recorregut en BICICLETA fins a la “CASETA DE RAFIELO”.
La finca que es visita té una superfície de 2 Ha d’arrossars, delimitada per camins rurals molts
trànquils . Disposa d’una nau de 100 m2 amb moltes finestres, és una antiga granja, transformada en una gran sala d’acolliment i d’activitas. Aquestes característiques i l’avantatge de sortir
al camp, són ideals per una bona i fàcil comprensió de la dinàmica del conreu per als alumnes,
no massa habituats al món rural.
Activitat lúdica, participativa, manipulativa i experimental, amb una bona dosi didàctica per
gaudir i valorar la importància de mantenir una agricultura sostenible.
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