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1. PRESENTACIÓ 
 

Al llarg de l’any 2011 i 2012, “Ribera d’Ebre VIVA”, amb el suport del Servei 
d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa “Treball a les 7 comarques” ha 
portat a terme diverses actuacions vinculades a l’activitat turística i de promoció 
conjunta amb l’artesania i la producció agroalimentària.  

L’any 2011, el document Potencialitats de desenvolupament turístic a la Ribera 
d’Ebre: Concrecions Estratègiques presentava els resultats d’una anàlisi 
socioeconòmica de la comarca que permetia dissenyar un diagrama DAFO de punts 
febles, amenaces, punts forts i oportunitats.  
 
S’analitzaven així mateix quins podien ser els escenaris de futur i es formulaven  sis 
línies estratègiques que han de marcar els principals camins a través dels quals assolir 
el model de desenvolupament turístic proposat a mig i llarg termini i que són les 
següents: 

 
o Treball en xarxa 
o Diversificació 
o Segmentació 
o Internacionalització 
o Informació  
o Formació 
 

Es proposava així mateix un Pla d’acció centrat en: 

o Xarxa de tots els actors de la comarca 
o Estructura de comunicació 
o Identificació d’operadors i productes 
o Disseny de productes 
o Accions de suport a la comercialització 

Al llarg de l’any 2012 es va avançar en diversos àmbits d’aquest Pla d’Acció. Entre 
d’altres: 

o Posta en marxa del treball en xarxa de tots els actors de la comarca a 
través de reunions en cada un dels municipis i en una segona fase, de 
forma conjunta. 

o Identificació d’una mostra d’operadors turístics de l’estat i europeus, 
amb productes que passen per la comarca o per la demarcació de 
Tarragona. 

o Inici d’un procés de suport a la consolidació d’algunes de les iniciatives 
presents en el territori per avançar en la configuració de productes 
turístics transversals, d’interès per a mercats i segments determinats.  
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També es va posar de manifest la necessitat d'implementar projectes que servissin 
de base per a l'articulació d'una oferta turística comarcal centrada en quatre eixos 
temàtics principals com són: 

 
o el riu i les rutes de senderisme (GR-99 i GR-7) 

o patrimoni cultural i memòria històrica 

o gastronomia i productes locals 

o esdeveniments 

 
En aquest sentit, i en relació al primer gran àmbit temàtic, el riu Ebre es planteja 
com un gran potencial de què disposa la comarca de la Ribera d'Ebre, atesa la 
singularitat del recurs natural en si mateix, però també en els altres eixos, doncs el 
riu ha estat i és testimoni de l’activitat humana que al llarg del seu recorregut s’hi 
ha desenvolupat i és, per tant, un espai ric en història, cultura, tradicions i formes 
de vida.  
 
L’Ebre és, doncs, un recurs que necessàriament ha d’ocupar un lloc rellevant 
en les estratègies de turisme de la comarca a curt termini, tant pels seus 
atractius intrínsecs com per la seva capacitat d'articulació del territori i de creació 
de fluxos turístics al llarg dels seus més de 900 km de longitud. S’ha de ser  
conscient però que els resultats s’obtindran només a mig i llarg termini. 

Molts rius europeus han desenvolupat des de fa anys itineraris i accions de suport a 
les empreses per convertir-se en destins turístics de referència del cicloturisme, 
senderisme i turisme eqüestre. En són exemples, el Loira, el Danubi, el Rin i a 
Catalunya, la Ruta del Ter, entre molts altres. 

Per això es veu com una oportunitat el crear xarxes de cooperació amb altres 
territoris al llarg del GR-99, és a dir des del naixement fins a la desembocadura del 
riu Ebre.  Aquesta actuació s’ajusta perfectament a les recomanacions que, entre 
d’altres, fa el Plan Nacional e Integral de Turismo, la qual cosa de ben segur 
facilitarà el contacte amb altres Comunitats Autònomes.  En el paquet de mesures 
que planteja aquest Pla es preveu impulsar l’ús turístic dels camins naturals. Ho 
trobem en l’eix anomenat OFERTAS Y DESTINOS, com una de les accions per posar 
en valor el patrimoni natural, cultural i enogastronòmic: 

Impulsar el uso turístico de los caminos naturales e itinerarios no motorizados ... 
como fórmula para un turismo pausado que recorre la geografia espanyola en 
medios no motorizados, usando los alojamientos rurales. (pg. 76) 

Així mateix el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i les Directrius 
Nacionals de Turisme 2020 parla de la necessitat de disposar de productes turístics 
estructurats a oferir als visitants, ja que De res no serveix fer promoció d’una 
destinació si abans no s’és capaç d’oferir un producte competitiu 
 
I la conclusió que presenta com a canvi que ha de de fer el país:  De “despatxar 
llits” a vendre productes sofisticats en un mercat global competitiu. De disposar de 
molts recursos turístics a crear una cartera equilibrada i complementària de 

http://www.tourspain.es/ca-es/vde/paginas/pnit.aspx
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/20%20-%20Turisme/Observatori%20turisme/Recerca%20i%20estudis/Documents/Arxius/Pla.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/20%20-%20Turisme/Observatori%20turisme/Recerca%20i%20estudis/Documents/Arxius/Pla.pdf
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productes turístics. De ser una destinació de vacances a un país d’experiències. De 
rebre molts turistes a fidelitzar clients sostenibles. De la quantitat a la qualitat. 
 
També s’apunta a la cooperació i al treball conjunt entre administracions, sumant 
recursos i consensuant objectius com a un dels grans fonaments de futur i al fet 
que Catalunya és una destinació de destinacions que han de treballar de forma 
harmònica. 
 
També el Pla de Màrqueting de Catalunya en la definició de les grans línies de 
productes associades a 6 grans categories de producte marca els Itineraris temàtics 
o la 100% ciclisme i senderisme com algunes de les prioritàries. 
 
En aquest document es presenten exemples de casos pràctics i d'experiències de 
projectes turístics a l’entorn de rius que, a nivell d'estat espanyol o de la Unió 
Europea, poden resultar d'interès i extrapolables a nivell local. 
 
Així mateix s’adjunta una anàlisi del GR-99 al llarg del riu Ebre i de les possibilitats 
de creixement d'una oferta turística al seu entorn. Per això s'ha realitzat una 
identificació dels serveis que s'ofereixen al llarg del seu curs, de les institucions 
implicades d'una manera o altra en l'aprofitament del riu com a factor de 
desenvolupament turístic, així com d’empreses turístics que operen amb aquest 
recurs. 
 
L'objectiu d’aquest apartat és també disposar d'un informe de situació del GR-99 en 
el seu estat actual i identificar les actuacions necessàries per a la seva utilització 
turística. Per a això s'ha elaborat una diagnosi interna del sender al seu pas per la 
comarca, i també en relació a tot el sender des del naixement de l'Ebre fins a la 
desembocadura. 

Per a la part de diagnosi interna s'ha comptat amb la col·laboració del Grup Natura 
Freixe, que ha realitzat un treball de camp consistent en l'elaboració d'un informe 
detallat de l'estat del camí, la senyalització, les actuacions a dur a terme, els punts 
que poden suposar alguna dificultat per als usuaris del camí i altres informacions 
que es detallen en les fitxes adjuntes a aquest document, totes elles 
documentades, a més, amb mapes i fotografies. 

Aquest informe ha tingut ja una aplicació directa tenint en compte que ha servit de 

base de treball d’un Pla d’Ocupació que ha permès millorar alguns dels trams 

analitzats. A l’Annex 4. Cronograma d’actuacions proposades per al Pla d’Ocupació 

es presenta un cronograma de les actuacions proposades.  

Per tal de tenir elements objectius d'articulació d'una proposta global d'actuació al 
llarg de tot el riu, s'ha fet un procés d'identificació d'actors relacionats amb el 
sender GR-99, les diferents comunitats per les quals travessa, i les ofertes 
turístiques existents a l'entorn del mateix.  

Les fonts d'informació han estat d'una base de dades pròpia i d'un rastreig per 
Internet que ha permès identificar rutes fluvials, productes que s'ofereixen en el 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2013/05/13/13/01/e6067076-e362-4208-bbb3-5920b39949d2.pdf
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mercat amb relació a aquestes, ens de gestió territorials, serveis específics 
associats a aquestes rutes, etc. 

S’han identificat així mateix 232 operadors de turisme actiu, de natura i de 
descoberta dels territoris, de 6 països europeus que programen zones fluvials o de 
característiques similars a la Ribera i per tant, poden ser d’interès per conèixer la 
tipologia i composició dels productes que posen al mercat. 

Per ajudar als operadors locals a crear ofertes competitives per aquests mercats, 
s’han analitzat en profunditat 35 dels productes turístics que programen els  
operadors esmentats en el punt anterior, a través d’unes fitxes que permeten 
homogeneïtzar els resultats posant de relleu aspectes com tipus de públic, 
característiques del trajecte, tipus d’allotjament, períodes en què es comercialitzen, 
paraules clau utilitzades per destacar-los, etc. 

Finalment, es presenta un recull d’algunes de les línies de finançament a nivell 
estatal i europeu i molt especialment el plantejament del Marc Estratègic Comú 
previst pel nou període comunitari 2014-2020, que marcarà alguns dels programes 
de cooperació més a l’abast de les administracions d’àmbit local i regional.  

En aquest apartat s’han inclòs així mateix programes de cooperació específics per al  
desenvolupament turístic convocats directament per la DG Indústria i Empresa de 
la Comissió Europea. Es presenten alguns casos de projectes de dinamització 
turística en territoris fluvials basats en la cooperació entre diferents territoris, 
aprovats en els últims anys i que van molt en la línia del què es planteja per al GR-
99. 
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2. IMPORTÀNCIA DELS ESPAIS FLUVIALS EN EL 
DESENVOLUPAMENT DEL TURISME ACTIU I DE NATURA  

 
 
Les activitats relacionades amb la descoberta integral de territoris ben conservats i 
amb recursos naturals, culturals, gastronòmics i etnològics singulars tenen uns 
índexs de creixement molt importants en el conjunt dels mercats turístics d’arreu 
d’Europa, a través de la pràctica del senderisme, el cicloturisme, el caiac, o el 
“touring”.   
 
Els escenaris on es desenvolupen són molt diversos, des del litoral fins a les zones 
de mitja i alta muntanya i la combinació entre zones rurals i ciutats amb interès 
cultural. En aquest context es pot observar com les conques fluvials tenen una 
importància significativa a tot Europa per a la pràctica d’aquest tipus d’activitats 
recreatives en el medi natural.  
 
Aquesta presència rellevant dels espais fluvials es posa de manifest tant des del 
vessant de l’oferta com de la demanda, tal com veurem en els capítols 3 (Estudi de 
casos) i 5 (Anàlisi de productes turístics).  
 
