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Activitats, rutes, visites

La Barraca Vilbor 

Aquesta petita casa rural, típica del Delta, data l’any 1999 i va ser construïda pel 
mestre artesà de barraques David Monllau, artífex del ressorgiment d’aquest tipus 
de construccions al Delta de l’Ebre. En David va utilitzar tots els materials tradi-
cionals però va incorporar les comoditats necessàries per fer d’aquestes vivendes 
un lloc amable, càlid i amb molt d’encant.

La Barraca Vilbor està situada al bell mig del Delta de l’Ebre, la zona humida 
més important de Catalunya, de 320 Km2 de superfície. El paisatge té una forta 
personalitat que el fa únic, amb terres totalment planes, arbres fruiters i amplis 
arrossars. El litoral està format per una de les zones lacustres més atractives de 
la Mediterrània, grans estanys vorejats per canyissars i jonqueres. I les platges!!! 
Enormes extensions de sorra, moltes gairebé solitàries. L’Oficina del Parc Natural 
del Delta de l’Ebre, situada a la localitat de Deltebre, organitza sortides pels ca- 
rrils-bici que hi ha a les principals zones protegides.
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Sisplau, tingueu en compte aquestes recomanacions

Com ja sabeu les barraques estan fetes amb materials naturals i, tot i que són 
construcccions preparades per viure-hi, són més fràgils que una casa feta amb  
totxanes i ciment. Per això us demanem que la tracteu amb cura i no la feu mal bé.

L’oli que trobareu a la cuina és de les Terres de l’Ebre, afruitat i molt gustós. També 
us deixem arròs i altres productes bàsics.

Si necessiteu llenya, la trobareu a la tina que hi ha a l’entrada de la barraca i pasti-
lles per encendre el foc al calaix de sota la cuina.

Els llums exteriors són automàtics i tenen sensors que fan que s’engeguin quan 
noten algun moviment.

No és permès fumar a dins de la barraca.

Sisplau, quan sortiu a visitar el Delta deixeu tant la porta de la barraca com la del 
jardí ben tancades.

Si teniu cap problema, truqueu-nos als telèfons següents:
657800085 (Anna)
617561545 (Toni)
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La ruta de les llacunes

Aquesta ruta s’inicia a la Casa de Fusta –situada a uns 12 km de la Barraca Vilbor 
(veure itinerari)–. Aleshores s’agafa el carril bici de l’Encanyissada. En aquest tram 
inicial la vegetació predominant és el canyís, planta que envolta i dona nom a la 
bassa. Al final del carril (km 3,7) –on habitualment hi pasturen bous–- s’ha de girar 
cap a l’esquerra per un camí de terra que condueix cap a la carretera que enllaça 
Sant Carles de la Ràpita i el Poblenou del Delta. Per evitar-la, just 150 m abans 
d’arribar-hi, s’ha de girar un altre cop a l’esquerra (km 7,4) i continuar per un camí 
de terra que acaba just davant del canal de Sant Pere. Aquí, cal agafar la carretera 
durant 500 metres. Observem la pantena -art de pesca fix en forma d’embut-. S’ha 
de seguir endavant uns 250 metres fins trobar un nou camí de terra que neix a 
l’esquerra i que transcorre paral·lel a l’Encanyissada. Aquest camí permet arribar al 
Poblenou (km 11,1) i des d’aquí seguir per la carretera que uneix el Poblenou i la 
barra del Trabucador (veure itinerari). A l’esquerra tindrem sempre arrossars, amb 
els omnipresents esplugabous, i a la dreta, una mica lluny, la badia dels Alfacs.
Al darrer tram observem les antigues salines de Sant Antoni i just abans d’arribar 
a la platja, neix a l’esquerra (km 16,3) una carretera que porta fins el mirador de la 
Tancada, des d’on s’observa la fauna de la bassa, especialment flamencs, ànecs coll-
verds, i cabussons. S’ha de seguir tot recte uns 600 metres fins que s’acaba el carril 
(km 21,7), i deprés anar per un camí d’ús rural un kilòmetre fins la carretera que va 
paral·lela a un gran canal de terra. Al kilòmetre 23,2 s’ha de girar a mà dreta i, des-
prés de 700 metres, s’arriba al pont per on s’ha de tombar a l’esquerra per tornar 
al punt de partida.

