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Potencialitats de desenvolupament turístic a la 
Ribera d’Ebre per assolir un adequat posicionament
al mercat. Concrecions estratègiques (2011)

Es fa èmfasi en la necessitat de implementar projectes que 
serveixin de base per a l’articulació d’una oferta turística 
comarcal, centrada en 4 eixos:

� el riu i les rutes de senderisme (GR-99 i GR-7)
� patrimoni cultural i memòria històrica
� gastronomia i productes locals
� esdeveniments

La necessitat d’una estratègia
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L’Ebre ha d’ocupar un lloc rellevant en les 
estratègies de de turisme de la comarca

� pels seus atractius
� per la capacitat d’articulació del territori
� pel fet que els espais fluvials s’han convertit

en recursos de referència per a la configuració
de productes de descoberta dels territoris

La qualitat territorial, un factor de competitivitat



Pla estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i 
Directrius Nacionals de Turisme 2020

NOUS PRODUCTES TURÍSTICS

“Catalunya és rica en recursos però encara pobre en 

productes turístics estructurats, innovadors, competitius

i vendibles sobretot en l’àmbit internacional”

La necessitat de crear productes



Pla de màrqueting de Catalunya va en aquesta mateixa línia

La qualitat territorial, un factor de competitivitat

6 grans experiències turístiques estructurades en línies de productes
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Objectiu:

• Preparar una estratègia de desenvolupament turístic
vinculada al GR-99

• a partir de la cooperació públic-privada
• que pugui ser presentada a diferents ens públics,
• per consolidar una marca ben posicionada en el mercat

turístic
• amb capacitat d'atracció de públic internacional
• especialment en l'àmbit del senderisme i del

cicloturisme.

Contingut del document

Estudi de col�laboració públic-privada per al desenvolupament 
de l’oferta turística a l’entorn del GR-99 
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CONCLUSIONS I PROPOSTES D’ACTUACIÓ
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1. El riu Ebre es troba encara lluny de ser un producte
turístic integral a semblança d’altres espais fluvials

Conclusions



Iniciativa local impulsada pel Consorci Alba Ter,
per al desenvolupament d’un producte turístic transversal.

Finançament a través de
• Quotes
• Pla de Foment
• Programa europeu Interreg
• ....

www.rutadelter.cat

Ruta a peu – 225 kms.
Ruta en bicicleta – 205 kms. aprox.
Ampliada als afluents: Freser, Gurri, ...
Rutes temàtiques associades

Conclusions



Empreses associades:

www.rutadelter.cat

Més de 80 empreses associades

Xarxes socials: + 5.200 seguidors al Facebook 

Conclusions



Operadors amb producte:

www.rutadelter.cat

Ultra Trail Ruta del Ter

Esdeveniments:

Conclusions



• CAMÍ NATURAL DE LA MUGA – Alt Empordà

Conclusions



• GUADALQUIVIR

Iniciativa que a principis de 2013 semblava que 
comptava amb el suport de promotors de rutes al 
Danubi. Encara no trobem cap informació turística

• GUADIANA

Com a l’Ebre hi ha la infraestructura per 
sense informació turística

Conclusions



• TAJO

La informació que es troba correspon a bloggers
individuals

Conclusions



• TAJO

.. o en aquest cas a rutes de observació d’ocells
promogut per la Junta de Extremadura

Conclusions



RUTA DEL DANUBI - Alemanya

350 kms. senderisme (16 dies)
Diverses opcions per al cicloturisme
Informació d’allotjaments, empreses per 
organitzar les rutes, lloguer de bicicletes, etc.

www.deutsche-donau.com

Conclusions



RUTA DEL DANUBI

Forma part de la ruta 6 Eurovelo

Es promociona des de tots els països per 
on transcorre i per molts operadors
privats.

