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RUTES TURÍSTICO-CULTURALS D’AMPOSTA 2020 
 

RUTES EN BICICLETA 

 

Diumenge 8 de març 

Camí de Sirga (10 km) 

Durada: 3 h  

Hora: 10.00h 

Sortida: Oficina de turisme 

A l’arribar vermut popular plaça de l’Ajuntament. 

 

Dissabte 23 de maig 

Llacunes del Delta 

Durada: 4 h 

Hora: a concretar 

Sortida: Casa de Fusta 

 

Organitza: Parc Natural del delta de l’Ebre 

Sortides gratuïtes 

+ info i inscripcions al 977482181 

 

VISITES GUIADES TORRE DE LA CARROVA 

 

Les visites estan adreçades a tot tipus de públic. Per participar en les visites només cal 

acudir a la torre moments abans de l'inici de la visita a excepció del dia 2 de maig. 

La Torre de la Carrova va ser declarada Monument Històric-Artístic d'Interès Local l'any 

1977 i és propietat de l'Ajuntament d'Amposta. Als anys 90 va ser restaurada. De planta 

rectangular (11,8 x 15 cm) i una alçada de 19 metres, la torre presenta planta baixa, dos 

pisos i terrassa i està construïda directament damunt la roca. A l'interior conserva els tres 

nivells inicials i es comuniquen mitjançant una escala. 

 

Dijous 20 de febrer. Dijous Llarder. 16,30 h. Gratuïta 

29 març, 10 d’abril,  20 juny,  12 setembre, 31 octubre, 21 novembre. 11.00h 

2 maig. Bicicletada a la Torre de la Carrova. Sortida: Oficina de Turisme 

2 d’agost a les 19.00h. 

Durada:  60 minuts 

Lloc de trobada: Torre de la Carrova 

Preu:  5€ a partir de 12 anys.           

3 €:  de 3 a 12 anys 

          Gratuït: menors de 3 anys 
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RUTES FLUVIALS 

 

Ruta fluvial per Amposta de 50 min de durada amb l'antic llaüt Lo Sirgador. 

 

Dissabte 15 de febrer. A les 11.30 h i a les 1.,30 h 

Diumenge 7 de juny. A les 16:00 h. Amb música en directe. 

Durada: 1hora 

Sortida: Embarcador del riu 

Preu: 6€ / anticipada   7€ / taquilla 

 

RUTA FLUVIAL FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA 

 

Viu un recorregut apassionant a bord del vaixell Lo Sirgador. Gaudeix de la vida bohèmia 

que ve directament del París dels any 20 i s’escapa cap a l’Ebre. Danielle, propietària d’un 

petit cafè de París on confluïen poetes, pintors i bohemis de qualsevol part del món, 

desenganyada per un amor fallit decideix canviar de vida fugint cap a terres ebrenques. 

Però els records sempre reapareixen en forma de cançons provinents del seu petit local 

multicultural. 

 

Dissabte 15 i diumenge 16 de maig. 

Durada: 50 min 

Lloc: Embarcador d’Amposta 

Preu: 7 € a taquilla (Venda anticipada 6 €) 

Recomanat per a tots els públics. (Aforament limitat) 

+ info. www.festadelmercat.cat 

 

RUTA URBANA PER AMPOSTA 

 

Coneixerem els secrets que amaga la ciutat d'Amposta, tot recorrent els seus carrers i 

zones més emblemàtiques, acompanyats de la Gemma, una guia que ens explicarà la 

història del municipi 

 

Diumenge 16 de febrer a les 16,30h 

Diumenge 12 d’abril a les 11:00h 

Dissabte 27 de juny i 19 de setembre a les 19:00h 

Durada: 1 hora 

Sortida: Plaça de l’Aube 

Preu: 5€ 

          3 €:  de 3 a 12 anys 

          Gratuït: menors de 3 anys 
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RUTA URBANA PEL POBLE NOU 

 

Endinsa’t a la història del Poble Nou, un poble petit de meitat segle XX. 

