Itineraris

Itinerari

Recomanacions
Cal dur casc, menjar i aigua suficient. En funció de l’estació
de l’any us recomanem dur crema solar i repel•lent de
mosquits. L’orografia és completament plana, però cal estar
atents als vents habituals a la zona. Us aconsellem portar
material per a la reparació de punxades. Els prismàtics
també us poden ajudar a observar els ocells.

Sant Carles de la Ràpita - Casa de Fusta
Erms de Vilacoto- Encanyissada

Normes i consells
Circuleu amb precaució. Aquest és un itinerari que aprofita
camins rurals i només disposa de carril bici a la bassa de
l’Encanyissada.
Respecteu la senyalització i les zones d’accés prohibit.

Flora característica
Erms de Vilacoto: mansega, canyís. Encanyissada:
canyís, lliri groc, boga, salicòrnia, tamariu , sisca.

L’acampada només és permesa en els càmpings establerts.

Respecteu la flora, la fauna i el medi.
No deixeu deixalles. Ajudeu-nos a mantenir net el Parc.

En les zones protegides és prohibit dur gossos sense lligar.
Utilitzeu els miradors. Us mostraran el paisatge del Delta.

Centres d’informació del Parc Natural

Fotges

Bitó

Ecomuseu
Martí Buera, 22
43580 Deltebre
Tel. 977 489 679

Casa de Fusta
Bassa de l’Encanyissada
43870 Amposta
Tel. 977 26 10 22

www.gencat.cat/parcs

www.gencat.cat/parcs

Oficina d’Informació Turística
St. Carles de la Ràpita
C/ Carles III, 13
43540 Sant Carles de la Ràpita
Tel. 977 744 624
www.turismesantcarlesdelarapita.org

disseny grupabs - Fotografies: Mariano Cebolla - Agraïments: J. Franch - L. Arbó - D.L. T-0837-10

7 Bous a la zona XII

Fauna característica
Arrossars: ànec collverd, bernat pescaire, esplugabous,
cames llargues. Erms Vilacoto: Picampall, boscaler comú,
cabusset, agró roig, arpella vulgar. Encanyissada: flamenc,
fotja, boscarla de canyar.
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Itinerari
Sant Carles de la Ràpita - Casa de Fusta

Fitxa tècnica
Distància: 24,4 km (març-set) / 25,8 Km (oct-feb)
Localització: Sant Carles de la Ràpita, Vilacoto, l’Encanyissada
Durada: 4 hores
Desnivell: inexistent, completament pla
Dificultat: baixa
Usuaris: a peu, en bicicleta. Trams compartits: atenció amb els cotxes!!
Tipus de ferm: asfalt i terra
Època recomanada: tot l’any
Sistema de referència UTM-31N (ICC)
Km		
X
Km 0
Pavelló firal
296746
Km 0,5 Inici carretera Poblenou
297030
Km 0,9 Inici camí terra
297436
Km 1,1 Sèquia de Mar
297529
Km 3,1 Inici Erms Vilacoto
298899
Km 6,4 Sèquia de l’Anglès (pont)
299751
Km 7
Mas de la Campana
300300
Km 7,2 Pont de ferro
300435
Km 8,6 Inici carril bici Encanyissada 300272
Km 11,2 Mirador del Carreter
302714
Km 12,2 Casa de Fusta
303561
Km 24,4 Sant Carles de la Ràpita
296746

Y
4499396
4499802
4499911
4500057
4500940
4502484
4502203
4502208
4503080
4503826
4503535
4499396

(Ítems octubre-febrer)
Km 1,1 Inici Sèquia de Mar
Km 3,9 Final camí Sèquia Mar
Km 4
Incorporació carretera
Km 4,9 Inici camí canal de l’Anglès
Km 7
Sèquia de l’Anglès (Pont)

4500057
4500437
4500365
4500698
4502484

297529
300202
300231
301021
299751

Col. labora:

Sisca

Lliri groc

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

1 Port pesquer de Sant Carles de la Ràpita
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Itinerari
Sant Carles de la Ràpita - Casa de Fusta