Agrupa a alguns dels països:

Àustria, Eslovàquia, Hongria, 
Croàcia, Rumania i Sèrbia

www.danube-river.org

Conclusions



www.rhinecycleroute.eu

Posa en valor el patrimoni natural i cultural. Adapta rutes
per a famílies.
Web en 4 idiomes: francès, anglès, alemany i holandès

Conclusions



Iniciativa local de 4 països: Holanda, Alemanya, França i
Suïssa, per impulsar la ruta del Rin.
Finançament a través d’un programa Interreg IVB

S’integra en la xarxa europea EUROVELO. 
www.eurovelo.org
Fins i tot la web comercial integra el seu logo.

www.demarrage.eu

www.rhinecycleroute.eu

Conclusions



Ruta cicloturística de 800 kms.
2 regions
Més de 700.000 usuaris anuals
1/3 dels quals són estrangers

www.loireavelo.fr
Forma part de la ruta 6 EUROVELO que
ressegeuix diversos rius

Conclusions



2. Alguns dels principals atractius del 
riu Ebre i el GR-99

Conclusions

• 930 kms. de longitud, senyalitzat
com a GR (42 etapes)

• Travessa 7 Comunitats Autònomes: 
Cantàbria, Castella-Lleó, La Rioja, 
País Basc, Navarra, Aragó i 
Catalunya.

• 32 espais d’interès natural.
• Elements patrimonials de diversos 

estils (eremític, romà, musulmà, 
romànic, …)

• Es creua amb molts altres senders
GR i Vies Verdes.

• Passa per zones amb DO i IGP: oli, 
vi, fruita, arròs, . 



3. L’actuació del Ministeri consisteix
en la senyalització i en l’elaboració
d’una guia del sender GR-99, en el 
marc de la iniciativa CAMINOS 
NATURALES

Conclusions



3. L’actuació del Ministeri
consisteix en la senyalització i 
en l’elaboració d’una guia del 
sender GR-99, en el marc de 
la iniciativa CAMINOS 
NATURALES

Descripció molt detallada del itinerari i 
de llocs d’interès: pobles, paisatges, 
patrimoni, fauna, … però no hi ha 
informació pràctica: oficines de 
turisme, webs, on dormir, on menjar, 
altres serveis, etc. 

Conclusions



4. Les actuacions que s’han fet fins ara per a la promoció del 
riu i del GR-99, com a ruta turística global,  són escasses.

Conclusions

No hi ha cap institució dedicada a la 
promoció turística de la ruta.

Hi ha pocs esdeveniments esportius al seu
entorn.



5. Iniciativa impulsada pel Consell Comarcal amb els
municipis per avaluar l’estat del camí i arranjament
d’alguns trams

Conclusions



6. A nivell de rius europeus, les ofertes turístiques són
molt variades. Adreçades a públics molt diversos i combinen 

diferents elements d’interès.

Conclusions



6. A nivell de rius
europeus, les ofertes 
turístiques són molt
variades. 

Adreçades a públics molt
diversos  i combinen 
diferents elements

d’interès.

Conclusions



7. Les grans rutes fluvials generen un volum de visitants
molt important i xifres de negoci realment elevades

Loire à vélo:  
uns 800.000 ciclistes any
Ingressos directes de 17 milions €

Danubi - Àustria:  
uns 80.000 visitants entre juliol i agost a 
la ciutat de Krems

Ruta del Mosela: 
409.000 cicloturistes, 
256.000 pernoctacions

Conclusions



8. El viatger troba sota una imatge comuna i consolidada 
tots els elements de promoció, informació i serveis que 
necessita i fins i tot, accedir a la compra de serveis i 
productes.

Web de la Ruta del Rin:

Conclusions



8. El viatger troba sota una imatge comuna i consolidada 
tots els elements de promoció, informació i serveis que 
necessita i fins i tot, accedir a la compra de serveis i 
productes.

Per a l’estudi s’ha fet una selecció de 232 operadors de 6 països diferents
que ofereixen productes de turisme actiu, de natura, etc.

Incorpora 35 fitxes de productes vinculats a espais fluvials, a senders i a 
altres que combinen activitat física (senderisme, cicloturisme) amb cultura, 
gastronomia, enoturisme, pesca, birdwatching, etc.