Distància: 26 km (parcialment senyalitzat)
Durada: 4 hores (ritme molt suau i parant sovint pel camí)
Desnivell: inexistent. Completament pla
Dificultat: baixa
Recomanacions: Si feu la ruta a l’estiu, no oblideu dur crema 
solar i repel·lent de mosquits. Cal estar atents als vents. 
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La Platja del Trabucador

La carretera que ve d’Amposta i passa a prop de Sant Jaume, que queda a mà 
esquerra, es dirigeix tot dret cap a l’inici de la barra del Trabucador. Un cop allà, és 
millor deixar el cotxe i començar a caminar per endinsar-nos en aquest univers de 
sorra que la mar llepa per ambdós costats.
L’istme del Trabucador és una franja de sorra de sis quilòmetres que uneix la pun-
ta de la Banya amb el Delta. Es un espai molt fràgil que ha estat creat per la sedi-
mentació de sorra que el mar ha anat portant amb el seu corrent. És un bon punt 
d’observació d’ocells tant per la part de mar obert com per la zona interior des 
de la que s’obté una visió immillorable de la badia dels Alfacs.   Des de les torres 
d’observació habilitades, es pot contemplar el far, la serra del Montsià, Sant Carles 
de la Ràpita, i les salines de la Trinitat, on és fàcil veure tot tipus d’ocells marins, 
especialment flamencs, durant gairebé tot l’any.
Quan hi ha temporal, la barra del Trabucador queda anegada per l’aigua en diver-
sos punts, “les dues mars s’ajunten“, i el pas cap a la punta de la Banya, tallat.

Distància: 10 kilòmetres, en cotxe per la carretera TV-3404. 
En bicicleta, 8,8 km, per la carretera TV-3405 passant per 
Els Muntells
Desnivell: inexistent. Completament pla
Dificultat: baixa
Recomanacions: Si feu la ruta a l’estiu, no oblideu dur crema 
solar i repel·lent de mosquits. Cal estar atents als vents 
habituals de la zona.
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Ruta del GR 92 entre l’Ampolla i l’Ametlla

El sender de llarg recorregut GR 92, en la seva etapa 29, recorre la costa entre les 
dues poblacions marineres de l’Ampolla o l’Ametlla tot resseguint el camí de ron-
da que passa per platges i cales precioses. És una excursió molt agradable de fer, 
sobretot a la primavera quan la calor no apreta tant i, tot i així, ja ve molt de gust 
prendre el bany.
Des de la Barraca Vilbor, en cotxe, teniu l’inici de la ruta a no més de 14 kilòmetres.

Distància: 16,500 km
Durada: 4,25 hores
Dificultat: baixa
Punts principals de l’itinerari: L’Ametlla de Mar, port de l’Es-
tany, roca de l’Illot, Platja de cap Roig, i l’Ampolla
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Mirador de Migjorn

El Mirador de Migjorn és un observatori privilegiat del Delta des d’on s’obté una 
perspectiva única de tot el territori (Llacuna de l’Alfacada, Illa de Buda…). Les ca-
racterístiques i l’alçada del Mirador, el converteixen en l’observatori perfecte per a 
la contemplació del paisatge i de la gran colònia d’aus que hi habiten. Aquest lloc és 
també un bon punt de partida per començar a conèixer la història de l’Illa de Buda 
i dels seus fars.
Distancia:  24 kilòmetres d’anada i tornada.
Dificultat: El camí és totalment pla i per una carretera poc transitada.

Distància: 24 kilòmetres d’anada i tornada.
Durada: 4,25 hores
Dificultat: El camí és totalment pla i per una carretera poc 
transitada.
Recomanacions: Portar aigua, barret i ulleres de sol, pro-
tecció solar i loció antimosquits.
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Lo passador

L’any 2010 es va inaugurar el pont Lo Passador que uneix les poblacions de Sant 
Jaume d’Enveja (3.000 habitants) i Deltebre (10.000 habitants). Tan a prop i tan 
lluny. Ambdós nuclis urbans havien estat sempre cara a cara però separats pel riu 
que havien de passar en un transbordador de pagament. N’hi havia diversos de 
transbordadors a la banda baixa de l’Ebre. Era un servei que havia funcionat sense 
interrupció des de l’any 1849 i només les tempestes i el fort vent de mestral l’havien 
pogut aturar.

Avui, quan fa poc més de dos anys de la seva construcció, el pont ja s’ha convertit 
en emblema i en una infraestructura absolutament integrada en la vida del Delta. És 
més, passejar-hi quan cau la tarda; admirar les postes de sol des del seu punt més 
alt; fer un volt pel poble veí… ja forma part de la vida quotidiana dels habitants del 
Delta. I és una bona recomanació pels visitants.

