
 
 

El delta de l’Ebre és una de les zones humides més importants de la mediterrània. 

Els seus valors naturals són reconeguts internacionalment. Els pobles del Delta 

coneixem, valorem i respectem aquest patrimoni natural, perquè forma part del 

nostre paisatge quotidià, perquè està estretament lligat a la nostra terra. 

Però els pobles del Delta, potser perquè som pobles joves, coneixem també els 

esforços dels nostres avantpassats per dominar aquest medi, per transformar-lo i 

convertir-lo en un espai on poder viure i treballar. Els avis ens conten aquesta vida: 

les penúries, les malalties, els afanys per transformar els erms i els aiguamolls en 

fèrtils arrossars, el treball diari i constant... 

 
La barraca és el símbol d’aquest passat tan diferent i tan proper. La vida actual, als 

nostres pobles, res té a veure amb l’època en la qual aquestes construccions eren 

l’única vivenda possible, on poca, molt poca gent, podia fer-se portar la pedra 

necessària per bastir una vivenda segura. Els nostres avantpassats vivien immersos 

en el medi; de la natura en treien tot el que els calia per viure. Per això les 

barraques, fetes de fang, de bova, de canya, arrebossades i emblanquinades per 

augmentar-ne la consistència i la seguretat, són l’expressió més palpable d’aquesta 

manera antiga de viure, en harmonia amb la natura, utilitzant-la sense malmetre-la. 



 
El Centre d’Interpretació de les Barraques del delta de l’Ebre, impulsat per 

l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja, amb la col·laboració del Museu Comarcal del 

Montsià i del Parc Natural del delta de l’Ebre, vol així conservar, valorar i difondre 

aquesta manera de viure dels nostres pares i avis; una manera de viure dura i humil, 

però també una manera de viure d’acord amb la natura. 

 

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LES BARRAQUES DEL DELTA DE L’EBRE 
c/ Carles I, 22 

43877 SANT JAUME D’ENVEJA 
Obert tots els diumenges de l’any, d’11:00 a 14:00 

Els mesos d’estiu, tots els dies de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 
(festius de 10:00 a 14:00) 

Informació: 977 468 039 i 977 478 056 
turisme@stjenveja.altanet.org 