Així, si observem l’evolució del comportament vacacional dels europeus i de les 
activitats que més es practiquen, podem veure que després del sol i la platja, les 
activitats recreatives en el medi natural que sovint s’integren en el concepte de 
“turisme actiu i de natura”, tenen uns índexs de creixement molt superior a la 
mitjana general del turisme a tot el món i molt especialment en els principals 
països europeus emissors cap al nostre país.  
 
Es pot afirmar fins i tot que per molts ciutadans europeus passejar, descobrir 
nous espais naturals i culturals, estar en contacte amb la gent del territori, 
consumir productes autòctons, forma part del seu estil de vida i és una 
part indissoluble de l’activitat de lleure. 
 
Les activitats en el medi natural i especialment en conques fluvials també estan 
molt presents en les polítiques comunitàries de suport al desenvolupament  (capítol 
6) si tenim en compte els beneficiaris d’algunes de les convocatòries de programes 
europeus. 
 
Podem citar en aquest capítol, d’una forma gràfica, algunes dades que ajuden a 
evidenciar la importància d’aquests mercats tenint en compte les activitats més 
practicades (producte) i els països de procedència (mercats). 
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SENDERISME A EUROPA 

La European Ramblers Association agrupa 55 federacions estatals i més de 
3 milions de senderistes. Entre les seves actuacions hi ha la de promoure 
senders de gran recorregut i transnacionals ajudant a protegir els entorns i 
a potenciar un desenvolupament sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més info:  www.era-ewv-ferp.com/ 

  

http://www.era-ewv-ferp.com/
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CICLOTURISME A EUROPA 
 
S’estima que es fan uns 2,3 mil milions de sortides de cicloturisme que 
generen 44 mil milions d’euros cada any. 
 
El cicloturisme dispersa fluxos turístics cap a zones que no són receptores 
de turisme. Genera riquesa i llocs de treball en les zones rurals.  
 
S’identifiquen dos tipus de perfils de cicloturistes segons si la motivació 
principal és l’activitat o la combinen amb altres, com pesca, senderisme, 
etc. El perfil tipus que s’identifica és: 
 

Edat mitjana, de 45 a 55 anys 

60% homes, 40% dones 

Nivell de formació i professional mitjà-alt 

Viatja sol (20%), en parella (50%), en grups petits de 3 a 
5 persones (20%) 

 

 

Més info:  www.ecf.com/news/cycling-tourism-europes-44-billion-euro-gold-mine/  

 

http://www.ecf.com/news/cycling-tourism-europes-44-billion-euro-gold-mine/
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Per entendre la importància que tenen els espais fluvials per a la pràctica del 
cicloturisme és d’interès l’informe The European Cycle Network Eurovelo que 
mostra els resultats de diversos estudis de freqüentació de cicloturistes en rutes al 
llarg de diferents rius europeus, tenint en compte que la metodologia és molt 
diversa. 

Volum de cicloturistes i de ciclistes de dia 

Ruta/Zona/ 
Xarxa 

Ruta del 
Elba a 

Saxonia 

Ruta del 
Elba a 

Prignitz 

Rin-
Palatinat 

Ruta Mosela 
cicloturisme 

Ruta del 
Danubi per 

la Baixa 
Àustria 

Any 2003 2006 2006 2006 2006 

Pernoctacions 
(x 1.000) 70 14 960 256 117 

Ciclistes de dia 
(x 1.000) 420 2 17.400 153 383 

Total (x 1.000) 
 490 16 18.400 409 500 

 

Origen dels cicloturistes 

Ruta/Zona/ 
Xarxa 

Ruta del 
Elba a 

Saxonia 

Ruta del 
Elba a 

Prignitz 

Rin-
Palatinat 

Ruta Mosela 
cicloturisme 

Ruta del 
Danubi per 

la Baixa 
Àustria 

Any 2003 2006 2006 2006 2006 

Propi país 95% 94% 92%  60% 

Internacional 5% 6% 8%  40% 

 

Estimació de despesa per dia dels cicloturistes 

Ruta/Zona/ 
Xarxa 

Ruta del 
Elba a 

Saxonia 

Ruta del 
Elba a 

Prignitz 

Rin-
Palatinat 

Ruta Mosela 
cicloturisme 

Ruta del 
Danubi per 

la Baixa 
Àustria 

Any 2003 2006 2006 2006 2006 

Amb 
pernoctació 57 € 62 € 62 € 55 € 77 € 

Ciclistes de dia 12 € 20 € 22 € 19 € 33 € 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/iron-curtain-trail/files/ep_studyeurovelo_en.pdf
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CAIAC I PIRAGUISME A EUROPA 
 

 

 
Segons dades de IDECE més de 30.000 persones fan recorreguts fluvials 
amb diferents tipus d’embarcacions al riu Ebre entre Ascó i Amposta, sense 
tenir en compte l’activitat tan important que hi ha a la desembocadura i a 
l’embassament de Riba-roja. 
 
Des del 2008, han augmentat en 12.000 els turistes fluvials. El pes més 
important correspon als que utilitzen caiacs o piragües que representen 
11.000 practicants. 
 
Malgrat això el mercat exterior és quasi testimonial, segons Jordi Borràs 
director del IDECE. 
 
Les empreses demanen actuacions lligades a millorar els equipaments de la 
via navegable: embarcadors amb dutxes, lavabos, magatzems per guardar 
les piragües, etc. i destinar més recursos a la promoció. 
 

Font: EL PERIODICO  16 maig 2013 
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DADES DELS PRINCIPALS MERCATS EUROPEUS  
 
 
 

FRANÇA 

Senderisme i vacances actives  
 

 15 milions de practicants habituals de senderisme.  500.000 fan 
viatges a l’estranger. 

 Un 68% dels francesos fan alguna activitat “rando” 

 Activitats realitzades durant les vacances a Europa (any 2005):  
28,6% senderisme i passejades a peu. 

Cicloturisme  
 

 40% de la població practica el ciclisme. 

 Figura entre les 4 principals activitats esportives practicades durant 
les vacances. Un 3,5% del total de francesos que viatgen ho 
practiquen. 

 Els cicloturistes itinerants fan estades llargues.  2 de cada 3 
corresponen a estades de més de 4 dies. 

 Activitat molt familiar. Joves de entre 15 i 24 anys i la franja de 
entre 35 i 49 anys.  

 
Més info:  www.dgcis.gouv.fr/etudes-et-statistiques/pratique-des-touristes 

 
 

 Despesa mitjana d’un cicloturista s’estima en 75 € per dia. 

 1 € invertit en rutes cicloturístiques genera com a mínim 1 € 
d’ingressos turístics anuals per al territori 

 
Més info:  www.gouvernement.fr/gouvernement/en-direct-des-ministeres/le-
tourisme-a-velo-en-france-un-marche-prometteur  

 

  

http://www.dgcis.gouv.fr/etudes-et-statistiques/pratique-des-touristes
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/en-direct-des-ministeres/le-tourisme-a-velo-en-france-un-marche-prometteur
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/en-direct-des-ministeres/le-tourisme-a-velo-en-france-un-marche-prometteur
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DADES DELS PRINCIPALS MERCATS EUROPEUS  
 
 
 

REGNE UNIT 

Vacances actives  
 

 Van augmentar un 22% entre 2004 i 2008 

 Els principals tipus: senderisme 37%, activitats nàutiques 22%, 
cicloturisme 5%, esports de neu 13%.  

 Les vacances actives atreuen no solament gent jove, sinó nous 
segments, com ara sèniors (+ de 50 anys), dones, famílies, etc. 

 Una quarta part de la població adulta ha realitzat un viatge de 
senderisme en algun moment de la seva vida.   

Més info:  http://oxygen.mintel.com/display/479866/# 

 

Beneficis econòmics del cicloturisme  
 

 El ciclisme és positiu per a l’economia rural.  

 Un cicloturista gasta de mitjana 25 lliures/dia en comprar menjar i 
serveis locals, davant de 7,5 £ que gasten els que van en cotxe, que 
poden portar tot el què necessiten.  

Més info:  www.ecf.com/press-corner/cycling-facts-and-
figures/#sthash.SeFVXtbY.dpuf 

 
 

 

 

 
 

http://oxygen.mintel.com/display/479866/
http://www.ecf.com/press-corner/cycling-facts-and-figures/#sthash.SeFVXtbY.dpuf
http://www.ecf.com/press-corner/cycling-facts-and-figures/#sthash.SeFVXtbY.dpuf
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DADES DELS PRINCIPALS MERCATS EUROPEUS  
 
 

ALEMANYA 

Senderisme  
 
 

 Segons la revista Wandermagazin, el senderisme està de moda. 

 Més de 40 milions d’alemanys de més de 16 anys es consideren 
senderistes actius.  

 6 milions d’alemanys van fer senderisme fora del país el 2010. 

 A partir dels 45 anys, la pràctica del senderisme és més regular i 
destaca el grup d’edat entre 65 i 74 anys.  

 El senderisme és una activitat que es realitza tot l’any. 

 La destinació més rellevant fora del país és Àustria, seguida de 
Suïssa. Destaquen també altres països, entre els quals l’Estat 
espanyol. 

 La despesa mitjana per dia del senderista és de 15,50 € i de 56,80 € 
si hi ha pernoctació.  

Més info:  www.decaba.com/temps-lliure-i-mercat-vacacional/ 
 
Cicloturisme 
 

 Alemanya compta amb 150 rutes de cicloturisme de llarga distància i 
estan en fase de creixement. Algunes són bucles dels itineraris 
clàssics al llarg dels rius Danubi o Neckar.  Més info:  www.rad-paradies.de  
 

 L’any 2008, el 43,1% dels alemanys va utilitzar la bicicleta durant 
les seves vacances, segons ADFC (associació de ciclisme alemanya). 
 

 
Turisme actiu 

 
 Segons Reiseanalyse 2008 un 13,4% dels viatges vacacionals tenen 

com a activitat principal el turisme actiu i d’aventura. Els principals 
destins són Àustria, Itàlia i Holanda. 
 

 
 

 

http://www.decaba.com/temps-lliure-i-mercat-vacacional/
http://www.rad-paradies.de/
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DADES DELS PRINCIPALS MERCATS EUROPEUS  
 
 

HOLANDA 

Cicloturisme i senderisme   
 

 50% de la població practica el ciclisme recreatiu regularment i un 
60% el senderisme. 

 Les activitats a la natura són la tipologia de vacances més buscada, 
per davant del sol i platja. 

 Destinacions preferides: França, Alemanya, Escandinàvia, Itàlia i 
Suïssa. 

 L’estat espanyol va molt per darrera de França com a destinació de 
turisme de natura i de vacances actives. 

 Productes més venuts: senderisme, cicloturisme, multiactivitats, 
turisme fluvial. 

 Importància de clubs i federacions esportives en l’organització de 
vacances actives. 