Lo Passador compta amb dos carrils per a cotxes, un per sentit, un carril bici i una 
zona de descans al llarg dels seus 250 metres de longitud. Té un acurat disseny, ama-
ble i ben integrat en l’entorn paisatgístic. Per la nit s’il·lumina i crea un bell reflex a 
les aigües del riu.
La construcció del pont era una vella reivindicació dels ciutadans de les Terres de 
l’Ebre que ha unit les comarques del Baix Ebre i del Montsià i ha generat un nou 
corrent de relació entre les dues poblacions ebrenques.
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Passeig Fluvial

Una de les passejades més boniques i senzilles que es poden fer des de la Barraca 
Vilbor és el recorregut pel passeig fluvial. Hem d’agafar les bicicletes –també es 
pot fer a peu– i anar cap al centre de Sant Jaume. Un cop al carrer Major s’ha de 
seguir fins al riu Ebre, no hi ha pèrdua. Des d’allà podem agafar el passeig cap a la 
desembocadura, és a dir cap a la dreta, o bé anar riu amunt cap a Amposta. Totes 
dues direccions són recomanables. Hi trobarem boscos de ribera, tota mena de ve-
getació mediterrània i amb sort podrem veure estols d’ocells fent acrobàcies al cel. 
La durada de l’excursió la podeu decidir vosaltres.
Distància: Un cop s’arriba al pont de Lo Passador, que comunica Sant Jaume amb 
Deltebre, es pot seguir pel Passeig Fluvial durant 8,7 km fins a l’illa de Buda . El pri-
mer tram és asfaltat. Els últims 7 km són per una pista de terra. Trobareu bancs, un 
parc infantil, alguna zona de pícnic, així com panells informatius sobre la fauna i la 
flora de la zona. En arribar a l’illa de Buda haureu de tornar enrera.

Durada: anada i tornada, aproximadament 3 hores
Recomanacions: No oblideu agafar beguda i alguna cosa per 
menjar. No hi ha cap font pel camí, ni cap lloc per comprar 
menjar. Si és estiu, porteu barret i protecció solar.
Poseu-vos repel·lent contra els mosquits. Porteu el telèfon 
mòbil per si punxeu la roda de la bicicleta o teniu algun pro-
blema.
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Centre d’Interpretació de Barraques

Situat a Sant Jaume d’Enveja aquest petit museu mostra una exposició sobre la vida, 
el treball i l’habitatge dels primers pobladors del Delta. Les barraques són construc-
cions típiques fetes amb els elements que la natura els oferia, canyes i fang. Conèixer 
el passat ens ajuda a valorar el present i preservar el futur!
Originàriament les barraques eren vivendes humils, senzilles, resistents i funcionals, 
que guardaven un gran equilibri ambiental i paisatgístic amb l’entorn natural del 
Delta perquè era on s’aconseguien les matèries bàsiques per a construir-les: borró, 
canya, fang i fusta. Estan documentades des de l’edat mitjana i van tenir la seva màxi-
ma expansió entre finals del segle XIX i els inicis del segle XX, coincidint amb l’ex-
tensió del cultiu de l’arròs. Als anys 1960, les millors condicions de vida de la gent, 
els nous mitjans de transport  i els nous materials de construcció van propiciar el 
seu abandonament.  Durant la dècada de 1980, però, les barraques tradicionals (es-
pecialment les habitades pels pagesos de l’arròs) van convertir-se en un dels símbols 
del Delta. Als anys 1990 va revifar la seva construcció per a nous usos: casa de pagès, 
centre d’informació, sala d’exposició, segona residència, restaurant, turisme rural…

Adreça: Carrer Carles I, 22. Sant Jaume d’Enveja 43877 Tarra-
gona
Horari: Dissabtes d’11 a 14 h. i de 16 a 19 h. (mesos de juliol, agost 
i setembre); diumenges d’11 a 14 h. tot l’any
Per a visites o itineraris guiats podeu trucar al telèfon 977 
702 954 o dirigir-vos a info@museumontsia.org.
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MónNatura Delta de L’ebre

A uns 12 kilòmetres de la Barraca Vilbor (vegeu itinerari) podem visitar MónNatura 
Delta de l’Ebre, un espai pensat per donar a conèixer i difondre la riquesa i varietat 
d’aquest entorn natural. Us proposem doncs una visita a aquesta antiga piscifactoria 
que la Fundació Catalunya-La Pedrera ha recuperat, i també a la bassa de la Tancada. 
No us perdeu la vista des del mirador.
A través de la pàgina web de MónNatura (www.monnaturadelta.com) podreu 
saber tot el que cal sobre una forma de vida quasi extingida i descobrir  el valor 
natural d’aquest indret.

