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Activitats a la natura
dins l'entorn de la llacuna d'Ascó

Gaudireu d'una relaxant passejada 
fins a l'embarcador de Vinebre amb 
el llaüt Lo Roget, des d'on podreu 
contemplar el magnífic bosc de 
ribera, la vegetació i la fauna que us 
envoltarà. 

Un cop allà, anireu amb els tècnics 
fins l'espai de la llacuna d'Ascó.

La llacuna d'Ascó està situada al 
marge esquerre del riu Ebre, aigües 
avall, separada del seu curs principal. 
La manca de circulació d'aigua ha fet 
que, en els darrers anys, s'hagi anat 
cobrint de macròfits que gairebé 
ocupen tota la làmina d'aigua. Aquest 
espai, gairebé desconegut, té un alt 
potencial pel que fa a determinades 
espècies de fauna i flora autòctones.

Ocells a la mà   

L'anellament científic d'ocells us 
permetrà, de manera pràctica, endinsar-
vos al món de les aus. Els ocells seran 
capturats i després els anellareu, 
sexareu, datareu, mesurareu i, finalment, 
els alliberareu. Un cop acabat 
l'anellament, fareu una passejada per 
l'entorn, on aprendreu a identificar els 
ocells tant de forma visual com també 
pel seu cant.

Construïu un hotel d'insectes

Construireu hotels d'insectes, uns refugis 
artificials per a diferents tipus d'insectes i 
artròpodes que necessiten unes 
condicions concretes per reproduir-se i 
passar l'hivern. Descobrireu el fascinant 
món dels insectes, aprendreu a observar i 
identificar els insectes del nostre entorn i 
valorareu la gran tasca que duen a terme 
algunes espècies com ara les abelles, 
unes grans poŀlinitzadores 
imprescindibles per a la supervivència de 
moltes plantes.

4 Juliol 18 Juliol | 8 Agost



Passejada amb el llaüt Lo Roget

Descobriu el bosc de ribera, les aus 
i la vegetació que ens envolta al 
llarg d'aquesta passejada pel riu 
Ebre a bord del llaüt Lo Roget, que 
us conduirà fins el Pas de l'Ase, el 
congost més estret de l'Ebre català.

9 i 23 Juliol | 6, 13, 20 i 27 Agost | 3 Setembre



Sortida ornitològica

Navegareu pel riu Ebre amb el llaüt Lo Roget. Travessareu 
un dels paratges fluvials més espectaculars de la Ribera 
d'Ebre: el Pas de l'Ase. En aquest petit congost, l'Ebre s'obre 
pas entre muntanyes deixant uns paisatges verges de gran 
bellesa.

Acompanyats de tècnics, coneixereu l'espectacular geologia 
i morfologia del riu, així com la vegetació i la fauna que 
anireu observant al llarg del recorregut. Els visitants també 
tindreu a la vostra disposició material d'observació, com ara 
telescopis, prismàtics o guies visuals, per tal d'identificar 
les espècies de fauna.

Acabareu amb un aperitiu de productes locals i un tastet de 
Lutra, una cervesa artesana molt ben arrelada al territori 
gràcies als seus sorprenents ingredients: la menta i la 
regalèssia. 

6, 20 i 26 Juny | 4, 10, 18 i 24 Juliol | 1, 8, 14, 15, 21 i 29 Agost 
4, 11, 19 i 25 Setembre | 2 i 10 Octubre



Vermut a bord del llaüt Lo Roget

Gaudiu de l'espectacular paisatge que 
ens envolta. Sentiu l'Ebre més a prop 
tot degustant un vermut a bord del 
llaüt Lo Roget.

El vermut consta de:

§ Vermut 

§ Patates xips

§ Olives

§ Embotit casolà

L'aperitiu se serveix en safates 
individuals.

20 Juny | 1 Agost | 11 Setembre



Visita guiada al nucli antic, tast de productes 
locals i passejada amb llaüt

Us endinsareu pels carrers de la 
nostra vila, estrets, tortuosos, amb 
ziga-zaga, on podreu descobrir 
aquell passat morisc que fa que el 
nucli antic sigui encisador. La vila 
closa, els perxes, les voltes i sitges -
antics graners musulmans-, els 
Sequerets, el pou de neu -veritable 
joia, construït amb pedra picada-, el 
carrer de la Mola -des d'on podreu 
contemplar les captivadores vistes 
sobre el riu Ebre, les Illes i els 
pobles veïns-, l'església -amb els 
seus tres estils ben definits-, Cal 
Cavaller -casa pairal de la família 
Salvador-… Tot un conjunt 
patrimonial que de ben segur no us 
deixarà indiferents.

A l'antic molí fareu un tast de 
productes locals: embotits, 
pastisseria, vins, fruits secs… tots 
de gran qualitat i elaborats als 
obradors de les nostres 
carnisseries, forns, cooperativa i 
celler. Productes km0 de qualitat i 
proximitat i, sobretot, artesans i 
100% naturals. 

10 i 24 Juliol | 14, 21 i 29 Agost | 4 Setembre

Per finalitzar, passejada amb el llaüt Lo Roget 
fins al Pas de l'Ase, el pas més estret de l'Ebre 
català.

El llaüt Lo Roget té una estètica similar als que, 
fins fa unes dècades, navegaven pel riu. La 
navegació esdevé el fil conductor que trasllada 
el turista a l'època en què llaüts i llaüters eren 
part del paisatge habitual del riu.

Gaudireu del riu, escoltareu el xiuxiueig de 
l'aigua i admirareu els immensos boscos de 
ribera, la vegetació i els abundants ocells que hi 
habiten.



Visita guiada al castell i tast de vins

El castell va ser construït pels àrabs. Era la residència del delegat del wali de Siurana, 
que governava part de la Ribera de l'Ebre i més enllà. El castell, esdevingut comanda 
templera, va passar a mans dels hospitalers el 1317, després de la dissolució de l'ordre. 
La construcció està dominada per una torre principal quadrada: la garita.

Les prospeccions arqueològiques realitzades els últims anys han deixat al descobert 
diferents estances d'aquest impressionant castell.

La visita guiada us permetrà conèixer l'apassionant història de l'indret i, a la vegada, 
gaudir de les meravelloses vistes des de la terrassa de la garita.

Acabareu amb un tast de vins ofert per diferents cellers de la comarca.

3 i 31 Juliol | 7 i 22 Agost | 5 Setembre

3 de juliol Celler Pedrola
31 de juliol Agrícola Sant Jaume 

de Benissanet
7 d'agost Molí de Rué
22 d'agost Biopaumerà
5 de setembre Vins i Olis Suñer

Cellers



Llaüt i tast de vi entre vinyes

Gaudireu d'una encisadora passejada amb el 
llaüt Lo Roget fins a l'embarcador de Vinebre. 
Descobrireu l'entorn que ens envolta i la 
diversitat de vegetació, flora i fauna que hi 
habita.

Un cop allà, i de la mà d'experts enòlegs, 
visitareu una vinya i us explicaran les tasques 
que hi fan per arribar a aconseguir un 
producte d'exceŀlent qualitat.

24 Juliol | 21 Agost | 11 Setembre | 12 Octubre

Fareu un tast de vins de diferents 
varietats que, de ben segur, no us 
deixarà indiferents.

I, per acabar, tornareu a bord de Lo 
Roget a Ascó, donant per 
finalitzada aquesta relaxant i 
gratificant experiència. 