 Referent mundial en gestió de turisme sostenible 

 
Diverses fonts a través de Agència Catalana de Turisme a Benelux: www.act.cat/wp-
content/uploads/2013/05/CPT-Benelux-SITC2013Interclubs.pdf   

 
 

 

  

http://www.act.cat/wp-content/uploads/2013/05/CPT-Benelux-SITC2013Interclubs.pdf
http://www.act.cat/wp-content/uploads/2013/05/CPT-Benelux-SITC2013Interclubs.pdf
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DADES DELS PRINCIPALS MERCATS EUROPEUS  

ESPANYA 
 

Vacances actives i de natura 
 

 La demanda de turisme de natura creix de manera molt més ràpida 
que la del turisme convencional. 

 El nombre de visitants a espais naturals protegits durant l’any 2007 
va ser de 36 milions, segons EUROPARC España.  

 Plan de Impulso de Turismo de Naturaleza en España xifrava l’any 
2004 en  35 milions les pernoctacions vinculades a aquest tipus de 
producte. 

 Les principals activitats que es practiquen són senderisme, bicicleta i 
en menor mesura escalada, muntanyisme, cavall, caiac i busseig. 

 FAMILITUR 2011: Pasear por el campo y disfrutar de la naturaleza 
interessa al 40% dels entrevistats. 

 Es constata un augment d’operadors que programen estades de 
turisme actiu i de natural. 

 
 

 

 

 
 
 
  



 

Estudi de col·laboració públic-privada per al desenvolupament de l’oferta turística a l’entorn del GR-99. 
Agost 2013 

 

18 
 

 
3. EXEMPLES DE BONES PRÀCTIQUES 

 

El turisme fluvial, i més concretament en la modalitat de senderisme o cicloturisme 
seguint el curs dels rius ha guanyat un gran nombre de practicants en els darrers 
anys. La singularitat del paisatge i uns pendents normalment suaus fan que 
aquesta pràctica sigui adequada per a una gran varietat de públic, inclòs el familiar, 
fet que li dóna un gran potencial d’afluència turística i de creació d’oferta de 
productes de descoberta dels territoris. 

Els rius més importants d’Europa tenen senders fluvials i una oferta de serveis al 
seu entorn que els fa ser un gran focus d’atracció i de negoci turístic. En aquest 
apartat es mostren alguns d’aquests itineraris i el tipus d’oferta que s’hi pot trobar, 
com a exponent de bones pràctiques de les quals se’n poden extreure models a 
imitar. 

El coneixement de les actuacions que des del sector públic i privat s’han portat a 
terme amb aquests projectes, permet preparar els arguments de base per a la 
redacció i presentació d’un projecte turístic de valorització del GR-99, adaptat a les 
característiques específiques de la Ribera d’Ebre i que compti amb el recolzament 
dels agents turístics. 

Facilita així mateix, la redacció d’un document per presentar a territoris i 
Comunitats Autònomes per on travessa l’Ebre la seva potencialitat com a producte 
turístic global, seguint l’exemple d’altres rius europeus que han apostat per la 
cooperació i el treball en xarxa en l’estratègia de valorització dels seus recursos 
territorials.  

És a partir d’aquesta cooperació que es farà més visible l’oferta vinculada al GR-99 
a la comarca ja que per atreure l’interès de segments de demanda turística 
procedents de mercats més llunyans, és important que es tinguin en compte àmbits 
geogràfics d’una certa magnitud, que permetin entre d’altres, dissenyar rutes 
itinerants de diversos dies de durada. 

Serà a partir del coneixement de les actuacions que s’estan realitzant en altres 
zones que es podrà participar en xarxes de cooperació de diversa tipologia, a través 
de les quals és possible obtenir finançament per a la realització d’algunes de les 
actuacions que es proposen. 

Un cop identificats alguns dels exemples que es podrien analitzar es va convocar 
una reunió amb representants electes dels municipis de la comarca així com amb 
empreses i entitats que hi tenen un major interès en el projecte. 

La reunió –celebrada el dia 19 de març- va comptar amb l’assistència de 13 
persones i va permetre plantejar qüestions per part dels assistents que es van tenir 
en compte per a la realització d’aquest Estudi. 
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3.1. Els rius europeus i les xarxes de cicloturisme 

La major part dels rius compten amb traçats accessibles amb poca pendent i de 
connexió entre diferents poblacions, ha permès posar en valor aquestes 
infraestructures, millorar-ne la seva accessibilitat, senyalització, interpretació, etc. i 
d’aquesta manera convertir-les en un recurs turístic adaptat a les noves modalitats 
de turisme actiu i de descoberta del territori que com hem vist en el capítol 2, estan 
en un procés de creixement molt notable. 

Així, hem vist també en el capítol anterior com la major part de rius europeus 
disposen de itineraris que concentren un nombre creixent de practicants i es 
converteixen en un instrument clau de desenvolupament econòmic per als territoris 
per on passen. 

Malgrat que el senderisme és l’activitat de turisme amb més nombre de practicants 
i que una bona part dels rius disposa de rutes adaptades, volem posar de manifest 
també l’aposta que arreu d’Europa es fa al cicloturisme com a model de mobilitat 
sostenible a través de la connexió entre els pobles al llarg del riu i la seva 
dinamització turística. 

En aquesta línia, considerem important ressaltar el paper que està realitzant  
Eurovelo  www.eurovelo.org, projecte per dissenyar i coordinar una xarxa de 
itineraris ciclables que connecta tot el continent europeu tant per ser utilitzats per 
usuaris locals per a trajectes curts, com per turistes en itineraris de mitja i llarga 
distància.   

El promotor i gestor del projecte és la European Cyclist Federation  www.ecf.org 
i s’ha creat un comitè assessor per a la implementació de la xarxa.  

Actualment hi ha 14 itineraris desenvolupats al llarg de 45.000 km i es preveu que 
la xarxa estigui pràcticament completada l’any 2020, amb un total de 70.000 km. 
Els itineraris han d’ajustar-se a uns criteris de qualitat específics i han d’implicar 
com a mínim a 2 països europeus i tenir una longitud mínima de 1.000 km que 
sigui fàcil de comunicar i de promocionar. 

Des de febrer de 2013, s’ha posat en marxa una web específica adreçada a usuaris 
dels itineraris Eurovelo www.eurovelo.com/en en la què es descriuen l’estat en què 
es troben els diferents trams de cada itinerari. 

 

http://www.eurovelo.org/
http://www.ecf.org/
http://www.eurovelo.com/en
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Font: www.eurovelo.org/routes/ 

De les 14 rutes, Eurovelo 6 és la que té una relació més directa amb els espais 
fluvials. S’anomena Al llarg dels rius europeus resseguint el Loira, Rin i Danubi. 
També Eurovelo 15 ja que ressegueix el riu Rin.  

En el cas de Eurovelo 7 al seu pas per Txecoslovàquia, es parla que uneix el Danubi 
i l’Elba, a través del riu Moldava.  

En la mateixa línia, cal destacar la European Ramblers Association www.era-
ewv-ferp.com, entitat fundada l’any 1969 i que agrupa 55 organitzacions de 30 
països diferents, incloent Canadà, USA, Israel i Marroc.  

 

http://www.eurovelo.org/routes/
http://www.era-ewv-ferp.com/
http://www.era-ewv-ferp.com/
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www.era-ewv-ferp.com/?page_id=29 

Entre les seves funcions hi ha la de mantenir 11 senders de gran recorregut de tota 
Europa, algun d’ells molt vinculat a rius com el E6 que passa per trams dels rius 
Elba i Danubi, el E8, que segueix els rius Rin, Main i Danubi o el E11, per trams dels 
rius Oder i Elba.  

Complementàriament a aquests grans traçats molts rius europeus han organitzat 
propostes turístiques vinculades a trams fluvials amb una repercussió molt 
important sobre el desenvolupament turístic d’aquests territoris. En posem 
d’exemples els rius Danubi, Rin, Loira, Ter, Guadiana i Tajo. 

  

http://www.era-ewv-ferp.com/?page_id=29
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3.2. El Danubi 
 

El riu Danubi es presenta com a objecte d’un viatge de descobriment a través de 
nombrosos països i cultures, tot de camí fins al Mar Negre. Com el testimoni 
d’intercanvi constant entre cultures diferents, religions i visions de la vida i que 
promou la tolerància i la comprensió mútua.  

Les idees i les matèries primeres per als artesans i artistes passen amunt i avall del 
riu, igual que els productes acabats. Llegendes i mites omplen el seu camí, el que 
reflecteix l'impacte que el riu ha tingut en les persones a través del temps. Es parla 
de caçadors de l'edat de pedra, de la dominació romana, dels emperadors i reis, 
dels castells i dels comerciants rics. Un encantador panorama s'estén per davant, 
una agrupació dels esdeveniments històrics per a convertir-los en una experiència 
tangible en les ribes del riu. 

 

El Danubi és el segon riu més llarg d'Europa, amb 2.888 km. Des del seu 
naixement fins la desembocadura, té més de 2.400 km navegables. Vincula Europa 
Central amb els països d'Europa de l'Est i ofereix un corredor de transport comú 
entre els pobles i ciutats com Ulm, Regensburg, Passau, Viena, Pressburg o 
Budapest. Malgrat molts intents històrics, va ser només després de la finalització 
del Canal Main-Danubi, que desemboca prop de Kelheim, que hi ha hagut una via 
fluvial transeuropea contínua des del Mar del Nord al Mar Negre.  

Això ha afavorit, apart de la seva utilització com a via d’intercanvi comercial, la 
seva projecció com a espai per al turisme, i ha experimentat un creixent interès 
pels creuers fluvials.  

Aquesta afluència creixent de turistes s’ha entès des del territori com una 
oportunitat per desenvolupar altres ofertes, tant alternatives com complementàries 
del turisme de creuer, amb les que atraure una més gran varietat de públic 
interessat en conèixer l’entorn del riu i en fer-ho de diferents formes, sota un 
concepte ampli de descoberta. Actualment el cicloturisme i el senderisme ocupen 
un lloc molt important entre les activitats que s’hi desenvolupen, un exemple és 
que s’estima que només els ciclistes fan una despesa aproximada de 50 milions 
d’euros anuals. 
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El Danubi flueix a través del sud d'Alemanya, d'oest a est i és a poca distància de 
moltes ciutats i llocs d'importància històrica. Moltes vies utilitzades actualment per 
senderistes i cicloturistes creuen el curs del riu. Entre d’altres cal destacar la Ruta 
Romàntica o les rutes turístiques que uneixen els Alps amb el Mar Bàltic, la Ruta 
Barroca, la Via Raetica, la Via Danubia, etc. 

En el cas del senderisme, els itineraris no són lineals, en alguns trams ressegueixen 
algun dels afluents o s’endinsen en zones més muntanyoses, per evitar la Via Verda 
que pot ser més monòtona. 