Recomanació: la ruta de les llacunes passa per aquest indret, 
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Casa de Fusta

Situada a poc més de deu kilòmetres de la Barraca Vilbor, es tracta d’una de les 
construccions més emblemàtiques del Delta de l’Ebre. Actualment acull el Centre 
d’Informació del Parc Natural del Delta de l’Ebre. Allà us poden recomanar itinera-
ris, dir-vos quin són els espais més destacats i les activitats que es poden realitzar a 
la zona, també ofereix diverses publicacions i materials d’interès pel visitant. En una 
de les estances del centre hi ha el museu ornitològic, una col·lecció representativa 
de les espècies d’aus que viuen al Delta de l’Ebre. Hi ha 182 exemplars de 134 es-
pècies diferents que mostren les peculiaritats de cadascun dels ecosistemes deltaics.
La Casa de Fusta es va construir a finals dels anys 20 del segle passat per allotjar un 
grup de caçadors que solien visitar aquestes terres atrets per la immensa varietat i 
quantitat d’aus que sempre hi ha hagut al Delta.
Ben a prop de la Casa de Fusta hi ha l’Encanyissada, la llacuna més gran del Delta. 
Des del mirador s’observa la riquesa dels paisatges de la zona així com l’abundància 
d’aus que cada any hi nidifiquen. La llacuna es pot visitar amb barques de perxar que 
es lloguen al peu del mirador.
Just al costat, al restaurant L’Estany hi podeu tastar els plats tradicionals del Delta. 
També es pot visitar l’agrobotiga del Parc Natural –on venen tota mena de produc-
tes autòctons– ubicada en una barraca de nova construcció.
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Poblenou del Delta

Carrers vorejats de cases blanques, flors a dojo i altres palmeres és la primera 
imatge que tenim quan s’arriba al Poblenou del Delta. És una localitat de prop de 
250 habitants, format per unes cent cases i que pertany al municipi d’Amposta. Està 
situat a uns 11 kilòmetres de la Barraca Vilbor, per la carretera TV-3404, envoltada 
d’arrossars, camps de conreu i tarongers que fa que el viatge sigui molt agradable.
La història del Poblenou del Delta és prou curiosa. Va ser creat l’any 1957 amb 
el nom de Villafranco del Delta per l’Instituto Nacional de Colonización, per tal 
d’allotjar els agricultors que anaven al Delta com a temporers. D’aquí el seu aspecte 
colonial. És una visita prou interessant, no només perquè el poble és molt atractiu 
per passejar-hi, si no també gràcies a la proximitat de la llacuna de l’Encanyissada i 
la Casa de Fusta. 

www.enjoyingdelta.com



Activitats, rutes, visites

www.enjoyingdelta.com

Activitats, rutes, visites

www.enjoyingdelta.com

Activitats, rutes, visites

www.enjoyingdelta.com

Illa de Buda

Un dels indrets més emblemàtics i recomanables al Delta de l’Ebre és l’Illa de Buda. 
La seva entrada és restringida i cal una autorització per accedir-hi, això l’ha preser-
vat i la converteix en un lloc molt especial. Està situada a l’extrem oriental del Delta, 
té més de mil hectàrees de superfície i uns cinc kilòmetres de longitud . És l’illa més 
gran de Catalunya.
D’origen al·luvial, ja que s’ha format pels sediments que deixa el riu Ebre a la seva 
desembocadura, té forma d’un triangle invertit i està envoltada pels dos braços del 
riu, el principal és la gola de Llevant, que la separa de l’illa de Sant Antoni, i el secun-
dari que és la gola de Migjorn.
A l’interior de l’illa hi ha les llacunes del Calaix Gran i el Calaix de Mar que són 
l’hàbitat d’un gran nombre d’ocells.
Actualment encara s’hi conrea arròs i s’hi poden veure cavalls adaptats al terreny. 
Forma part del Parc Natural del Delta de l’Ebre. Els creuers pel riu Ebre que arriben 
a la desembocadura permeten vorejar part de l’illa i veure els seus altíssims eucalip-
tus; també s’organitzen excursions amb kayak que hi donen la volta.

