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10ª Etapa    DELTEBRE – RIUMAR                                                       17,445 km. 
 

00,000 DELTEBRE (pal indicador) (10 m). Pedania de Jesús i Maria. Plaça Major; a l’esquerra hi ha l’església 

de l’Assumpció de Maria. Es continua pel carrer Germans Carsi i, al final, es gira per l’av. Nostra Senyora 
de l’Assumpció. 

01,450 Embarcadors. Avançant pels carrer de la població, s’arriba a l’embarcador dels transbordadors Garriga. 
Es creua el carrer Guifré el Pelós i es va en direcció a l’embarcador de Sant Jaume d’Enveja. 

02,160 Deltebre centre (pal indicador) (5 m). Es creua el carrer Girona i es continua pel carrer Jaume I. Es 
creua el canal de l’Esquerra per un pont i se segueix pel carrer del riu Ebre. 

03,060 Avda. de la Generalitat. S’arriba a aquesta avinguda i se la segueix a la dreta. En arribar a l’alçada del 

riu, es gira pel carrer Reinosa i es continua paral·lel al riu. 

04,075 La Cava (10 m). Al final del carrer Reinosa hi ha el transbordador La Cava; es continua per l’esquerra. 

05,680 Rotonda ctra. T-340. Es creua la rotonda i la carretera T-3454. Es pren a la dreta un vial del canal. 

07,255 Mas de Bonos. Es deixa la casa a la dreta de la pista i es continua pel vial del canal de l’Esquerra. 

08,565 Pont dels Moros (5 m). A la dreta hi ha una àrea de pícnic. Es continua pel vial que se seguia. 

10,755 Rotonda. Es dóna la volta a la rotonda i es creua la carretera T-340 que va a Riumar, i es pren un camí 
que va paral·lel a la carretera. 

12,335 Rotonda. Es va a la dreta per la carretera T-340, direcció Illa de Buda. 

13,075 Las Golondrinas (10 m). Hi ha el restaurant Ca la Nuri. En arribar a la riba del riu es va a l’esquerra per 
l’embarcador. Es deixa el port de Deltebre a la dreta i es continua pel vial asfaltat. 

14,535 Muntell de les Verges (10 m). Gran mirador en una elevació que queda a la dreta del Camí, des del 

qual es pot gaudir d'una vista panoràmica de l'illa de Buda, on es troben representats tots els ambients 
naturals del Delta. Es continua recte pel vial que se seguia. 

14,735 Càmping L’Aube. En arribar a l’alçada del càmping, es gira per un vial a la dreta i es retorna al riu. 

15,665 Far del Garxal (1 m). Antic far de Buda. La pista s'acaba en una esplanada rodona, al capdavant s'obre 

la Mediterrània. L'Ebre i el GR 99 acaben aquí el seu recorregut. És la desembocadura del gran Ebre. 

17,445 URBANITZACIÓ RIUMAR. Un sender interpretatiu, i amb ell el Camí Natural, gira a l'esquerra vorejant el 

far i recorre la vora del Garxal, on s'han disposat diversos punts d'observació de la fauna de la llacuna. El 
sender acaba on comença el passeig marítim de la urbanització de Riumar, punt final de l'etapa i del 
recorregut del GR 99 entre la localitat de Casp i el mar Mediterrani. 

 
 

 

Descripció de l’itinerari 
 

El Camí Natural de l'Ebre finalitza en aquesta etapa, un recorregut llarg i pla a través del Parc Natural del Delta i els 

grans arrossars formats en les terres noves de l'al·luvió. Travessant els diferents barris de Deltebre, i cenyint-se a la 

vora de l'Ebre, es voreja el nou port pesquer del poble i es puja al petit mirador de Muntell de les Verges des d'on 

s'arriba al far del Garxal, desembocadura oficial de l'Ebre. Envoltant la llacuna del Garxal, part del Parc Natural , s'arriba 

a l'última meta del Camí Natural de l'Ebre, al passeig marítim de la urbanització Riumar.  

Avançant pels principals carrers de Deltebre, s'arriba a l'embarcador dels transbordadors Garriga, que permeten creuar 

a la localitat de Sant Jaume d'Enveja, que es troba a l'altra banda del riu. Després d'uns metres més passejant, entrem 



a la petita vila de la Cava, pertanyent al municipi de Deltebre, després s'arriba de nou a la ribera i al seu passeig fluvial, 

que s'estén fins a sortir del nucli urbà per la rotonda situada al E de la població, a la carretera T-340. Es creua aquesta 

carretera per reprendre el Canal de l'Esquerra pel seu marge dret, que avança entre palmeres. Poc després, es deixa a 

la dreta el mas de Bonos i, una mica més enllà, el pont dels Moros o del Rei, on hi ha una zona recreativa amb bancs i 

aigua. En un encreuament amb una rotonda es pren la carretera de l'esquerra que condueix a la zona turística de 

l'embarcador de les Golondrinas.  

Un passeig fluvial sobre la riba plena de petits 

embarcadors i punts de pesca condueix a les 

instal.lacions del nou port pesquer de Deltebre. 

Vorejant la seva dàrsena, el Camí Natural torna a la 

vora i arriba a una duna fòssil d'uns 5 metres d'alçada, 

sobre la qual s'ha condicionat el mirador del Muntell de 

les Verges, des del qual es pot gaudir d'una vista 

panoràmica de l'illa de Buda, on es troben 

representats tots els ambients naturals del Delta. 

Destaquen com a més importants les llacunes del seu 

interior anomenades "Galatxos", que alberguen una 

gran quantitat d'aus aquàtiques que utilitzen aquesta 

zona humida com a lloc de nidificació, hivernada i 

parada a l'època de les migracions. El mirador del Muntell de les Verges és el punt d'inici d'un recorregut autoguiat pel 

Garxal i també del camí de "Sant Jaume de l'Ebre". Des d'aquest lloc es pot observar a l'alba i al capvespre el moviment 

d'entrada i sortida de les aus cap als dormidors o àrees d'alimentació.  

Des del mirador, es baixa i, travessant un sorral, s'arriba al cap d'un quilòmetre al Far del Garxal (antic far de Buda). La 

pista s'acaba en una esplanada rodona, al capdavant s'obre la Mediterrània. L'Ebre i el GR 99 acaben aquí el seu 

recorregut. Sent aquest lloc la pretesa desembocadura del gran Ebre, encara es pot veure vora per ambdós costats 

entrant al mar: pel sud hi ha les ribes de l'illa de Sant Antoni i pel nord queda el Garxal. Les dues riberes formen 

l'embocadura final de l'Ebre, l'anomenada Gola de Tramuntana.  Un sender interpretatiu, i amb ell el Camí Natural, gira 

a l'esquerra vorejant el far i recorre la vora del Garxal, on s'han disposat diversos punts d'observació de la fauna de la 

llacuna. El sender acaba on comença el passeig marítim de la urbanització de Riumar, punt final de l'etapa i del 

recorregut del GR 99 entre la localitat de Casp i el mar Mediterrani. La urbanització de Riumar s'estén diversos 

quilòmetres al llarg de la costa davant de la platja i molt a prop de la desembocadura de l'Ebre, en el límit est del Parc 

Natural del Delta de l'Ebre. Les platges de Riumar conformen un sistema típic de dunes deltaiques, molt mòbils i 

canviants. Alhora, és un paisatge fràgil i delicat, fet i creat amb els segles, amb la força d'un riu que ha modificat 

paisatges, terres, homes i dones. 
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