El Danubi alemany, -on podem trobar la part més desenvolupada de l’oferta-, és un 
riu per als turistes que aprecien la cultura i la natura, que gaudeixen de la 
gastronomia i que busquen vacances actives al llarg de la ruta. És ideal per a 
ciclistes i entusiastes de la navegació que vulguin adaptar la velocitat del seu pas a 
la del riu i contactar amb les persones que coneixen al camí, gaudint de la seva 
hospitalitat. I també és per a aquells que volen tastar les especialitats culinàries 
locals. El Danubi alemany ofereix l'oportunitat de relaxar-se i rejovenir-se, i 
alimentar el cos i l'ànima d'una manera que només poden fer els grans rius. En 
aquests termes s’expressa el portal www.deutsche-donau.com que pertany a 
l’Associació de Treball del Danubi Alemany.  

 

Les activitats de promoció turística del Danubi a Alemanya i Àustria tenen el seu 
origen l’any 1970 amb la creació de una Unió Turística Internacional i l’any 1988 es 
consolida com a organització turística formada per regions, municipis per on 
discorre el riu. 

Entre les seves funcions destaquen: 

o Difusió dels territoris i de les regions (natura, cultura, ...) 

o Representació i assistència tècnica als seus membres. 

o Publicitat i contacte amb els mitjans de comunicació. 

o Organització i assistència a fires i viatges de promoció. 

o Màrqueting i comercialització. 

o Edició de material informatiu i mapes. 

http://www.deutsche-donau.com/
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o Manteniment i millora de les infraestructures turístiques. 

o Cooperació, coordinació i desenvolupament de projectes. 

 

Una de les rutes més 
freqüentades del Danubi 
alemany és la que 
s’emmarca en el projecte 
EuroVelo, concretament la 
ruta www.eurovelo6.org que 
ressegueix tres rius 
europeus: Loira, Rin i 
Danubi. També és possible 
fer-la entre el naixement i la 
frontera austríaca. 

Des del 2005 en què l’organització Deutsche Donau va senyalitzar la primera etapa 
es va popularitzar l’oferta de itineraris sense equipatge, en un tram de 
aproximadament 350 km previst per fer en 7 etapes, aproximadament 21 km 
diaris. La web www.deutsche-donau.com ofereix diversa informació de guies, 
mapes i relació d’establiments per als visitants que volen fer senderisme, 
cicloturisme i caiac, a més d’utilitzar els vaixells de passatgers. 

La promoció de la ruta posa de relleu els atractius culturals i la descoberta de 
ciutats, monuments, centres històrics i espais naturals protegits. 

Aquestes iniciatives han generat que actualment al llarg de tot el Danubi hi hagi 
interès en treballar en xarxa i 
promoure les activitats turístiques 
al seu voltant. 

Entre aquestes destaca la Danube 
Tourist Comission http://danube-
river.org i que actualment és 
integrada per Alemanya, Àustria, 
Eslovàquia, Hongria, Croàcia, 
Romania i Sèrbia.   

Bulgària i Ucraïna no en formen 
part actualment i Moldàvia ho fa 
com observador. 

 

http://www.eurovelo6.org/
http://www.deutsche-donau.com/
http://danube-river.org/
http://danube-river.org/
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Entre els socis hi ha Cambres de Comerç, empreses turístiques, de transport, ports 
fluvials, etc. Les seves funcions es centren en la cooperació internacional per al 
desenvolupament del turisme pel Danubi, el màrqueting, la celebració d’una fira 
anual “Saló del Danubi”, conferències anuals que apleguen operadors de transport, 
turisme, senderisme, cicloturisme, etc., i donar suport tècnic i mediàtic als seus 
membres.  

Compten amb un portal específic www.danubesalesmanual.com en els idiomes 
anglès i alemany, per tal d’ajudar als agents turístics locals a disposar de tota la 
informació necessària per a la preparació i comercialització de productes. 

La majoria de visitants de la zona procedeixen d’Alemanya, Àustria, Països Baixos, 
Gran Bretanya i Estats Units.  Un estudi del 2012 sobre el cicloturisme al Danubi 
austríac xifra en 80.000 els visitants atrets per aquesta modalitat que passen entre 
juliol i agost per la ciutat de Krems1. 

Una altra entitat de referència al voltant del riu és la Danube Competence 
Center  www.danubecc.org  

També promou la cooperació internacional amb membres tant del sector públic com 
privat. Entre els seus objectius hi ha el de impulsar la creació d’una marca única 
que identifiqui la regió del Danubi. Els seus membres són Alemanya. Croàcia, 
Sèrbia, Romania, Bulgària, Moldàvia i Ucraïna. 

 

 

 

Pel que fa a la participació en programes europeus, volem destacar que un projecte 
sobre senderisme a l’entorn del Danubi va estar seleccionat l’any 2011 en la 
primera convocatòria de turisme temàtic  Support to transnational thematic tourism 
products as means of enhancing competitiveness and sustainability of European 
                                                           
1  
M. Meschik: Sustainable Cycle Tourism along the Danube Cycle Route in Austria.  Tourism Planning & 
Development.  Volume 9, Issue 1, 2012 

http://www.danubesalesmanual.com/
http://www.danubecc.org/


 

Estudi de col·laboració públic-privada per al desenvolupament de l’oferta turística a l’entorn del GR-99. 
Agost 2013 

 

26 
 

tourism que ha anat convocant des de llavors la DG Indústria i Empresa de la 
Comissió Europea. Pel seu interès es troba una ressenya sobre aquest projecte en 
el capítol 6 d’aquest informe.  

 
3.3. El Rin 
 

La Ruta del Rin www.rhinecycleroute.eu es correspon a la ruta EuroVelo 15. Va des 
del naixement del Rin fins a la seva desembocadura al Mar del Nord i recorre per 
tant, un dels rius més grans d'Europa. Està pensada per a ciclistes de tots els 
nivells, molt especialment per al públic familiar i actiu.  Des dels Alps suïssos al Mar 
del Nord, el Rin ha fomentat el diàleg cultural i econòmic entre l'arc alpí i el nord 
d'Europa durant més de 2000 anys.  

 

 

 

En la seva presentació es posa de manifest que és una ruta per explorar la bellesa 
d'aquest paisatge del riu i les ciutats i pobles que voregen les seves ribes 
pintoresques, algunes de les quals figuren com a Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO.  De fet, la promoció de la ruta es fonamenta sobre la natura, l’art, els 
llocs catalogats, la gastronomia i l’herència cultural, els valors i les institucions que 
han alimentat el procés de construcció europea.  

En els seus 1.230 km de longitud el Rin travessa quatre països, -Suïssa, Alemanya, 
França i Països Baixos-, diversos espais naturals protegits i 9 llocs emblemàtics 
reconeguts com a Patrimoni de la Humanitat, entre els quals els castells de Brühl, 
la ciutat de Estrasburg, el Convent de Saint Gall, els molins de vent de Kinderdijk, 
la fortificació de Vauban, les Catedrals de Colònia i de Speyer, la Upper Middle Rhin 
Valley, la Roca de Lorelei.   

http://www.rhinecycleroute.eu/
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Espais naturals: Reserva de Lampertheim, la Reserva Natural del Delta del Sauer, 
el Riu Linge que travessa Holanda, el llac de Constança, els paisatges de vinya del 
sudoest de Alemanya on es produeix el Riesling, etc. 

El portal de la ruta mostra amb detall els elements singulars i més atractius, amb 
profusió d’imatges, i presenta aquest itinerari en 7 grans etapes, que no es 
corresponen a trams per realitzar en 1 dia, sinó que presenten temàticament set 
zones diferenciades en funció del seu paisatge, història o elements més 
característics de cada regió per la que travessa el Rhin.    

A més de presentar els 
recursos naturals i culturals, 
la pàgina web enllaça amb  
les guies editades que parlen 
del riu, més de vint, des d’on 
es poden comprar o 
descarregar els tracks de 
totes les etapes.  

Finalment, a través del portal 
es pot accedir a l’agenda 
d’esdeveniments que 
s’organitzen en qualsevol 
punt de la ruta on s’hi poden 
trobar festivals culturals, 
gastronòmics, fires, música, 
trobades ciclistes, mercats, 
etc. i també funciona com a 
enllaç a centrals de reserves 
d’operadors que ofereixen 
serveis relacionats amb 
EuroVelo 15.  

Per la importància de la ruta 
al llarg del riu, la seva 
aplicabilitat amb altres rutes 
de llarga distància siguin 
cicloturístiques o senderistes i 
la tipologia de projectes que 
s’han presentat a la última 
convocatòria del programa 
INTERREG, creiem d’interès 

desenvolupar dins el capítol 6 amb més profunditat la informació sobre el 
projecte www.demarrage.eu que ha finalitzat l’abril del 2013 i que ha estat 
l’impulsor dels resultats que es mostren. Entre d’altres, la plana web que s’ha 
comentat abans, la cooperació entre països, el suport a les empreses del  territori, 
etc. 

http://www.demarrage.eu/
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3.4. El Loira 

El Loira, amb 1.020 km és el riu més llarg de França. Neix a l’Ardèche, en el Massís 
Central i desemboca a l’Atlàntic. La seva conca ocupa una cinquena part del territori 
francès. Fins a mitjan del segle XIX, el Loira era la principal via de comunicació de 
mercaderies des de l’interior del país fins al port de Nantes. 

Geogràficament, els trams més característics del riu són la part corresponent al 
Massís Central, la part que recorre la Vall del Loira (que l’any 2000 va ser inclosa 
dins la llista de Patrimoni Mundial de la Unesco) i la desembocadura, a l’Atlàntic, a 
través de l’estuari de Saint Nazaire. 

Per la seva situació geogràfica, relativament a prop de la capital francesa, el seu 
paper clau com a eix de connexió entre el mar amb l’interior del país i la qualitat 
del seu patrimoni natural, ha estat un punt de referència de la història i la cultura 
franceses, adquirint la denominació de “riu real” pel fet que les classes dominants 
especialment la monarquia, van construir al seu entorn nombrosos castells, 
pavellons de caça i mansions que s’han convertit en un dels principals atractius 
turístics.  

La Vall del Loira que com s’ha dit, forma part del Patrimoni Mundial de la Unesco, 
és l’espai més extens de França que ostenta aquesta qualificació. A més d’uns 
paisatges excepcionals i una gastronomia reconeguda especialment pel que fa als 
seus vins, conté una gran quantitat de monuments històrics i ciutats patrimonials, 
els més característics dels quals són els castells. 