Una altra forma d’acostar-s’hi és a peu per la gola de Migjorn
Cal deixar el cotxe a la platja del Migjorn –al final de la carretera que uneix el mu-
nicipi de Sant Jaume d’Enveja amb el sector meridional de l’illa de Buda– i agafar un 
camí de sorra que porta cap a la mar. Veurem les aigües tranquil·les d’aquest braç 
de riu, la gola de Migjorn, que mor a 40 metres de la platja. 
Durant el camí passarem pel Mirador de fusta, val la pena pujar-hi per descobrir la 
gran varietat d’ambients naturals de l’entorn: llacunes, arrossars, platges i marges 
fluvials habitats per tota mena d’ocells aquàtics i una infinitat d’espècies vegetals. A 
l’esquerra, de cara a la mar, es veu l’interior de l’Illa de Buda on les basses del Calaix 
Gran i del Calaix de Mar comparteixen protagonisme amb arrossars, eucaliptus i 
palmeres que inspiren un aire tropical.
Val la pena conèixer aquest lloc!!!! 



Platges de 
les Terres de L’Ebre
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La Foradada

La Foradada és el segon cim més alt de la serra del Montsià i un dels seus punts més 
carismàtics. Per la seva situació privilegiada a 700 m sobre el nivell del mar és un mi-
rador impressionant de la comarca del Montsià i del Delta de l’Ebre.

L’última etapa del GR 92, que voreja de nord a sud el litoral de Catalunya, s’endinsa 
per la Serra del Montsià i passa per la Foradada. El recorregut de dues hores i mit-
ja de camí, surt dels afores d’Amposta, de l’anomenat Mas de Miralles, situat a uns 
18 kilòmetres de la Barraca Vilbor (vegeu itinerari), a on hi podeu arribar en cotxe. 
Des d’aquí, el sender transcorre per l’aresta de la muntanya fins arribar a la Font del 
Burgar, on s’ha habilitat un espai interpretatiu amb panells informatius. El recorregut 
continua pels plans del mas de Mata-rodona i, després, fins al cim de la Foradada des 
d’on es pot contemplar una immillorable panoràmica sobre la costa dels Alfacs. El 
recorregut també es pot iniciar des de la resta de poblacions que resten a la falda de 
la serra: Alcanar, Ulldecona, Freginals, Amposta i Sant Carles de la Ràpita.

Durada: Unes cinc hores amb parades incloses (anada i torna-
da)
Dificultat: Baixa. L’itinerari està totalment senyalitzat amb el 
icones blancs i grocs del PR-83. 
Recomanacions: Portar aigua, barret i ulleres de sol. Protec-
ció solar i loció anti-mosquits.



Creuers per l’Ebre (tots els vaixells surten de Deltebre)

Golondrina Garriga  
Informació i reserves: 977 489 122 
Horari mesos d’estiu: 11:30, 13:00, 16:30, 18:00  Temps aproximat: 1’ 30’’

Golondrina Olmos (VENUS)  
Informació i reserves: 625 100 707, 625 100 709 
Horari mesos d’estiu: 11:30, 13:00, 16:30, 18:00  Temps aproximat: 1’ 20’’

Golondrina Restaurant Santa Susana  
Informació i reserves: 629 204 117
Horari mesos d’estiu: 11:00, 13:00, 17:00, 18:30  Temps aproximat: 1’ 20’’

Creuers del Delta  
Informació i reserves: 977 480 128  
Horari mesos d’estiu: de les 11:30 fins les 19:30, cada hora  Temps aproximat: 45’’

Lloguer de Bicicletes

Delta Natura 
C/ Unió, 76
977 468 190
Sant Jaume d’Enveja

Turisme Actiu

Natura i Aventura. Experiències al Delta de l’Ebre
Plaça d’Espanya ‘el Cóc’, 18 
43540 Sant Carles de la Ràpita
Reserves 977 742 987 / 646 598 324

Pàdel

IAMPADEL
Pol. Ind. Tosses C/ Amsterdam 1 
43870 AMPOSTA (Tarragona)
Reserves 977 94 60 22  / 602 44 60 27 / 637 59 26 38

Activitats, rutes, visites
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Creuers per la Badia delS ALFACS 

La ruta en golondrina per la badia dels Alfacs permet visitar les muscleres, les salines 
de la Trinitat i la Punta de la Banya, que pertany al Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Al sud de la Punta de la Banya, enfront de Sant Carles de la Ràpita, s’arriba al Xi-
ringuito de la Costa. Lloc emblemàtic que va ser fundat fa més de 50 anys per un 
pescador de la Ràpita, on es pot degustar d’un àpat elaborat amb productes típics 
de la zona i on destaquen les diverses varietats d’arròs, peix, marisc …
Els vaixells surten del moll de creuers recreatius, davant del Pavelló Firal.
El preu del viatge oscil·la entre 10 i 15 euros per persona i inclou degustació.
El viatge té una durada mitja de 1hora 45 minuts