Per qüestions de propietats privades i de la temporada de caça,
aquest itinerari disposa de dos variants en funció de l’època de
l’any.
De març a setembre
Iniciem el recorregut al pavelló firal de Sant Carles de la Ràpita
(km 0). Amb el pavelló a la nostra dreta, continuem endavant
fins arribar a la cruïlla de la carretera que uneix la Ràpita amb el
Poblenou del Delta (Km 0,5).
Seguim amb absoluta precaució per la carretera durant 400 m, fins
veure a la nostra esquerra un camí de terra i la senyal indicativa
de l’itinerari. Girem, amb cautela a l’esquerra, abandonant la
carretera, i continuem recte pel camí de terra. Al cap de 200 m,
creuarem la Sèquia de Mar (Km 1,1) i continuem a l’esquerra
per un camí de terra que, a l’inici, disposarà d’una sèquia de reg
a l’esquerra i, seguidament mentre pedalem, observarem tres
típiques edificacions de ribera a la nostra dreta. Al cap de 900m,
aquest camí gira forçosament a la dreta (Km 2).
Girem doncs a la dreta i seguim sempre recte. Tindrem arrossars
a banda i banda, durant 1,1km. Després d’aquesta distància,
a la nostra esquerra disposarem d’una filera d’aubes i xops i,
al darrera, una densa formació de canyís que ens indica que
limitem amb els Erms de Vilacoto o Casablanca (Km 3,1), zona
del Parc de propietat privada.
A l’hivern els Erms acullen un ímportant dormider d’arpelles
i, a l’estiu és relativament comú observar el picampall o
repicatalons.
Seguim sempre endavant, doncs, amb els Erms a la nostra
esquerra i els arrossars a la dreta durant 1,1 Km, on haurem de
girar obligatòriament a l’esquerra, ja que topem amb el desaigüe
de la Maquineta (Km 4,2).
Girem a l’esquerra i seguim endavant pel camí de terra, tenint
de referència el desaigüe de la Maquineta a la dreta i els Erms
a la nostra esquerra. Al cap de 500 m tornem a tenir arrossars
a banda i banda i al cap de 1km girem a la dreta (Km 5,8) en
busca de la bassa de l’Encanyissada.
Resseguim el camí de terra durant 600 m més fins arribar a la
sèquia de l’Anglès i la carretera del mateix nom que neix als
Ullals de Baltasar (Km 6,4).
En aquest punt, creuem l’Anglès i la carretera i seguim endavant
per un camí de terra que neix enfront nostre a la dreta. El
resseguim durant 900 m, passant gairebé al final pel mas de
la Campana, fins arribar a la Sèquia Gran (Km 7,2). En aquest
punt, hem de creuar la sèquia per un pont de ferro verd, habilitat
per a bicicletes.

Un cop creuada la sèquia, podem, opcionalment apropar-nos
al mirador de Patrau situat a 250 m a la nostra dreta. També en
aquest punt estem connectats amb l’itinerari núm 1 La ruta de
les llacunes.
La nostra ruta, però continua cap a l’esquerra. Girem doncs,
un cop creuat el pont cap a l’esquerra i al cap de 1km girem
a la dreta per enllaçar, al cap de 400m amb el carril bici de
l’Encanyissada. En aquest punt també ens trobem enllaçats
amb la ruta 6 Amposta-Ullals-Casa de Fusta.

2 Zona Sèquia de Mar

3 Vilacoto

Seguim endavant pel carril bici, en busca de la Casa de Fusta.
Al cap de 2,7 Km arribem al mirador del Carreter (Km 11,2).
Itinerari 6

Seguim endavant i al cap d’1 km arribem a la Casa de Fusta,
edifici emblemàtic del Delta, centre d’Informació del Parc i que
acull una exposició sobre les basses del Delta (km 12,2).

Amposta-Casa de Fusta

Itinerari 7

Sant Carles de la Ràpita
Casa de Fusta

De març fins el setembre, retornem sobre les nostres passes
per a un recorregut total de 24,4 Km. Aquest itinerari transcorre
per camins rurals (64%) per carril bici (28%) i per carretera (8%).
Terra (92%), asfalt (8%).
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Durant el període de caça, d’inicis d’octubre a finals de febrer,
l’àrea de Vilacoto està tancada, per la qual cosa, l’itinerari l’hem
d’efectuar de la següent manera:
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Mirador
faunístic
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A partir d’aquí seguim el mateix itinerari que a la primavera-estiu,
trobant-nos el Mas de la Campana i el pont de ferro (Km 7,8);
l’enllaç amb el carril bici de l’Encanyissada (Km 8,9); el mirador
del Carreter (Km 11,9) i la Casa de Fusta (Km 12,9).
D’octubre a febrer, retornem sobre les nostres passes per a
un recorregut total de 25,8 Km. Aquest itinerari transcorre per
camins rurals (40%) per carril bici (28%) i per carretera (32%).
Terra (68%), asfalt (32%).

Informació

Mirador
Límits
del Parc Natural

Ens incorporem a l’esquerra a la carretera i, amb absoluta
precaució, seguim direcció Poblenou. Al cap de 850 metres,
abandonem la carretera, girem a l’esquerra i ens incorporem a
un camí asfaltat, el camí del canal de l’Anglès (Km 4,9).
Seguim doncs per l’Anglès (rep el nom de la sèquia que
l’acompanya paral·lelament) durant 2,1 Km, on haurem de
creuar el pont que salva la Sèquia.

Itinerari 1

Ruta de les Llacunes
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D’octubre a febrer

Fem el mateix recorregut inicial que de març a setembre, però
al creuar la Sèquia de Mar (Km 1,1), girem a la dreta i seguim
per un camí de terra que transcorre paral·lel a la Sèquia durant
1,8 Km, quan toparem amb una propietat privada i ens veurem
obligats a incorporar-nos a la carretera que uneix La Ràpita amb
el Poblenou del Delta (Km 4).
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Zones urbanes
Carreteres principals
Itinerari

Oct. - feb.

Àrea de pícnic

4 En busca de l’Encanyissada

5 Pont dels Tres desaigües

6 Casa de Fusta