 

http://castillosdelloira.es/Descubrir-El-Valle-Del-Loira.html  

Tota aquesta qualitat paisatgística i patrimonial ha convertit el riu en un dels 
referents turístics de França al voltant del qual s’ha organitzat una oferta 
excepcional per atendre els visitants nacionals i internacionals. Com a complement 
a l’oferta més tradicional en circuits turístics en autobús i cotxe, és de destacar 
l’aposta d’aquests últims anys per atreure nous segments de demanda, 
especialment els que estan vinculats al cicloturisme.   

http://castillosdelloira.es/Descubrir-El-Valle-Del-Loira.html
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El Loira i el cicloturisme 

En aquests moments, el Loira és el primer destí turístic de França per al mercat 
internacional de cicloturisme. S’ha convertit en una de les rutes més populars 
d’Europa. S’estima en uns 800.000 usuaris cada any, dels quals un terç són 
estrangers, amb un impacte directe estimat de 17 milions 
d’euros. www.loireavelo.fr/var/crtc/storage/original/application/3c42ca24da128e15
cb10d57fae8c97f4.pdf 

En un estudi de l’any 2012 realitzat per la Direcció General de la Competitivitat de 
la Indústria i dels Serveis del Ministeri de l’Artesania, Comerç i Turisme de França, 
sobre els principals destins de cicloturisme del país per als mercats internacionals, 
es van identificar 135 operadors que programen més de 400 rutes i estades 
diverses en aquesta zona, amb un augment de més del 12% sobre l’any anterior. 

 

Font: Chiffres clé du tourisme à vélo 2012 

http://www.loireavelo.fr/var/crtc/storage/original/application/3c42ca24da128e15cb10d57fae8c97f4.pdf
http://www.loireavelo.fr/var/crtc/storage/original/application/3c42ca24da128e15cb10d57fae8c97f4.pdf
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A nivell europeu, la ruta cicloturista del Loira està integrada en la xarxa 
Eurovelo, concretament en la ruta EuroVelo 6, que va des de l'Atlàntic fins al Mar 
Negre, resseguint els grans rius europeus, conjuntament amb el Rin i del Danubi. 
Pel que fa al tram francès entre Saint-Nazaire i Besançon al llarg del Loira i el 
Saona, és tal com ja hem dit, la més famosa i prestigiosa ruta cicloturista a tot 
França, ideal per tot tipus de usuaris, fins i tot per famílies, degut a que els seus 
trams són molt planers i l’interès del patrimoni històric, sobretot dels castells. 

La ruta del Loira és un bon exemple per al riu Ebre de cooperació i treball 
en xarxa entre actors públics i privats per aconseguir un posicionament en els 
mercats internacionals, especialment en el cicloturisme. 

El portal de promoció de la ruta www.loireavelo.fr posa a disposició del visitant 800 
km de recorregut continuat per a bicicletes a les regions Pays de la Loire i Centre. 
Els trams responen a tipologies diferents en funció de la següent utilització:  

o 27% vies verdes (segregades) 
o 24% compartides amb carreteres sense trànsit 
o 37% compartides amb carreteres de poc tràfic 
o 12% carrils senyalitzats, no segregats 

 

Ofereix a més tot tipus d’informació, amb un cercador de serveis, entre els què 
s’inclouen allotjament, transport d’equipatge, lloguer de bicicletes, guies, mapes, 
adreces i direccions d’assistència permanent.  

Destaca el fet de que la web dóna les adreces de gairebé una vintena d’agències 
franceses especialitzades en el cicloturisme, cadascuna de les quals amb ofertes 
molt diverses i amb tot tipus d’informació, inclosa la dels preus de cada viatge i la 
possibilitat de reservar per Internet.  
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Darrera d’aquest portal hi ha un treball sistemàtic de concertació de més de 15 
anys entre governs regionals, departamentals, organismes de promoció i empreses 
relacionades amb l’allotjament, restauració, lloguer i reparació de bicicletes, espais 
culturals, etc. seguint les pautes que s’havien desenvolupat inicialment a la ruta del 
Danubi. 

L’organisme que gestiona la veloruta està formada per representants de 2 Régions, 
6 Departéments i 6 Agglomérations (àrees urbanes). A més de les funcions més 
pròpies de gestió i manteniment de les infraestructures ciclables, és de destacar 
l’aposta que fan per la intermodalitat, per fer accessibles les bicicletes en el sistema 
ferroviari.  

També el treball en xarxa que s’està desenvolupant pel que fa a la qualificació de 
l’oferta de serveis turístics associats a la ruta. En aquesta línia, s’ha creat una 
marca de qualitat Accueil Velo que agrupa 400 establiments i serveis vinculats a  

o allotjament (hotels, càmpings, albergs, bed and breakfast),  
o empreses de lloguer i reparacions de bicicletes,  
o oficines de turisme  
o espais visitables i de lleure (castells, cellers, museus, centres d’oci, etc.) 

situats a una distància de com a màxim 5 km de un dels itineraris ciclables 
senyalitzats.   
 

A cada un d’aquests establiments se’ls demana uns requisits, alguns d’ells d’obligat 
compliment i d’altres opcionals, per millorar el seu posicionament. A tots se’ls 
facilita un logo identificatiu de formar part del projecte.  La Guia Pràctica d’aquesta 
certificació es pot consultar a  
  www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/tourisme/c
ap-hebergement-touristique/guide-pratique-accueil-velo.pdf  

 

 

www.loireavelo.fr 

  

http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/tourisme/cap-hebergement-touristique/guide-pratique-accueil-velo.pdf
http://www.regioncentre.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/tourisme/cap-hebergement-touristique/guide-pratique-accueil-velo.pdf
http://www.loireavelo.fr/
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3.5. La Ruta del Ter 
 

La Ruta del Ter www.rutadelter.cat  uneix dos pols d'atracció turística com són els 
Pirineus i la Costa Brava, mitjançant un itinerari que segueix el curs del riu Ter, i 
que travessa cinc comarques de Catalunya. La ruta es pot fer a peu o en bicicleta i 
està senyalitzada amb simbologia pròpia. 

Al llarg de tot aquest recorregut, es pot observar una diversitat de paisatges, 
elements culturals, la història i les tradicions de cada municipi i al mateix temps es 
pot degustar una àmplia varietat gastronòmica i fer estada en diferents tipus 
d'allotjaments. 

Aquest itinerari ofereix la possibilitat de conèixer i descobrir el riu Ter des del 
naixement a Ulldeter, a 2.200 metres, fins a la desembocadura a la mar 
Mediterrània, a la Gola del Ter (L'Estartit). Convida a recórrer el riu amb els cinc 
sentits i a descobrir un territori ric en patrimoni històric i cultural, fauna, flora i 
paisatge. La ruta també vol ser un just homenatge a un dels rius més "treballadors" 
de Catalunya. 

Gran part del curs del Ter està inclòs a la Xarxa Natura 2000, una xarxa d'espais 
naturals que té com a objectiu assegurar la preservació de les espècies i hàbitats 
més valuosos d'Europa. 

El recorregut a peu és de 225 km, s'inicia al Refugi d'Ulldeter (2.236 m) i acaba a la 
Gola del Ter. Transcorre principalment per GR, PR, vies verdes, pistes forestals, 
camins històrics i, en alguns trams, carreteres asfaltades.  

En bicicleta són 205 quilòmetres i s’inicia a l’estació d’esquí de Vallter 2000 
(Setcases), salva un desnivell de 2.150 metres i transcorre per vies amb una baixa 
intensitat de trànsit, com pistes forestals, vies verdes o camins rals. 

 
L’ens impulsor d’aquesta ruta és el Consorci del Ter  www.albater.org ,  un ens 
supramunicipal format per 52 ajuntaments i 5 consells comarcals de la conca del 
Ter, que representa el 96,4% de la població riberenca dels rius Ter i Freser. El seu 
objectiu és impulsar accions de cohesió, preservació, sostenibilitat i dinamització al 
territori de la conca hidrogràfica del Ter. Per fer-ho es divideix en quatre àmbits 

http://www.rutadelter.cat/
http://www.rutadelter.cat/%22/%22
http://www.albater.org/
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d’actuació: Patrimoni Natural, Patrimoni Cultural, Promoció Econòmica i Turisme i 
Comunicació i Sensibilització. 

La RUTA DEL TER s’emmarca en l’àrea de Promoció Econòmica i Turisme i es va 
desenvolupar a partir d’un Pla de Foment Turístic del riu Ter (2005-2007), que 
tenia com objectiu cohesionar territorialment l’espai fluvial, dinamitzar les 
economies locals, valorar els recursos patrimonials del territori i crear noves formes 
d’ocupació a través d’un nou producte turístic sostenible basat en el turisme fluvial.  

És de destacar la utilització de diferents programes de cooperació 
territorial per al desenvolupament d’aquesta ruta. Així, a més del Pla de 
Foment Turístic atorgat per la Generalitat de Catalunya, el Consorci del Ter ha 
buscat altres vies de finançament a través  de programes europeus com 
ara Interreg IIIA, Interreg IIIB Medoc, un projecte LIFE Natura entre els anys 
2010-2013 i també fons provinents de la Fundación Biodiversidad.  

També compta amb el patrocini d’entitats privades per a projectes específics, 
destinats principalment a posar en valor el patrimoni associat al riu i ajudar a la 
seva difusió. Així, el Consorci del Ter ha establert convenis de cooperació amb 
entitats com les Fundacions de La Caixa i AGBAR, Aigües Ter-Llobregat, PRODAISA, 

FONTER, Aigües de 
Girona, Salt i 
Sarrià, etc. 
 

Per ajudar a 
descobrir el 
territori a través de 
la RUTA DEL TER, 
s'han creat quatre 
rutes temàtiques 
vinculades a 
aspectes 
directament 

relacionats amb l'ecosistema fluvial. Els continguts temàtics són: 

PATRIMONI CULTURAL FLUVIAL  

Ponts, rescloses, colònies industrials, molins, canals, etc. configuren un ric 
patrimoni que permet al visitant descobrir el riu a través de la seva història i 
de l'aprofitament de l'aigua com a recurs econòmic i energètic. El patrimoni 
cultural vinculat als usos de l'aigua del Ter mostra el vincle que la societat 
ha mantingut històricament amb el riu i la manera d'innovar i les formes de 
vida i de treball al llarg dels segles. Per tant, permet al visitant descobrir el 
Ter com un riu "treballador" i motor de la industrialització de Catalunya, 
juntament amb el Llobregat. 

 

 

 

http://www.rutadelter.cat/%22/%22
http://www.rutadelter.cat/%22/%22
http://www.rutadelter.cat/%22/%22
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RUTA LITERÀRIA 

Aquesta ruta, pensada per conèixer el curs del Ter a través de la literatura 
que ha generat el riu al llarg dels segles, recull les obres més 
representatives, dedicant una atenció especial als textos literaris dels segles 
XIX i XX. Mai no és sobrera la descripció del propi entorn per constatar la 
permanència del paisatge, però també els petits o grans canvis que s\'han 
produït amb el pas dels anys. La ruta literària permet comprovar el lligam 
entre els autors i el riu i veure\'l a través de la mirada de l\'escriptor. La 
majoria de textos són en català, però també n\'hi ha en llatí, en castellà, en 
francès i en anglès. Santiago Rusiñol, Miquel Martí i Pol, Josep Pla, Jacint 
Verdaguer i Joan Maragall són alguns dels referents en la literatura del Ter. 

PATRIMONI NATURAL  

Aquesta ruta concentra una de les diversitats naturals i paisatgístiques més 
interessants d'Europa en un espai geogràfic de poc més de 200 
quilòmetres. La seva situació i la diversitat d'ambients existents a les riberes 
del Ter permeten gaudir d'un gran nombre d'espècies diferents, tant de flora 
com de fauna. A les ribes del Ter, incloses en bona part a la Xarxa Natura 
2000, s'hi conserven hàbitats naturals de gran interès. A més, la ruta 
transcorre per nombrosos espais naturals protegits, com les capçaleres del 
Ter i del Freser, les Guilleries, la serra Cavallera i els aiguamolls del Baix 
Ter, entre altres. 

INUNDACIONS HISTÒRIQUES  

Al llarg de la Ruta del Ter trobem nombrosos testimonis de la dinàmica 
fluvial i de les empremtes que les inundacions històriques han deixat, al llarg 
dels segles, en aquest territori. Aquests esdeveniments i els estralls que han 
causat són encara ben presents en la ment de la població de més edat 
(sobretot l'aiguat de l'octubre del 1940). La descoberta de les \"marques\" 
que han deixat les inundacions ha d'ajudar a aprendre del passat i a 
adaptar-se millor als esdeveniments futurs que puguin tenir lloc. Factors 
com el creixement de la població als espais inundables o la construcció de 
carreteres han provocat una important alteració del comportament del riu. 

RUTA GASTRONÒMICA 

Ofereix una descoberta del territori del Ter a través de la seva 
gastronomia.  Aquesta ruta permet degustar una àmplia varietat 
gastronòmica i una cuina casolana elaborada amb productes de qualitat. La 
pàgina web de la ruta ofereix informació sobre els productes de la terra, la 
se va història i qualitats gastronòmiques.  
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Des de la pàgina web de la ruta es poden descarregar els tracks i un fulletó 
promocional. També disposa d’una guia editada per Editorial Alpina.  

Un element a destacar d’aquest projecte és el contacte amb empreses del 
territori vinculades al sector turístic i de serveis, concretament hi ha 55 
empreses d’allotjament referenciades, 3 com tour operadors i transport, unes 15 
empreses de lloguers de bicicletes, caiac i activitats i 5 museus. Tots aquests 
establiments estan linkats amb la web de la ruta.  Des de la pàgina web també es 
pot accedir a un canal Youtube específic. 

Un altre aspecte a tenir en compte és que a partir de la Ruta del Ter inicial, 
s’estan desenvolupant nous itineraris vinculats als principals afluents. 
Actualment ja són operatius els itineraris del riu Freser i del riu Gurri. 

 
 
3.6. Altres iniciatives a l’estat espanyol 
 

Ruta del Tajo 
 

El riu Tajo és el més llarg de tots els rius de la Península Ibèrica, amb més de 1.000 
quilòmetres.  

A la zona de la província de Cáceres, es troba el Parque Natural Tajo Internacional, 
nom utilitzat per anomenar dos espais naturals protegits, un a Espanya i l’altre a 
Portugal,  amb les mateixes característiques. http://rutastajointernacional.com/.  

És un espai de 25.000 hectàrees amb un ecosistema marcat pel clima i les aigües 
d'un riu que ofereix imatges espectaculars i diverses: sorprenents penyals i tallats 
que són el refugi d'espècies com la cigonya negra, l'aufrany o l'àguila reial, o 
terrenys més planers amb dominants deveses d'alzines sureres. L'acció de l'home 
també ha modelat aquest espai amb la construcció d'embassaments i obres 
magnífiques com el Pont Romà de Alcántara. 

Un paisatge en què el viatger també pot descobrir un valuós patrimoni artístic i 
etnogràfic, amb abundants restes megalítiques, i exemples de cultures com la 
romana, la visigoda o la jueva. Un caminar que ens portarà a conèixer els onze 
municipis que formen part del Parc Natural Tajo Internacional: Cedillo, Herrera de 
Alcántara, Santiago de Alcántara, Valencia d'Alcántara, Carbajo, Membrío, 
Alcántara, Brozas, Salorino, Herreruela, Zarza la Mayor. I en cada un d'ells un alt 
en el camí per al descans i delit del paladar amb una gastronomia singular. 

L'any 2000 aquest espai és declarat Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) 
sota el nom de "Tajo Internacional i Riberos" en compliment de la Directiva 
Comunitària Aus. Aquest mateix any es declara parc natural la riba portuguesa i en 
2006 mitjançant la Llei 1/2006 de 7 de juliol, es declara a territori extremeny el 
Parc Natural Tajo Internacional. Els límits fronterers són coincidents en bona part 
amb els del parc portuguès. 

http://rutastajointernacional.com/
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Tajo Internacional és un projecte de cooperació transfronterera Espanya-
Portugal essent la Diputació de Càceres qui el lidera. Territorialment, el projecte es 
desenvolupa en un espai fronterer compartit per Càceres, Beira Interior i Alto 
Alentejo, declarat Parc Natural en els dos estats. 

El projecte té per objectiu la conformació d'una destinació turística Tajo 
Internacional i desenvolupa estratègies de cooperació territorial que valorin els 
recursos naturals, culturals i històrics lligats al Parc Natural de Tajo Internacional. 
D'aquesta manera es contribuirà al desenvolupament social i econòmic d'aquest 
territori fronterer. 

 

 

Entre les accions a portar a terme hi ha la millora de les infraestructures i serveis 
turístics de la zona, millora de l'accessibilitat o definició de plans estratègics, 
sempre tenint com a referència la sostenibilitat de les accions i de la cooperació 
transfronterera.  

El projecte està cofinançat amb fons FEDER, i hi participen la Diputació de Càceres, 
la Dirección General de Medio Natural, la Dirección General de Desarrollo Rural, la 
Dirección General de Turismo, la Dirección General de Ordenación del Territorio 
(Junta de Extremadura) i els municipis portuguesos de Indana-a-Nova, Castelo 
Branco, Penamacor, Vila-Velha, Nisa, Castelo de Vide, Portalegre, Marvao i Gaviao. 

Amb el suport de la Junta d’Extremadura, actualment hi ha vuit rutes de 
senderisme i cicloturisme que segueixen diversos indrets del territori, amb una 
longitud que va dels 3 als 16 km Són doncs rutes de curt recorregut, en un espai 
caracteritzat pel riu i el Parc Natural, pel que no es pot considerar un sender fluvial 
com els que s’han descrit anteriorment. 

A la pàgina web del projecte hi ha informació sobre els recursos naturals i culturals 
de la zona, així com mapes de les rutes, però no s’hi troba una proposta de serveis 
i productes turístics lligats a aquest espai, sinó que les empreses de turisme que 
operen en aquest espai s’han de buscar individualment. 
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Un projecte molt similar de cooperació territorial i suport al desenvolupament 
local a l’entorn d’un riu transfronterer és troba al Duero – Douro, que es va iniciar 
a través d’un projecte europeu a finals dels anys 90 i del qual segueixen els 
mecanismes de cooperació a través d’una Agrupació Europea de Cooperació 
Territorial AECT www.duero-douro.com 

 

Camino Natural del Guadiana 
 

En el marc del Programa de Caminos Naturales que promou el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente www.magrama.gob.es s’ha posat en 
funcionament el Camino Natural del Guadiana, el qual s’ha desenvolupat en dues 
fases. 

El recorregut total és de uns 1.000 km dividit en 44 etapes. Comença a La Laguna 
Blanca (Parc Natural de les Lagunes de Riudera) i discorre per Albacete, Ciudad 
Real i Badajoz fins l’etapa 40.  Passa també pels Parcs Nacionals de Las Tablas de 
Daimiel i de Cabañeros entre d’altres entorns de gran qualitat paisatgística. 

Les etapes 40 i 41 se situen en el tram portuguès del riu mentre que la 41 a 44 
corresponen a la província de Huelva i s’han portat a terme en una segona fase, 
finalitzada el 2013. La inversió en aquesta segona fase ha estat de 2,5 milions 
d’euros. 

 

 

Aquest sender del Guadiana es troba en la mateixa situació que el GR-99, és a dir, 
s’ha adequat la infraestructura, s’ha senyalitzat i s’ha editat una guia. Ara falta, 
com el cas del sender de l’Ebre, que des dels territoris per on transcorre s’articuli 
un projecte per al seu aprofitament turístic global. 

  

http://www.duero-douro.com/
http://www.magrama.gob.es/
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4. EL RIU EBRE I EL GR-99 COM A ESPAI PER A VIVENCIES 
TURÍSTIQUES 

 

 

El riu Ebre és el riu més cabalós d'Espanya, i el segon de la península ibèrica 
després del Duero. És a més el segon riu més llarg, per darrere del Tajo. Discorre 
enterament per Espanya, on ocupa la primera posició entre els rius que neixen i 
desemboquen netament al país, tant per la seva longitud com pel seu cabal. 

Recorre l'extrem nord-oriental de la península ibèrica, a través de la vall que porta 
el seu nom, situat en una depressió. Segueix en direcció nord-oest-sud-est des del 
seu naixement en la Hermandad de Campoo de Suso (Fontibre), a Cantàbria, fins al 
mar Mediterrani, en el qual desemboca formant el delta de l'Ebre, entre els termes 
municipals de Deltebre i Sant Jaume d'Enveja. 

El riu té una longitud total de 930 km i la seva conca hidrogràfica és la més extensa 
d'Espanya, amb una superfície de 86.100 km2. Aquesta es distribueix, a més de per 
aquest país, per Andorra i França. 

L'Ebre travessa set Comunitats Autònomes espanyoles: Cantabria (on neix), 
Castilla y León, La Rioja, País Basc, Navarra, Aragó i Catalunya (on desemboca). A 
més, la seva conca hidrogràfica també drena territoris de la Comunitat Valenciana 
(riu Bergantes) i Castilla la Mancha. Dues capitals de comunitat autònoma, Logroño 
i Zaragoza, són banyades pel riu. 

Entorn del riu hi ha multitud d'ambients i diferents paisatges, amb un alt valor 
ecològic i amb extenses zones protegides, amb la qual cosa la seva cura i 
conservació estan assegurats. Així mateix, el riu Ebre és l'escenari d'un 
important patrimoni històric, cultural, artístic i d'activitats humanes 
relacionades amb el seu aprofitament i amb una notable varietat de 
productes de la terra que han donat lloc a diferents denominacions d'origen i a 
una oferta diferenciada en l'àmbit alimentari i gastronòmic. 