Bahía Mar Group. 
Informació i reserves: 977 74 33 37

Embarcacions Badía dels Alfacs. 
Informació i reserves: 649221892 / 646920531

A bord del Butterfly
El Butterfly és un veler clàssic construït a Formosa fa més de 30 anys i que ha estat 
restaurat completament els anys 2007/2008 pensant en la seguretat i comoditat. 
Gaudiu del mar experimentant les sensacions de navegar a vela per les tranquil·les 
aigües de la Badia dels Alfacs guiats pel capità Lucas Samo a bord d’un veler. Durant 
la navegació es costegen les platges de Sant Carles de la Ràpita, s’atravessa la Badia 
contemplant els vivers de musclos i s’arriba a les Salines de la Trinitat. Després un 
bany a alta mar on nedar i relaxar-nos amb la brisa i el so de les ones. Durant el 
recorregut es poden observar aus com per exemple els flamencs.
Veler apte per a nens, gent gran i minusvàlids.
Totes les excursions són amb patró.
Les excursions es poden combinar amb les diferents propostes gastronòmiques 
com una degustación de pica-pica de productes típics de la zona o de marisc local ( 
tapes de musclos, tallarines i llagostins acompanyat de cava o vi).

Estació Nàutica de La Ràpita
Informació i reserves: 977 101010

Activitats, rutes, visites
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Barraca Vilbor  

Español

Somos unos enamorados del Delta de l’Ebre y queremos compartir la pasión 
por esta tierra. En pleno Delta de l’Ebre y rodeada de arrozales está la pequeña 
Barraca Vilbor, una tradicional casa de barro y paja en la que la fuerza de la 
naturaleza está presente por todos lados. 

Con barro, cañas, paja y carrizo… se han levantado estos edificios durante siglos 
que, originariamente, eran utilizados por la gente de campo y el ganado. Desde 
hace unas décadas se ha recuperado esta forma de vida ancestral, totalmente 
adaptada al clima y orografía del Delta, y hoy se puede disfrutar de ello plenamen-
te. 

La Barraca Vilbor fue construida en el año 1999 y por el maestro artesano de bar-
racas David Monllau, artífice del resurgimiento de este tipo de construcciones en 
el Delta de l’Ebre. David utilizó todos los materiales tradicionales pero incorporó 
las comodidades necesarias para hacer de estas viviendas un lugar amable, cálido y 
con mucho encanto.

Entorno
La Barraca Vilbor está situada en el centro del Delta de l’Ebre, la zona húmeda más 
importante de Cataluña, de 320 km2 de superficie. El paisaje tiene una fuerte 
personalidad que lo hace único, con una orografía plana, árboles frutales y amplios 
arrozales. El litoral está formado por una de las zonas lacustres más atractivas del 
Mediterráneo, grandes estanques bordeados por carrizales y juncales. ¡Y las playas! 
Enormes extensiones de arena, muchas de ellas solitarias. La Oficina del Parque 
Natural del Delta de l’Ebre, situada en la localidad de Deltebre, organiza sali-
das por los carriles-bici que hay en las principales zonas protegidas. 
Muy cerca del mar y del río, en el paisaje increíblemente cambiante del Delta, un 
lugar encantador para pasar unos días inolvidables.

También hay varias empresas que organizan actividades deportivas en el Delta, 
consulte los enlaces en enjoyingdelta.com

En la Barraca encontrará abundante información para conocer y recorrer la zona 
del Delta y de las montañas más cercanas. También os ofrecemos la posibilidad 
de contratar rutas por el macizo de los Ports, actividades de aventura, paseos en 
barco ... No se pierdan nuestras propuestas.

Activitats, rutes, visites
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Barraca vilbor 

English

We are in love with the Delta de l’Ebre and would like to share our passion for 
the land with you. In order to get you acquainted with the Delta, we present la 
Barraca Vilbor, a little, traditional home constructed with natural materials from 
the surrounding environment. Made of mud, straw, and beach grass, houses like 
these have been erected for centuries by country-dwelling people and have been 
employed especially by livestock farmers. Due to a resurging interest in this ances-
tral lifestyle, the Barracas have been fully adapted to the climate and topography 
of the Delta, allowing us to comfortably enjoy everything the region has to offer. 
Surrounded by rice fields, in the heart of the Delta de l’Ebre is where we find the 
cozy Barraca Vilbor, a traditional dwelling made of mud and beach grass. Here, you 
will undoubtedly find that the force of nature is present all around you. Very close 
to the sea and river, the Delta’s drastically changing landscape becomes the perfect 
place to spend a few unforgettable days.

