TERRES DE L’EBRE
Excursió 1/2 dia
ITINERARI 3 F.- PERELLO, EL POBLE DE LA MEL I EL VENT

El Delta des del Perelló

Centre d’interpretació
1
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Parc eòlic Les Colladetes

10:00 h.-CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE MEL MÚRIA.
El Centre, de més de 300 metres quadrats, ofereix un recorregut pel món de les abelles a través
de diversos espais on les noves tecnologies permeten al visitant aprofundir de manera interactiva i didàctica en el món de l’apicultura.
Hi ha una exposició permanent on, gràcies a grans panells explicatius, elements interactius amb
pantalles tàctils i projeccions, es pot admirar la vida de les abellesi del treball dels apicultors.
També diversos elements i estris propis del món apícola, que endinsen els alumnes en la cultura
de la mel.
Hi ha la possibilitat d’elaboració de tallers o sortides al camp a visitar les arnes.
11:00 h.-PARC EÒLIC DE LES COLLADETES.
Es pot accedir facilment en autobús, el parc eòlic està situat a 4 km del Perelló.
Es va inagurar l’any 1999 amb la posada en funcionament de 36 aerogeneradors, impresionant
torres tubulars de 45,5 metres amb 3 pales i un pes de 60 Tm.
Catalunya disposa de diversos parcs eòlics en funcionament.
Les possibilitats d’aprofitar el vent per produir energia es coneixen mesurant les característiques
del vent. A les Terres de l’Ebre el vent dominant és el mestral (localment vent de dalt) fort i sec
que posa en moviment les pales dels aerogeneradors i transforma l’energia del vent en energia
mecànica. La visita es complementa amb plafons explicatius sobre l’energia eòlica, el parc i la
seva construcció.
Des la situació del Parc de Les Colladetes gaudiren d’una bona prespectiva del Delta de l’Ebre.
14:00 h.- Fi de l’activitat
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