 

Dissabte 11 d’abril, 6 de juny i 18 de juliol a les 19:00h 

Durada: 1 hora 

Lloc de sortida: Davant l’Ajuntament 

Preu:  5€ 

3 €:  de 3 a 12 anys 

           Gratuït: menors de 3 anys 

Ruta per a tots els públics 

 

RUTA LITERÀRIA SEBASTIÀ JUAN ARBÓ 

 

La ruta "El paisatge d’un escriptor", que Amposta dedica a Sebastià Juan Arbó per 

reivindicar la seva qualitat literària, la seva figura i el seu temps, té un itinerari per alguns 

dels espais claus en la biografia de l’autor de «Terres de l’Ebre» (la casa familiar, la Casa 

Carvallo, les vores del riu...) tot repassant les fites essencials de la seva biografia, 

acompanyada amb fragments de la seua obra novel·lística i memorialista. A més , a la 

biblioteca comarcal que porta el seu nom, hi haurà l’exposició de diverses edicions d’obres, 

manuscrits i objectes personals. 

Guió i narració de la ruta per l’escriptor Josep Igual amb la col·laboració de Maria Pons. 

 

Dissabte 25 d’abril i 16 de maig i 17 d’octubre a les 11.00h 

Durada: 90 minuts 

Lloc de sortida: Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó 

Preu:  de 3 a 12 anys 3€ 

a partir de 12 anys 6€ 

gratuït de 0 a 3 anys 

+info: Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó 

Tel.: 977 70 48 21. Mail: bcsja@amposta.cat 

 

RUTA MODERNISTA 

 

Recorregut on els participants acompanyats de la historiadora Sabina Colomé descobriran 

els racons de la història als principals edificis i construccions modernistes i comerços 

centenaris de la ciutat. Ruta inclosa dins la XII Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta. 

 

Dissabte 16 i diumenge 17 de maig 

Durada: 90 minut. Recomanat per a tots els públics 

Hora: Dissabte a les 11:30h i 18:30h i diumenge a les 11:30h 

Lloc de sortida: Museu de les Terres de l’Ebre 

Preu: 5€ 

+info. www.festadelmercat.cat 
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RUTA DELS MOLINS ARROSSERS 

 

A principis del segle XX, les principals indústries en aquells moments a Amposta eren els 

molins d’arròs i els d’oli. Descobreix el Molí Escuin, un molí actualment en plena activitat 

finalitzant la ruta a la Botiga del Riu amb un tastet de licor d’arròs i galetes d'arròs. Tots els 

productes són aptes per a intolerants al gluten). 

 

Divendres 15 i dissabte 16 de maig. Festa del Mercat a la Plaça 

Durada: 1h 

Hora de sortida: 18h 

Lloc de sortida: Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó 

Preu: 5€ 

 

RUTES DE LA BATALLA DE L’EBRE 

 

Ruta fluvial 

Ruta fluvial guiada pel riu Ebre amb Lo Sirgador, des de l’embarcador d’Amposta fins la 

Carrova. Sortides guiades a càrrec de Terra Enllà. 

 

Diumenge 27 de setembre i 18 d’octubre a les 10:30 h. 

Lloc de Trobada: Embarcador d’Amposta 

Preu entrada: 10 € 

Durada aprox.: 1,5 h. 

 

Ruta urbana: “Amposta. Espais de dol i memòria de la Batalla de l’Ebre” 

Ruta guiada per espais de la Batalla de l’Ebre a la ciutat d’Amposta, a càrrec de Terra Enllà. 

 

Dissabte 4 i 11 de juliol a les 18.00h 

Diumenge 15 de novembre a les 10.30h 

Lloc de trobada: Embarcador d’Amposta. 

Preu: 10 €. 

Durada aprox.: 2,5 h. 

+info i venda d'entrades: www.amposta.cat, Oficina de Turisme, l'Oficina de cultura i festes. 

 

L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol data. 
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