TERRES DE L’EBRE
Excursió 1/2 dia
ITINERARI 3 B.- AMPOSTA + CASTELL + CARRIL BICI CAMÍ DE SIRGA

Pont penjat d’Amposta
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Castell d’Amposta

Camí de sirga

10:00 h.- AMPOSTA, porta del Delta i capital del Montsià és una tranquil·la ciutat que ens permet gaudir d’una
variada oferta per a realitzar itineraris molt recomanables.
Visita a peu: PONT PENJANT i CASTELL D’AMPOSTA ,restes de fortificació al costat del riu, primer assentament
ibèric, construït pels àrabs al S.X i conquerit per Ramon Berenguer IV.
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11: 30 h.- Itinerari pel CARRIL BICICLETA “CAMÍ DE SIRGA”.
Sortida en bicicleta des d’Amposta per l’extraordinari itinerari que voreja el riu EBRE pel seu marge dret fins a la
desembocadura de Migjorn a l’Illa de Buda. El tram que recorrerem hi trobarem un bosc de ribera ben conservat
,àlbers, om ,salzes i freixes.
Un recorregut d’uns 11 Km que ens mostraran restes d’una antiga sínia que extraia aigua del riu i regar les hortes
localitzades vora riu. També els camps d’arròs que donen personalitat al paisatge del Delta de l’Ebre.
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Al Km 6 descobrierem la primera illa del riu dins al Delta ,l’ILLA DE SAPINYA protegida com a PARC NATURAL; els
seus arbres acullen a milers d’ocells al vespre.
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Durant el nostre trajecte veurem ILLA DE GRÀCIA on la profunditat del riu és d’uns 6 metres. L’amplada del braç
gran és de 200 metres i de 93 metres el braç estret. Per accedir a l’illa hi ha un pont construït al marge dret l’any
1977. La superfície total de l’illa és de 120 Ha . La terra de la finca és molt fèrtil i està ocupada pel conreu de
tarongers i manderiners.
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14: 00 h.- Arribada a SANT JAUME D’ENVEJA. Àrea de picnic al costat del PONT LO PASSSADOR .
El pont va inagurar-se l’estiu de l’any 2010, uneix les poblacions de Deltebre i Sant Jaume i és l’últim pont que
travessar el riu EBRE des del seu naixement.
L’autobús recull el grup. Fi l’activitat.
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