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localitzacions: terres de l’ Ebre

Les Terres de l’ Ebre ocupen la part més meridional de

Catalunya i s’estenen pels dos costats de l’ Ebre, des que

deixa l’ Aragó fins que vessa les seves aigües a la

Mediterrània.

Aquestes terres són formades per dues comarques d’interior

(la Terra Alta i la Ribera d’Ebre) i dues comarques litorals (el

Baix Ebre i el Montsià).

Destaca la seva gran riquesa natural, amb dos Parcs

Naturals, un de muntanya: Els Ports i un de mar: Delta de l’

Ebre.

Si a més a més i afegim que aquests dos Parcs estan units

per una de les Vies Verdes més espectaculars de l’Estat i pel

majestuós riu Ebre, un clima benigne la major part de l’any,

una gastronomia de qualitat i una variada oferta d’activitats,

se’ns dubte aquestes terres ens ofereixen un marc

incomparable per: descobrir, experimentar, conèixer i

desenvolupar tot tipus de projectes pedagògics.

Aventura, natura, tradicions, història, cultura, estil de vida,

llengua...són Les Terres de l’ Ebre.



localitzacions: els ports i la via verda

Els orígens de La Via Verda de la Val de Zafán es remunten a

principis del segle passat quan s’engegà el projecte de línia de

ferrocarril de la Val de Zafán, que pretenia unir La Puebla de Hijar

amb Sant Carles de la Ràpita.

Dos tancaments de la línia, trams inacabats i la gran Batalla de

l’Ebre, són només alguns dels episodis que escriuen i expliquen la

història de la Via, reconvertida des de fa uns anys en Via Verda per

ús exclusiu de ciclistes i caminants.

Situat entre Catalunya, València i Aragó, aquest massís calcari, de

relleu escarpat i abrupte, que conforma El Parc Natural dels

Ports ha estat humanitzat des de temps prehistòrics.

Tot i així, el territori dels Ports se’ns presenta avui com un espai

natural feréstec i ple de vida salvatge.

El tret més distintiu del paisatge dels Ports és sens dubte el seu

relleu escarpat i abrupte d’autèntic massís, el qual s’alça imponent

entre les planes agrícoles veïnes.



localitzacions: antiga estació de Benifallet

•Restauració

•Allotjament en Pensió **, Alberg i pernocta amb tenda de

campanya

•Sala Polivalent: Espai diàfan d'uns 70 m2 amb llum natural i portes

corredores, barra de bar i mobiliari.

•Serveis audiovisuals

•Terrassa d’estiu amb activitats programades.

•Dutxes i serveis públics pel ciclista.

•6.000m2 d'espais exteriors, distribuïts en diferents zones.

Ideal per desenvolupar tallers, formacions, estades on es combini

aula amb experiències o exercicis a l’aire lliure.

•Centre d’Informació sobre l’entorn i assessorament per dissenyar

el teu programa.

•Activitats al medi natural: Via verda amb bicicleta, descens de

barrancs, trekking, caiac, activitats de grup...

SERVEIS



propostes: de mig dia a 4 dies



mig dia / 1 dia

VIA VERDA DE LA VALL DE ZAFÁN

DESCENS DEL BARRANC DEL RIU CANALETA

Tram: Horta de Sant Joan - Estació de Benifallet

Distància: 25 km tots en descens

Durada: 3h aproximadament

Nivell: Baix

Edats: A partir de 8 anys

Temporalitat: Tot l’any

Inclou: Lloguer de bicicletes i casc + acompanyant mecànic + 

assegurança d’accidents 

Localització: Horta de Sant Joan (Parc Natural dels Ports)

Durada: 3-4h aproximadament

Nivell: Iniciació

Edats: A partir de 12 anys

Temporalitat: De març a octubre (Inclosos)

Inclou: Lloguer de neoprè + casc + material tècnic + guia/es 

especialitzats + transport des d’Horta de Sant Joan + 

assegurança d’accidents + cd amb les fotos de l’activitat

Amb dinar a l’ESTACIÓ DE BENIFALLET:

Macarrons + pit pollastre planxa + fruita + aigua



2 dies / 1 nit: LA VIA VERDA DE LA VALL DE ZAFÁN

PRIMER DIA:

-Arribada a Horta de Sant Joan

-Recollida de material

-Primer tram Via Verda (15km)

-Dinar de pícnic a la Fontcalda

-Segon tram Via Verda (10km)

-Arribada Estació de Benifallet

-Acomodació, dutxes i descans

-Sopar

-Activitat nocturna

-Descans

SEGON DIA:

-Bon dia i recollida d’equipatges

-Esmorzar

-Recollida de material

-Tram del dia de Via Verda (25km 
aprox.)

