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Aquest estiu, nova visita sensorial 
per descobrir el Delta de l’Ebre 

MónNatura Delta dona a conèixer les tradicions i costums del Delta amb la visita 
amb tast “Un Delta de Sensacions” 

 
La nova experiència apel·la als cinc sentits. Es descobreix el territori tot 

degustant, tocant, sentint, olorant i escoltant. 
 

Aquest divendres 15 de juliol comença a MónNatura 
Delta de l’Ebre una nova activitat per als vespres 
d’aquest estiu, que s’allargarà fins el proper 10 de 
setembre. Sota el nom de “Un Delta de Sensacions”, 
l’equipament de la Fundació Catalunya La Pedrera  
descobreix les arrels del Delta, la seva olor i el 
paisatge. 

La nova experiència, per als vespres d’estiu, és una 
visita on els sentits prendran protagonisme per 
endinsar-nos al territori des d'una perspectiva sensorial 
i autèntica per descobrir l’essència del Delta de l’Ebre. 
Els visitants activaran els cinc sentits amb els que 
descobriran el Delta tot degustant, tocant, sentint, 
olorant i escoltant. 

“Un Delta de Sensacions” inclou la visita a 
MónNatura Delta i una petita degustació 
gastronòmica amb copa de vi per acabar gaudint 
finalment de la màgia de la posta de sol al Mirador 
360º. Des d’allà es pot veure l’espectacle que suposa 
contemplar les aus de la Tancada i de les antigues 
salines de Sant Antoni, a tocar de la Llacuna, vora de 
la mar i amb vistes que arriben fins als Ports i la Serra 
del Montsià.  

MónNatura Delta de l’Ebre i la Fundació Catalunya La Pedrera 

MónNatura Delta de l’Ebre és un projecte de la Fundació Catalunya La Pedrera, inaugurat el 2012, 

situat en una de les zones humides més importants de l’Europa occidental. Enguany arriba al 
seu desè aniversari, i ho fa consolidat con a referent en les activitats d’educació ambiental, 
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amb més de 210.000 visitants des de la seva obertura. Cada any s’organitzen al voltant de 700 

activitats i tallers diferents d’ornitologia, natura i tradicions del Delta per a totes les edats 
posant en relleu el valor mediambiental de la zona del Delta. 

A la Fundació Catalunya La Pedrera tenim un somni: millorar el món dels nostres fills. Per això 
des de MónNatura Delta de l’Ebre apostem per la sostenibilitat i la natura amb programes 
d’educació ambiental i accions innovadores per aconseguir un futur millor per a tothom. Som 
la Fundació de les persones. 

 

UN DELTA DE SENSACIONS  -VISITA AMB TAST QUAN ES PON EL SOL 

Divendres i dissabtes del 15 de juliol al 10 de setembre. 

Preu: 17€   (8,5 € nens fins a 12 anys). 

Hora: a partir de les 19 h. 

Lloc: MónNatura Delta de l’Ebre.  

Carretera del Poblenou a les Salines, s/n  43870 Amposta. 

 

Per als mitjans que vulguin assistir: confirmar a premsa@fcatalunyalapedrera.com 

 

 

Més informació - Comunicació, Fundació Catalunya La Pedrera   

premsa@fcatalunyalapedrera.com                                                                      

Maria Escoda Tel. 620 28 17 64  

Alba Tosquella Tel. 625 36 55 60 
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