El Ministeri de Medi Ambient a partir de l'any 2004, ha vingut realitzant obres de 
recuperació d'antics camins i altres infraestructures terrestres per tal de crear una 
xarxa de proximitat a la natura dins del Programa de Caminos Naturales. El què 
es pretén és establir una xarxa d'itineraris constituïda per camins i senders de gran 
recorregut, que pugui servir de base per a l'atracció del turisme cap als territoris 
pels quals discorren aquests camins. 

Amb el traçat i senyalització del sender GR- 99 s'ha volgut crear una infraestructura 
apta per a l'oci, el turisme sostenible, l'esport i l'educació, assentada en uns valors 
naturals, històrics i culturals que es poden trobar al llarg del seu extens recorregut. 

A més, el caràcter interregional del camí natural de l'Ebre és un atractiu en 
si mateix. És alhora una oportunitat en la qual integrar un projecte comú a partir 
de la cooperació entre diferents agents públics i privats implicats en el 
desenvolupament econòmic, la promoció del turisme i la valorització i preservació 
dels recursos naturals i culturals locals. 
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Des del seu naixement a Fontibre fins a la desembocadura en les costes 
mediterrànies de les Terres de l'Ebre, el riu està senyalitzat com a sender de 
gran recorregut, tot i que només en sentit descendent.  

Existeix, a més, una guia editada pel Ministeri que descriu de forma prou àmplia les 
42 etapes de què consta el recorregut. Aquesta guia s'agrupa per diferents àmbits 
temàtics. Un primer àmbit aplega les etapes que corresponen a l'alt Ebre 
(naixement, muntanyes i congostos), a l'Ebre mig (meandres, galatxos i arbredes 
de ribera) i al baix Ebre (illes, delta i desembocadura ). Un quart àmbit es refereix 
als afluents de l'Ebre.  

El baix Ebre, que comprèn des de la frontera entre Catalunya i Aragó fins a la 
desembocadura, fa menció a les etapes que discorren per les Terres de l'Ebre, 
destacant les illes i galatxos que es troben des d'Ascó fins a Deltebre i posant de 
relleu el valor natural d'aquesta zona i la seva biodiversitat, especialment pel que fa 
a les aus que allí es troben.  

Es posa de relleu també la importància del Delta, amb els seus 350 km² de 
superfície, com un dels hàbitats aquàtics més importants del Mediterrani occidental 
i de la península Ibèrica, on es poden trobar més de 300 espècies diferents d'aus, 
bona part de les quals al Parc Natural del Delta de l'Ebre creat l'any 1986. Les 
etapes catalanes que es descriuen són des de la 37 fins a la 42, ambdós 
incloses, i tenen principi o final a Almatret, Flix, Móra d'Ebre, Benifallet, Tortosa, 
Amposta i Riumar. 

La guia s'articula en diferents finestres temàtiques, una de les quals correspon 
als espais d'interès natural de què es fa referència i se’n descriuen breument 
32. Entre ells: 

o l'Aiguabarreig, a la confluència dels rius Segre, Cinca i Ebre, (etapa 36 entre 
Mequinensa i Almatret),  

o els Tossals d'Almatret, també en la mateixa etapa,  
o la reserva natural de Sebes (etapa 37 entre Almatret i Flix)  
o les illes de l'Ebre en el seu tram baix en què es descriuen l'illa d'Ascó (etapa 

38), i les illes de l'Ebre (etapa 38 i 39), com l'illa i galatxo de Subarrec, l'illa 
del Galatxo, el galatxo de l'Aubareda, l'illa del Gual del Vapor i la platja de 
Molló. En l'etapa 39 l'illa de Benissanet i la de Miravet. En l'etapa 40 l'illa 
d'Audí, entre la 39 i la 40 l'illa i galatxo de Benifallet i entre les etapes 40 i 
41, Xiquina, Audí, Vinallop, la Marjal de Campredó i l'illa del Barranc dels 
Estrets. 

Un altre àmbit temàtic de la guia és el que es descriu en la mateixa com 
"l'home sobre el riu" amb tres grups de recursos dins del mateix: barques de 
pas, ponts i navegació. S'esmenten les barques de pas de Flix i Miravet, 
associades a les etapes 37 38 i 39, és a dir, Almatret-Flix-Móra d'Ebre-Benifallet. 
Entre els centenars de ponts que creuen l'Ebre la guia esmenta els de les etapes 
que discorren entre Tortosa, Amposta i Riumar. Quant a la navegació la guia 
esmenta els llaguts associats a les tres etapes que van des de Benifallet fins a 
Riumar. 
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La guia fa una altra agrupació temàtica entorn de l'aprofitament del riu en cinc 
apartats com són els cultius, els embassaments, els canals, els assuts i els molins. 
Quant als cultius es destaquen, en les etapes catalanes, les hortes i els 
arrossars, associats a les etapes 39 i 42, és a dir, Móra d'Ebre - Benifallet i 
Amposta - Riumar.  

Dels embassaments s'esmenta el de Riba-roja i el de Flix. Pel que fa al canals 
se citen els que corresponen a les etapes 40 (Benifallet - Tortosa) i 42 (Amposta - 
Riumar). 

Pel que fa a l’art, la guia descriu cinc estils al llarg de tot el GR com són 
l’Eremític, el Romà, el Musulmà, el Mudèjar i el Romànic.  

En aquest apartat artístic, a les etapes catalanes només trobem referències de l’art 
musulmà, concretament a la 38 de Flix a Móra d’Ebre, la 39 Móra d´Ebre – 
Benifallet, la 40 Benifallet – Tortosa i la  41 Tortosa - Amposta. 

En un altre apartat, la guia del GR-99 fa referència als pobles i ciutats més 
singulars que es troben al llarg del seu recorregut on es mencionen Orbaneja del 
Castillo, Frías, Miranda de Ebro, Haro, Logroño, San Vicente de la Sonsierra, 
Calahorra, Tudela, Saragossa, Casp, Miravet, Tortosa i Amposta. La descripció que 
en fa d’aquests tres últims és la següent: 

Miravet 

Per la seva ubicació privilegiada, ja els ibers es van instal · lar en aquest 
enclavament, encara que van ser els musulmans els qui van fer del lloc un 
punt estratègic en l'estructura defensiva que s'establí al llarg de l'Ebre i un 
dels últims reductes de poder islàmic a la zona. L'any 1153 va ser donat a 
l'ordre dels Templers, que van construir el castell i la resta d'estades 
relacionades. Quan aquests van ser derrotats, Miravet va passar a formar 
part de l'ordre dels Hospitalaris, amb qui va seguir exercint un important 
paper en les successives guerres. En l'actualitat l'activitat principal del poble 
està centrada en l'agricultura, la terrisseria i el turisme. Del seu nucli urbà 
resulta interessant visitar: el castell Templer de Miravet, estructura 
defensiva de gran impacte i bellesa; l'antiga drassana i embarcador fluvial, 
el molí medieval d'oli, els porxos, o les vistes des del mirador de Sanaqueta. 
El Barri dels Terrissers ha donat fama al poble molt més enllà de les seves 
fronteres, en ell els mestres artesans treballen el fang amb el torn i les mans 
seguint la tradició. 

Tortosa 

Per la seva situació privilegiada al territori, al costat del Ebre i amb accés al 
mar, Tortosa ha estat en totes les èpoques eix vertebrador de l'evolució 
històrica de la comarca. Van viure en aquest enclavament ibers, romans, 
musulmans, jueus i de nou cristians. Tots ells van deixar la seva empremta, 
va ser punt estratègic militar d'importància, localitat portuària de gran 
rellevància comercial i lloc de pas d'importants vies de comunicació en totes 
les èpoques. Avui manté el seu paper protagonista com a capital de 
comarca, amb una activitat econòmica centrada en el sector serveis i 

http://www.caminosnaturales.com/ebro/ruta.php?id_ruta=5
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ruta.php?id_ruta=5
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ruta.php?id_ruta=6
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ruta.php?id_ruta=6
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ebroProfundidadtemas.php?activos=profundidad&id=5&id_tema=22
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ebroProfundidadtemas.php?activos=profundidad&id=5&id_tema=22
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ebroProfundidadtemas.php?activos=profundidad&id=5&id_tema=23
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ebroProfundidadtemas.php?activos=profundidad&id=5&id_tema=23
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ebroProfundidadtemas.php?activos=profundidad&id=5&id_tema=25
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ebroProfundidadtemas.php?activos=profundidad&id=5&id_tema=25
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ebroProfundidadtemas.php?activos=profundidad&id=5&id_tema=26
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ebroProfundidadtemas.php?activos=profundidad&id=5&id_tema=26
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ebroProfundidadtemas.php?activos=profundidad&id=5&id_tema=28
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ebroProfundidadtemas.php?activos=profundidad&id=5&id_tema=28
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ebroProfundidadtemas.php?activos=profundidad&id=5&id_tema=30
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ebroProfundidadtemas.php?activos=profundidad&id=5&id_tema=30
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ebroProfundidadtemas.php?activos=profundidad&id=5&id_tema=32
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ebroProfundidadtemas.php?activos=profundidad&id=5&id_tema=33
http://www.caminosnaturales.com/ebro/ebroProfundidadtemas.php?activos=profundidad&id=5&id_tema=33
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l'industrial. El seu nucli urbà necessita d'una extensa visita, ja que són molts 
els llocs d'interès històric i arquitectònic, destacant de forma especial: el 
castell de la Suda i els seus cinc baluards, la catedral de Santa Maria, el 
palau episcopal, el barri jueu, la llotja medieval, els Reials Col·legis, els 
jardins del Príncep, o el Museu de l'Ebre. 

Amposta 

Amposta, capital de la comarca del Montsià, té els seus orígens en els pobles 
ibers, dels que s'han trobat restes arqueològiques. Després d'ells, els 
musulmans es van assentar també en el lloc i més tard, quan va ser 
reconquerida pels cristians, va passar a formar part de l'ordre dels 
Hospitalaris. La seva ubicació estratègica sobre el riu li ha donat al llarg de 
la història un important paper protagonista en el sistema defensiu de la 
regió, veient implicada en nombrosos conflictes bèl·lics. En l'actualitat la 
seva economia està basada en el cultiu de l'arròs, el sector serveis, el 
turisme i la indústria. Del seu nucli urbà podem visitar: el castell d'Amposta, 
restes d'una fortificació medieval construïda sobre un assentament iber, el 
pont Penjant (penjant), inaugurat el 1921 i el primer pas permanent que va 
existir en aquesta zona del riu, o el Museu del Ebre, amb una important 
col·lecció sobre naturalesa, arqueologia i etnologia de les terres de l'Ebre de 
seus voltants convé destacar la torre de la Carrova, part del sistema òptic de 
vigilància de tot aquest tram baix del riu. 