-Dinar de pícnic

-Arribada a Tortosa i fi de l’estada



3 dies / 2 nits: VIA VERDA i CAIAC AL RIU EBRE

SEGON DIA:

-Bon dia

-Esmorzar

-Trasllat inici activitat caiac

-Descens en caiac pel Riu Ebre

-Arribada Estació de Benifallet

-Dinar

-Activitat de multi aventura

-Dutxes i sopar

-Activitat nocturna

-Descans

TERCER DIA:

-Bon dia i recollida d’equipatges

-Esmorzar

-Recollida de material

-Tram del dia de Via Verda (25km 
aprox.)

-Dinar de pícnic

-Arribada a Tortosa i fi de l’estada

PRIMER DIA:

-Arribada a Horta de Sant Joan

-Recollida de material

-Primer tram Via Verda (15km)

-Dinar de pícnic a la Fontcalda

-Segon tram Via Verda (10km)

-Arribada Estació de Benifallet

-Acomodació i dutxes

-Sopar

-Activitat nocturna

-Descans



3 dies / 2 nits: VIA VERDA i DESCENS DEL CANALETA

SEGON DIA:

-Bon dia i recollida d’equipatges

-Esmorzar

-Recollida de material

-Primer tram Via Verda (20km)

-Dinar de pícnic a la Fontcalda

-Segon tram Via Verda (10km)

-Arribada Estació de Benifallet

-Acomodació, dutxes i descans

-Sopar

-Activitat nocturna

-Descans

TERCER DIA:

-Bon dia i recollida d’equipatges

-Esmorzar

-Recollida de material

-Tram del dia de Via Verda (25km 
aprox.)

-Dinar de pícnic

-Arribada a Tortosa i fi de l’estada

PRIMER DIA:

-Arribada a Horta de Sant Joan

-Recollida de material

-Trasllat inici barranc

-Caminada d’accés al barranc

-Descens del barranc del 

Canaleta

-Caminada de tornada i pícnic

-Trasllat al Càmping d’Arnes

-Acomodació i dutxes 

-Sopar, activitat i descans



4 dies / 3 nits: AVENTURA’T  A LES TERRES DE L’ EBRE

SEGON DIA:

-Bon dia, recollida d’equipatges i esmorzar

-Recollida de material

-Primer tram Via Verda (20km)

-Dinar de pícnic a la Fontcalda

-Segon tram Via Verda (10km)

-Arribada Estació de Benifallet

-Acomodació, dutxes i descans

-Sopar

-Descans

QUART DIA:

-Bon dia i recollida d’equipatges

-Esmorzar

-Recollida de material

-Tram del dia de Via Verda (25km aprox.)

-Dinar de pícnic

-Arribada a Tortosa i fi de l’estada

PRIMER DIA:

-Arribada a Horta de Sant Joan

-Recollida de material i trasllat inici barranc

-Caminada d’accés al barranc

-Descens del barranc del Canaleta

-Caminada de tornada i pícnic

-Trasllat al Càmping d’Arnes

-Acomodació i dutxes

-Sopar

-Descans

TERCER DIA:

-Bon dia i esmorzar

-Trasllat al punt d’inici de l’activitat

-Descens del riu Ebre en caiac

-Arribada Estació de Benifallet

-Dinar

-Activitat de multi aventura

-Dutxes i descans

-Sopar

-Descans



Observacions, condicions i contacte

-Allotjaments

Estació de Benifallet lliteres ( Alberg) + llits (Pensió): Capacitat màxima 30 places

Tendes de campanya: Capacitat màxima 60 places

Càmping Els Ports llits (Bungalows 5 places): Capacitat màxima 30 places

Tendes de campanya: Capacitat màxima 60 places

-Material necessari per fer la Via Verda en bicicleta: Roba i calçat esportiu, llum pels túnels i aigua.

-Material necessari per fer el descens de barrancs: Banyador, tovallola, calçat esportiu o de muntanya què es pugui

mullar i roba i calçat de recanvi.

-Material necessari per fer el descens del Riu Ebre en caiac: Banyador, tovallola, calçat què es pugui mullar i roba i

calçat de recanvi.

-L’organització es reserva el dret a suspendre i/o modificar les activitats en cas de què les condicions del terreny i/o

meteorològiques, així ho requereixin.

-Totes les reserves queden pendents de la confirmació de disponibilitat de tots els serveis inclosos.

Contacte

esgambi: 689 293 766 / info@esgambi.com

estació de benifallet: 652 940 703 / info@estaciodebenifallet.com



presència corporativa

som membres de:


