PARC NATURAL DELS PORTS
Excursió 1 dia
ITINERARI 6 B.- HORTA DE SANT JOAN + VIA VERDA

Santa Bàrbara

Horta de Sant Joan
1

2

Via verda

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. Recórrerem els seus estrets carrers, que ens
deixaran admirar el paisatge que envolta el poble creant un espectacle d’arquitectura i natura
únic.
Hi ha diverses possibilitats de visita:
-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.
-L’ECOMUSEU DELS PORTS és el punt d’informació i Centre d’Interpretació del riu Algars, Exposició permanent i sala d’audiovisuals. Una didàctica introducció al territori.
-LO PAROT,olivera mil.lenaria declarada arbre monumental des l’any 1990. La tradició n’hi
atribueix dos mil anys, una alçaria de 8 metres i 15 metres de volt de la soca.
14:00 h.- Dinar
15:00 h.-ITINERARI EN BICICLETA PER LA VIA VERDA
La Via Verda és l’antiga via del tren que unia Alcanyís i Tortosa, ha estat recuperada per a realitzar itineraris en bicicleta i a peu. El tram des d’Horta dirreció a Tortosa resegueix el riu
Canaletes ,afluent del riu Ebre; atravesarem tunels ,viaductes, i extensos boscos de pins. Hi trobarem diferents arees de descans habilitades a les antigues estacions de tren. Gaudirem d’un
paisatge espectacular on la natura i els conreus d’oliveres i ametllers conviuen en harmonia. El
recorregut és sumament agradable, ja que durant tot el tram de l’excursió anirem descendent.
19:00 h.- L’autobús recull al grup al fnal de l’etapa que es decideix segons les caracteristiques
dels participants. Fi de l’activitat
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