S’han analitzat dades d’interès com: durada del viatge, tipologia del client, 
tipus d’allotjament, mesos de programació, paraules clau, etc.

Conclusions



8. Exemple de fitxa.

Conclusions



8. El viatger troba sota una imatge comuna i consolidada 
tots els elements de promoció, informació i serveis que 
necessita i fins i tot, accedir a la compra de serveis i 
productes.

Els elements incorporats en aquests productes
analitzats no són substancialment diferents dels que es 
poden trobar al riu Ebre.

Conclusions



Programes en què ha obtingut finançament:

- 1998-2000. Programa pilot DGXI de política 
territorial i cohesió.

- Pla de Foment del Departament d’Indústria, 
Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.

- Programa INTERREG IIIA i IVA transfronterer.

- Programa LIFE Riparia Ter, de restauració
d’hàbitats fluvials.

9. Molts dels projectes de dinamització turística dels espais
fluvials han tingut suport de fons europeus.

Conclusions



RUTA DEL DANUBIProgrames europeus en què ha obtingut
finançament:

- 1994-1999.  INTERREG II C El riu com a 
via de comunicació de la cultura.

- 2000-2006.   Cooperació entre ciutats i 
ports

- Projecte de mobilitat sostenible

- 2012-2013. Turisme temàtic:   
Senderisme al llarg del Danubi

- 2012.   Turisme patrimoni cultural e 
industrial: Rutes culturals en les zones
mitja i baixa del Danubi

www.danube-river.org

9. Molts dels projectes de dinamització turística dels espais
fluvials han tingut suport de fons europeus.

Conclusions



RUTA DEL RIN

www.demarrage.org

9. Molts dels projectes de dinamització turística dels espais
fluvials han tingut suport de fons europeus

Iniciativa local de 4 països: Holanda, Alemanya, França i
Suïssa, per impulsar la ruta del Rin.

Finançament a través d’un programa Interreg IVB

Pressupost: 2,3 milions d’euros

Durada: 4 anys 2010-2013

Actuacions:

- Manual de imatge corporativa

- Estudis de mercat sobre la ruta cicloturística

- Programa de màrqueting transnacional

- Estructura de gestió de la ruta

Conclusions



�Avançar en la línia de crear producte turístic que tinguin el
riu i el sender com a protagonistes.

�Aconseguir un bon estat de la infraestructura.

�Adaptar els serveis públics i privats als requeriments de les
modalitats de turisme que es poden practicar al GR-99
(exemple walkers welcome, cyclists welcome, etc.).

Propostes d’actuació



� Treballar per aconseguir una imatge global del riu Ebre i del
GR-99 buscant acords de col·laboració amb tots els agents
turístics i les institucions implicades

� a nivell de comarca

� a nivell de Terres de l’Ebre

� a nivell de tot el curs fluvial

per convertir l’Ebre en un destí turístic.

Propostes d’actuació



� El nou període comunitari 2014-2020 pot ser una
plataforma per estimular aquesta cooperació.

� Seria convenient establir contactes amb algunes
iniciatives a nivell europeu que ja tenen un procés més
consolidat, per intercanviar experiències, benchmarking
i cooperació.

�Paral·lelament, continuar treballant a nivell local,
comarcal i de Terres de l’Ebre en el desenvolupament
de productes per a mercats de proximitat i
internacionals.

Propostes d’actuació



Objectiu:

Treballar conjuntament per convertir el recurs Riu Ebre-GR99
en un producte turístic de referència en els mercats aprofitant
les experiències dels principals rius europeus.

Actuacions previstes 2014



� Elaborar un Pla de relacions institucionals que permeti
contactar amb entitats, associacions i agents turístics
interessats en la promoció conjunta del GR-99.

� Preparació d’un dossier de presentació del projecte.

� Contactes, visites i entrevistes amb entitats identificades.

� Campanya de notícies sobre l’oportunitat i beneficis del
projecte.

� Seguiment de les línies de finançament a les que es
podrien presentar projectes.

Actuacions previstes 2014




