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El Consell Comarcal del Baix Ebre i els
ajuntaments de Deltebre i l’Aldea presenten una
via cicloturística per unir la comarca amb la Via
Verda
Aquesta via té l’objectiu de crear una nova ruta turística, de més de 50 km,
que aniria del km 0 a Tortosa fins a la desembocadura de l'Ebre
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El Consell Comarcal del Baix Ebre, l’Ajuntament de Deltebre i l’Ajuntament de l’Aldea han
signat un conveni per unir turísticament la comarca amb la Via Verda mitjançant una via
cicloturística, amb una aportació econòmica del Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona.
Aquesta via té l’objectiu de dur a terme la creació d’una nova ruta turística, de més de
50 quilòmetres, que començaria des del km 0 a Tortosa i arribaria fins a la
desembocadura del riu Ebre. L’adequació d’aquest itinerari permetria la unió entre el
Parc Natural dels Ports i el Parc Natural del Delta de l'Ebre mitjançant el camí natural de
la Via Verda.
Aquesta via permetrà unir l’ermita de l’Aldea i la porta d’entrada de Deltebre amb el Parc
Natural del Delta. El projecte presentat es farà en dos fases: la primera s’iniciarà des de
l’antic pont del ferrocarril de Tortosa, que transcorre pel passeig de Ribera de la capital
del Baix Ebre, el camí del Mig i per l’antiga via de Tortosa a València fins arribar a
l’Aldea; la segona, que estarà acabada al llarg de l’any 2013, unirà l’Aldea amb Deltebre.

Menjar bé a les Terres de l'Ebre

A més de reforçar els atractius propis de la comarca, aquesta ruta té la finalitat de
convertir aquest patrimoni públic en un eix de turisme interior mitjançant un equipament
esportiu, recreatiu i turístic. En aquest sentit, s’adequarà una àrea de lleure a l’Aldea per
als visitants de la via.
Per tal de realitzar aquestes actuacions, l’Ajuntament de Deltebre i l’Ajuntament de
l’Aldea autoritzen la senyalització a l’ens comarcal de diferents camins municipals per tal
que aquest duga a terme les adequacions pertinents i la senyalització vertical i
horitzontal per utilitzar aquests espais com a via cicloturística.
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