
 
Baixada pel riu Ebre - setembre 2019 
 
 
  
Data: Dissabte 28 de setembre de 2019. 
Participants (13): Joan Gassol, Montse León, Joan Mª Boada, Rosa Mari de 
Vidiella, José Vázquez, Josep Mariné, Maria Cinta Prats, Pere López, Tatiana 
Stupina, Toni Coll, Maria Pilar Inostroza, com invitat Lluís Balsells i el guia Eloi 
Balsells. 
Inici: Embarcament de Móra la Nova. 
Final: Embarcament de Miravet. 
Distància: 13 km o 7 milles nàutiques. 
 
El passat dissabte dia vint-i-vuit de setembre de 2019, vam organitzar una 
experiència diferent dins del món de la natura, vam fer una baixada amb caiacs 
pel riu Ebre, concretament des de Móra d’Ebre fins a Miravet. 
 
De bon matí ens trobem tots a Reus per anar plegats fins a Móra.  
 
Sobre les nou del matí arribem a Móra d’Ebre i ens dirigim a l’embarcador de 
Móra la Nova, que es troba a la riba esquerra del riu, on ja ens esperaven el 
nostre amic Lluís i els seus fills Alba i Eloi amb els caiacs preparats. 
 

             
        Trobada amb els guies del riu.                          Primeres lliçons. 
 
Alba i Eloi regenten l’empresa Enblau, creadors d’aventures, amb els quals 
havíem concertat la baixada pel riu Ebre. 
 
Al arribar i una vegada fetes les presentacions i les salutacions, Eloi ens dóna 
una classe prèvia de com agafar els rems, de com fer-los servir i de com 
maniobrar amb els caiacs. 
 
Tot seguit vuit membres del grup, acompanyats pel Lluís i l’Eloi com a guia, ens 
col·loquem dins els caiacs i entrem al riu. Uns primers moviments per veure 
que hem entès les lliçons de l’Eloi i poc a poc comencem la baixada pel riu. 
 



            
                Provant els caiacs.                                  Primeres palades. 
 
Tots podem comprovar que la cosa funciona, que ens ho passem d’allò més bé 
i seguint les indicacions de l’Eloi, unes vegades per la riba esquerra, d’altres 
creuant el riu, per la riba dreta anem baixant. 
 
A mig camí fem una aturada en una petita illa al centre del riu, on fem un 
descans i aprofitem per menjar alguna cosa i hidratar-os una mica. 
 

 
Caiaquistes. 

 

            
                Aturada de descans.                        Continuem baixant el riu. 
 
 



            
                           Joan.            Lluís. 
 

            
                            Tatiana.       Rosa Mari. 
 

            
                Josep i Maria Cinta.                                           Pepe. 
 

            
        Toni.          Pere. 
 



Mentre descendim per les tranquil·les aigües podem contemplar la rica 
vegetació de les ribes i també un reguitzell d’aus, que el nostre guia ens va 
indicant i dient els seus noms, ànecs,  bernats, garses, martinets, etc. 
 
Sobre les dotze del migdia, i darrera l’últim tomb del riu, ens rep l’espectacular 
imatge del poble de Miravet, vist des del riu. 
 

 
Miravet vist des del riu. 

 
Poc després arribem a l’embarcador de Miravet, on un darrera l’altre anem 
sortint del riu i ajudem a treure les barques del riu. 
 
Ens fem una foto del grup de caiaquistes, ens acomiadem dels nostres guies 
del riu. 
 

 
Grup de caiaquistes amb el guia. 

 
Després de la nostra aventura pel riu anem tots plegats a dinar al restaurant el 
Molí de Xim, que es troba al mateix poble de Miravet, on aprofitem per menjar 
els plats típics de la zona. 



 
Per la tarda havíem concertat una visita al poble i al castell de Miravet,  
"Miravet Experience" que és una manera de descobrir Miravet de la mà del 
guia entusiasta i enamorat de la seva història: el Vicens Ayan (Tarvitur). 
 
Sobre les quatre de la tarda ens ve a buscar el Vicens al mateix restaurant i 
ens acompanya fins els castell. 
 
Abans d’entrar ens fa un petit resum de la seva història perquè anem entrant 
en situació.  Tot seguit entrem dins del castell i fent un recorregut per dins ens 
va explicant històries i aventures sobre el castell. 
 

            
    Breu informació als peus del castell.                Castell de Miravet. 
 
A sobre d’un penya-segat els àrabs decidiren establir el poble de Miravet, i 
coronant el cingle un imponent castell; convertit en fortalesa-monestir pels 
templers després de la seva conquesta el 1153. Construït sobre un poblat iber i 
sobre l’antiga fortalesa musulmana, el conjunt dels segles XII i XIII està 
considerat un dels millors exemples d’arquitectura romànica de transició, 
religiosa i militar, de l’Orde del Temple, a tot Occident. 
 

            
             Visitant les cavallerisses.                      Pati interior del castell. 
 



            
              Interior de l’església.                                Terrassa superior. 
 
Una vegada feta la visita al castell agafem els cotxes i tornem a baixar al poble, 
continuant la visita del mateix pels seus carrers junt amb el nostre guia Vicens. 
 
Possiblement d'origen ibèric, s'han trobat restes romanes i després, el segle 
VIII fou ocupada pels àrabs i amb el temps fou un castell defensiu com Siurana, 
i un dels darrers reductes musulmans a Catalunya. Fou llavors quan va prendre 
el nom de Murâbit, del que deriva Miravet. 
 

            
      Placa que senyala on va arribar               Aturada per donar explicacions. 
      la riuada del 1787, la pitjor de     
      totes. 
 
Fem un recorregut pel Cap de la Vila, pels carrers que s’enfilen per la paret 
rocosa de la muntanya, i podem veure el molí medieval, els porxos, l'antiga 
aljama morisca-jueva, el carrer de la jueria, les muralles de tancament, la talaia 
i l'església Vella. 
 
Ja com a cloenda d’un meravellós dia, i dins de l’església vella el guia ens 
acomiada oferint-nos un tast de vi i productes del país. 
 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_VIII
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_VIII
https://ca.wikipedia.org/wiki/Siurana_(Priorat)


 
Tot el grup amb d’altres turistes. 