Barraca Vilbor was built in 1999 by the master artisan David Monllaó, an architect 
specializing in this resurging style of construction in the Delta de l’Ebre. Although 
David employed all of the traditional building materials, he also incorporated the 
modern commodities necessary for converting these dwellings into warm, comfor-
table, and charming places. 

The surroundings
La Barraca Vilbor is located in the middle of the Delta de l’Ebre, the main humid 
zone of Catalonia, which has a surface area of 320 km2. The landscape has a per-
sonality of its own: flat lands covered in fruit bearing trees and giant rice fields. The 
region home to one of the most beautiful littoral zones that the Mediterranean 
has to offer, including beautiful lagoons hedged in by great water dock and reed beds. 
And then…there are the beaches! Characterized by enormous, almost completely 
secluded stretches of sand, these spots are perfect for an intimate, relaxing day at 
the shore. The Delta de l’Ebre’s Natural Park Office, located in the munici-
pality of Deltebre, organizes bike excursions through the major protected zones..

In addition, there are plenty of companies that organize sport related activities in 
the Delta. For further information, check out the links on enjoyingdelta.com.
Inside of the Barraca you will find all the information you need in order to discover 
and get to know the area and its closest mountains. We also offer the possibility 
of booking excursions along the protected massif, adventure outings, boat rides…
Don´t miss out on these great opportunities! 

Activitats, rutes, visites
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Francais

Nous sommes amoureux du Delta de l’Ebre, et souhaitons vous faire partager 
notre passion pour cette terre. Proche du Delta, nous vous présentons la Bar-
raca Vilbor, une petite maison traditionnelle faite de matériaux naturels de la 
rêgion. Ces maisons datent de plusieurs siècles. Elles sont construites à base de 
boue, de roseaux et de chaume. Ces maisons étaient  à l’origine utilisées par les 
agriculteurs et les bergers.
Ce mode de vie  ancestral, parfaitement adapté au climat et au relief du Delta, a 
été remis au goût du jour depuis quelques dizaines d’années , et vous pouvez, à 
présent en jouir pleinement.e.
Voici la petite Barraca Vilbor, entourée de rizières en plein Delta de l’Ebre, cons-
truite avec de la boue et de la paille traditionnelle.  La force de la nature y est 
omniprésente. Très proche de la mer et de la rivière, au sein d’un paysage incroya-
blement changeant, un bel endroit pour passer des journées inoubliables.

La Barraca Vilbor a été construit en 1999 par le maître artisan de chaumières 
David Monllau, l’initiateur du retour à ce genre de constructions dans le Delta 
de l’Ebre. David a utilisé tous les matériaux traditionnels mais a incorporé les 
commodités nécessaires pour rendre ces maisons sympathiques, chaleureuses et 
charmantes.

Environment
La Barraca Vilbor est située au centre du Delta de l’Ebre, le plus grand domaine 
des zones humides de Catalogne, de 320 km². Le paysage a une forte per-
sonnalité qui le rend unique, avec une terrain plat, des arbres fruitiers et de larges 
rizières. Le lacs de la Méditerranée ont donné sa forme à l’une des zones les plus 
attractives de la côte ainsi que de larges étangs bordés de marécages et de joncs. 
Et les plages! De vastes étendues de sable, nombre d’entre elles solitaires. Le 
Bureau du Parc Naturel du Delta de l’Ebre, situé dans la ville de Deltebre, organise 
des sorties pour les pistes cyclables qui existent dans les grandes zones protégées.

Plusieurs compagnies organisent des activités sportives dans le Delta. Consulter 
les liens dans enjoyingdelta.com. Vous y trouverez nombreuses informations 
pour connaître et explorer la région du Delta et les montagnes les plus proches. 
Nous vous offrons également des itinéraires payants par le massif des Ports, des 
activités d’aventure, des promenades en bateau…
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Restaurants

El Racó del Riu
Avinguda Ebre, 162
Sant Jaume d’Enveja
Telèfon: 977 468 378
Plats elaborats amb productes autòctons, de gran qualitat, presentats amb cura.
Local d’estil rústic, situat a la vora del riu. Disposa d’una agradable terrassa.
Preu mitjà: 30 euros

Restaurant Ida-Machino
Carrer Major, 129
Els Muntells
Telèfon: 977 479 015
Cuina tradicional elaborada amb productes autòctons, especialitzat en arrossos i 
peix.
Preu mitjà: 20 euros

