PARC NATURAL DELS PORTS
Excursió 1 dia
ITINERARI 6 A.-HORTA DE SANT JOAN + CAMINADA ESTRETS - ARNES

Riu Estrets

Horta de Joan

Santa Bàrbara

Plaça Església

Centre Picasso
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Àrea de la Franqueta

10:00 h.-HORTA DE SANT JOAN està situat dalt d’un turó entre la muntanya de Santa Bàrbara, la
majestuositat dels Ports i les Roques Benet. Caminant pels seus estrets carrers descobrirem com
ens deixaran admirar el paisatge que envolta el poble, creant un espectacle d’arquitectura i
natura únic.
EL CENTRE PICASSO ubicat a l’antic hospital alberga una bona exposició dedicada al genial
artiste Pablo Ruiz Picasso. Didàctica presentació de les dues estades del pintor a la població
d’Horta de l’Ebre, tal com el pintor l’anomenava.
Fotografies inèdites, objectes, dibuixos i facsímils d’obres de Picasso inspirades en el poble, els
habitants, els oficis o els paisatges que van cautivar
a l’artista, ja que com ell deia “tot el que sé, ho he aprés al poble d’Horta”
14:00h.-Dinar
15:00 h.-CAMINADA PEL RIU ESTRETS FINS A ARNES
La caminada es realitza resseguint el riu Estrets, endinsant-nos al Parc Natural dels Ports. La
sendera és de dificultat baixa, ideal per a grups nombrosos.
El relleu càlcari ens oferirà espectaculars imatges de roques arrodonides per l’acció del vent o
l’aigua. Els Ports albergen un conjunt d’espècies i comunitats vegetals molt diversificades:
màquia, carrascar, pinedes i fagedes. Pel que fa a la fauna voltons, merles, ofegabous... però sobretot la possibilitat de observar durant la caminada cabres salvatges, espècie endèmica de la
Penísula Ibèrica.
Fi de la caminada a Arnes
19:00.-Fi de l’activitat
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