PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE
1 dia
ITINERARI 5 H.- CASA DE FUSTA I LES LLACUNES + BICICLETA CASETA RAFIELO

Casa de Fusta
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Flamencs a la Tancada

Caseta de Raﬁelo

10: 00 h.- Trobada amb el guia a la CASA DE FUSTA, centre d’informació del Parc. Antic refugi de
caçadors, transformat en centre d’interpretació de les llacunes i museu ornitològic. La visita a la
Casa de Fusta ens apropa a l’ecosistema que acull a milers d’ocells, plantes, peixos...; les llacunes
del delta són un esclat de vida durant totes les èpoques de l’any.
tinerari en AUTOCAR per les llacunes de l’ENCANYISSADA i LA TANCADA, ens conduirà als
diferents miradors paisatgístics i ornitològics situats estratègicament al costat dels espais protegits.
13: 30 h.- Travessar el riu EBRE pel últim pont anomenat “lo Passador” arribada a DELTEBRE
Dinar.
15: 00 h.- A DELTEBRE repartiment de bicicletes.
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 al delta de l’Ebre.
18: 30.-Fi de l’activitat
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