Restaurant Alfacada
Llacuna Alfacada – Platja Migjorn
Sant Jaume d’Enveja
Telèfon: 977 261 062
Preu mitjà: 20 euros

Pizzeria La Caseta de la Iaia
C/ Artur Vila, 139
Sant Jaume d’Enveja
Telèfon: 977 478 189
Pizzes i cuina casolana amb especialitats del Delta.
Preu mitjà: 15-20 euros

Cafè LLambrich
Carrer Major, 168
Sant Jaume d’Enveja
Telèfon: 977 468 240
Entrepans estratosfèrics i plats combinats.
Preu mitjà: 10 euros

Activitats, rutes, visites



Restaurants

Restaurant L’Estany-Casa de Fusta
Partida de l’Encanyissada
Amposta
Telèfon: 977 261 026
Restaurant de cuina regional, amb una àmplia mostra de l’ancestral cuina del Delta 
de l’Ebre. A més té una extensa i selecta bodega de vins. El seu menú de degusta-
ció és d’especialitats autòctones.
Preu mitjà: 30 euros

La Barraca del Delta
Carretera de Sant Jaume, km 4
Amposta
Telèfon: 977 261 097
Cuina tradicional del Delta. Especialitats en arrossos, anguila i ànec.
Preu mitjà: 25/30 euros

Mediterrani Blau
Urbanització Eucaliptus
Amposta
Telèfon: 977 479 310
Cuina tradicional del Delta, peix i marisc fresc de la costa, ànec, arrossos i cuina de 
mercat.
Preu mitjà: 25/30 euros

Activitats, rutes, visites
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On comprar

Agrobotiga del Delta de l’Ebre
Av. Sant Jaume s/n
Amposta
Telèfon: 625 51 83 85 / 625 51 83 84 / 625 51 83 83
Venda de productes artesanals i agroalimentaris de les Terres de l’Ebre: vins i 
licors, oli, arròs, formatges, embotits, mel, artesania tradicional, etc.
 
Agrobotiga la Barraca – Casa de Fusta
Partida l’Encanyissada s/n
Poblenou del Delta
Telèfon: 977 261 022
Venda de productes autòctons de les Terres de l’Ebre i artesania

Lo nostre arròs
Carrer Sebastià Joan Arbó, 7
Amposta
Telèfon: 977 700 035 / 687 87 14 75

Molí de Lo Nostre Arròs
Ctra. Amposta – Sant Jaume d’Enveja – Camí dels Panissos.
Elaboració i venda de diferents varietats d’arròs. Es pot visitar l’antic molí.

Oli Cocons
Partida Ametllers nº s/n – AP 252
Amposta
Telèfon: 977 705 441 / 606 658 506
Oli extraverge de la varietat arbequina cultivat exclusivament a la Finca Cocons i 
Finca Ametllers.

Arròs Molí de Rafelet
Sant Roc, 8
Deltebre
Tel. 977 480 055
Elaboració i venda d’arròs conreuat i tractat de forma tradicional.

Gastrodelta
Plaça Presidents de la Generalitat, nº 3
Camarles
Telèfon: 695 266 078

Activitats, rutes, visites



On comprar

Ànecs del Delta de l’Ebre
620 993 718
Ctra. De Riumar, km 13
Deltebre
Tel. 977 480 889
Criança d’anècs i venda de derivats.

La botiga de l’Ebre
C/ Antoni Gaudí, 33
Deltebre
Telèfon: 646 032 628
Venda online de productes artesanals i tradicionals de les Terres de l’Ebre. Tam-
bé s’hi troba artesania i altres productes realitzats per professionals d’aquestes 
comarques.

Angulas y Mariscos Roset
Av. del Canal, s/n
Deltebre
Telèfon: 977 480 091
Venda de productes de mar.

Arrossaires del Delta de l´Ebre
Ctra. T-340
Deltebre
Telèfon: 977 480 047
Venda d’arròs i productes derivats.

Ebregust
Av. Remolins, 24
Tortosa
Telèfon: 616 317 535
Botiga dedicada a la venda de tota mena de productes de les Terres de l’Ebre, 
especialitzat en productes gourmet i ecològics.

Formatge Perfecto del Delta
Partida Granadella, 150 Polígon industrial,8 Parcel·la 26
Camarles
Telèfon: 977 471 005
Elaboració i venda de formatges artesans.

Activitats, rutes, visites
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Forn de Pa Cherta
Telèfon: 977 479 100

Carrer Major, 95
Els Muntells

Elaboració i venda de pastissets i pastisseria tradicional. 
Elaboració de pa d’arròs.

Càterings
Menjars tradicionals
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