Finalment, abans de passar a la descripció detallada de cada etapa, la guia fa 
referència a altres rutes que creuen o passen a prop del GR-99. En concret 
es descriuen les següents:  

o Camino de Santiago  
o GR 85 Ruta de los Sentidos  
o GR 38 Ruta del Vino y del Pescado  
o GR 1 Sendero Histórico  
o Vía Verde del Tarazonica y Vía Verde del Cidacos.  
o Camino Natural del Baix Ebre y la Terra Alta (Val de Zafán)  
o GR 7 Andorra-Fredes  
o GR 92 Sendero del Mediterráneo  
o GR 171 Santuari de Pinos-Refugi Caro 

Tot i que a la guia no hi ha un apartat específic dedicat a la gastronomia i als 
productes locals, l’Ebre en el seu curs travessa diverses zones amb 
Denominacions d’Origen Protegides (DPO) i amb Indicació Geogràfica 
Protegida (IGP). Aquest reconeixement oficial de la singularitat dels productes 
locals constitueix una bona base per promoure el turisme, ja sigui com a element 
complementari d’altres activitats turístiques, que els hi dóna valor afegit, o com a 
tema principal amb el que promoure rutes gastronòmiques seguint el curs del riu. 

Pel que al conjunt de les Terres de l’Ebre, prenen especial rellevància l’oli, 
la fruita, el vi i l’arròs, productes que poden fer una aportació important a una 
oferta global de les comunitats que travessa l’Ebre, molt rica i variada, en la què 
pot estar present  des de la cuina de muntanya a la de la Mediterrània. 
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Cal remarcar, finalment, que aquesta “Guia de los Caminos Naturales de 
España”, concretament la del GR-99, en la seva versió digital i en paper, suposa 
una bona base sobre la que articular una oferta de turisme, en primera 
instància a nivell de les Terres de l’Ebre i dins dels àmbits temàtics proposats, però 
també d‘abast interregional si es treballa en cooperació entre les diferents 
Comunitats Autònomes que es troben al llarg del GR, en uns casos per a unir-se a 
ofertes ja existents i en altres per a crear-ne de noves. 

Una de les tasques realitzades en el marc d’aquesta actuació ha estat el buidatge 
del contingut complert de la web www.caminosnaturales.com/ebro  ja que permet 
una millor cerca dels diferents temes així com accedir directament als hipervincles 
que es presenten, cosa que no és possible des de la guia en pdf.  El contingut es 
troba a l’annex 2 del present document. 

Recursos existents en relació al GR-99 

Aquest apartat és un buidat del rastreig fet per Internet dels recursos de diferents 
tipus que es poden trobar relacionats amb el GR-99 i que apareixen en els 
cercadors. S’han recollit les adreces de diversos llocs que es relacionen directa o 
indirectament amb el sender, ja siguin institucions, serveis, documentació, llibres, 
material audiovisual, esdeveniments lúdics o esportius, i altres informacions que 
poden servir de model o per establir contactes amb agents d’altres territoris i 
possibles vincles de cooperació per a un projecte comú de promoció i 
d’aprofitament turístic del GR-99. 

El més remarcable de l’anàlisi de les referències trobades és però, que el sender, 
com a recurs turístic singular, no té una presència completa a Internet. De 
fet, el més notable, i únic fins el moment actual, és la web de “Caminos Naturales” 
amb la guia completa del sender així com la seva versió en paper. Aquesta guia 
constitueix un element imprescindible per a la l’activitat turística a l’entorn del 
sender, però s’ha de tenir en compte que no és una guia de serveis turístics, ni 
tampoc un element de promoció en si mateix, encara que és un recurs necessari 
per fer-la.  

De l’anàlisi de les referències trobades, que es relacionen en els quadres de les 
pàgines següents, els punts més remarcables són els següents: 

Institucions 

o El GR-99 s’esmenta en diverses webs que tracten de rutes on hi figura 
juntament amb altres. 

o No hi cap institució dedicada específicament a la promoció del 
turisme en el conjunt del sender. Les que es refereixen al GR-99 ho fan 
de forma parcial dins del límits administratius de les entitats on s’hi troben 
referències. 

o La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya mostra la part catalana 
del GR-99. 

http://www.caminosnaturales.com/ebro
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o Pel que fa a les Terres de l’Ebre, la Penya Ciclista Els Tortugues ha dissenyat 
una ruta ciclista que segueix el GR-99 des de Saragossa fins Tortosa, en cinc 
etapes. 

o En el marc d’un programa Leader la “Asociación País Románico” de Palència 
ha elaborat un documental “GR-99 Camino del Ebro por Cantabria, Burgos y 
Palencia”. Són  6 vídeos amb una durada total d'uns 50 minuts. Els 3 
primers mostren la ruta entre el seu naixement a Fontibre fins Polientes 
(Valderredible). Els 3 següents se centren en el camí entre Polientes i 
Trespaderne (Burgos). 

o També l’associació TALUR, que treballa amb discapacitats intel·lectuals, ha 
fet un documental sobre el recorregut d’un grup de discapacitats per GR-99. 

Esdeveniments 

Una de les possibilitats de promoció del GR-99 és, apart de la turística o en 
combinació amb aquesta, l’organització d’esdeveniments esportius. En aquest 
sentit, les referències són escasses. Només hi consta una triatló entre Logroño i 
Zaragoza, organitzada en 4 etapes per un grup d’estudiants de la Universidad 
Alfonso X i un fòrum de promoció de la BTT que organitza una cursa de 40 km per 
la Ribera Baja. En relació a les Terres de l’Ebre, el febrer de 2013 es publicava la 
notícia de que l’Albert Giné de Roquetes, faria el recorregut de tot el GR-99. 

Recursos varis 

En aquest apartat, resumit en el quadres de les pàgines següents, s’han recollit 
diferents recursos que tenen presència a Internet i que poden resultar d’interès per 
a la promoció del sender.   

Destaquen per al seu valor documental els llibres i guies editades. Apart de l’editat 
pel Ministeri, la Librería Pirineos 3000 té una guia que descriu tot el GR (actualment 
esgotada, però s’anuncia la seva reedició), i l’Associació Catalana de Senderisme 
també té una guia de la part catalana del sender. 

Es troben així mateix diversos fòrums de debat, especialment de BTT, però també 
d’excursionisme i senderisme. En aquest s’hi poden trobar mapes, tracks, 
experiències de viatgers i consells per fer la ruta, encara que cap amb continguts 
que abastin tot el GR.  

Pel que fa a les Terres de l’Ebre trobem rutes, com la de Miravet a Benifallet pel pas 
de Barrufemes presentada per l’empresa local Beniemocions, excursions pel Delta, 
per la zona dels pantans de Mequinença i Riba-roja, una ruta pel Camí de Sirga i 
sortides, a peu o amb bicicleta, aptes per a infants, amb llocs recomanats per 
visitar i menjar, en el portal de www.exploratgn.cat. Aquest portal és un espai 
obert a la participació que impulsen un grup de pares i mares de formació 
periodística i cultural que exploren i ofereixen propostes lúdiques i turístiques per a 
fer en família. 



INSTITUCIONS 

NOM TIPUS 
D’INSTITUCIÓ FUNCIONS DADES CONTACTE PAPER EN RELACIÓ AL GR-99 OBSERVACIONS 
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Gobierno de 
Cantabria. 
Consejería de 
Turismo. 

 

Administració 
autonòmica 

Promoció del 
turisme de la 
Comunitat 
Autònoma 

www.turismodecantabria.com/disfrut
ala/rutas-turisticas/54-sendero-gr-99-
sendero-del-ebro/buscador-
aWRab25hPTQm 

Telèfon: 942 208 265 

Fa referència al GR-99 en el seu apartat de 
rutes turístiques per Cantabria 

 

Gobierno 
Castilla y León. 
Turismo 

 

Administració 
autonòmica 

Promoció del 
turisme de la 
Comunitat 
Autònoma 

www.jcyl.es/web/jcyl/ConoceCastillay
Leon/es/Plantilla100/1246993081565
/_/_/_ 

Telèfons: 983 410 113, 983 410 112 

No hi ha referències  

Gobierno de la 
Rioja. Medio 
Ambiente 

Gobierno de la 
Rioja. Turismo 

 

Administració 
autonòmica 

Promoció del 
turisme de la 
Comunitat 
Autònoma 

www.larioja.org/npRioja/default/defa
ultpage.jsp?idtab=25848 

http://www.larioja.org/npRioja/defaul
t/defaultpage.jsp?idtab=25844 

Telèfon 941 29 11 00 

No hi ha referències  

Gobierno de 
Navarra. 
Turismo. 

 

Administració 
autonòmica 

Promoció del 
turisme de la 
Comunitat 
Autònoma 

www.turismo.navarra.es/esp/home/ 

Telèfon 88420420 

No hi ha referències  

Gobierno de 
Aragón. 
Turismo 

Administració 
autonòmica 

Promoció del 
turisme de la 
Comunitat 
Autònoma 

www.turismodearagon.com/web/ 

Telèfon 976282181 

Hi ha referències al Camino Natural del Ebro i 
descripció d’alguns dels espais protegits però 
no es contempla el riu com un recurs turístic 
propi. 

 

Generalitat de 
Catalunya 

Administració 
autonòmica 

Promoció del 
turisme
 

www.catalunya.com 

www.act.cat 

 

  

http://www.turismodecantabria.com/disfrutala/rutas-turisticas/54-sendero-gr-99-sendero-del-ebro/buscador-aWRab25hPTQm
http://www.turismodecantabria.com/disfrutala/rutas-turisticas/54-sendero-gr-99-sendero-del-ebro/buscador-aWRab25hPTQm
http://www.turismodecantabria.com/disfrutala/rutas-turisticas/54-sendero-gr-99-sendero-del-ebro/buscador-aWRab25hPTQm
http://www.turismodecantabria.com/disfrutala/rutas-turisticas/54-sendero-gr-99-sendero-del-ebro/buscador-aWRab25hPTQm
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ConoceCastillayLeon/es/Plantilla100/1246993081565/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ConoceCastillayLeon/es/Plantilla100/1246993081565/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ConoceCastillayLeon/es/Plantilla100/1246993081565/_/_/_
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=25848
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=25848
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=25844
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=25844
http://www.turismo.navarra.es/esp/home/
http://www.turismodearagon.com/web/
http://www.catalunya.com/
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Diputación de 
Burgos 

Administració local Promoció del 
turisme de la 
província 

www.turismoburgos.org/index.php?id
=1312&tabla=ruta_senderismo&idiom
a=1&id_recurso=139 

Telèfon: 947 258634 

El web de Turismo Burgos té un apartat 
relacionat amb el GR 99 

Mostra la ruta burgalesa del GR, 
etapa per etapa (5 a 12). 

Diputación de 
Zaragoza 

Administració local Promoció del 
turisme 

www.dpz.es/turismoNuevo/gr99.asp 

http://zaragozaturismo.dpz.es/ 

Telèfon  976 21 20 32 

No tracta específicament el GR 99 

No hi ha referències concretes al GR-99, però 
proposa rutes que discorren per paratges de 
l’Ebre 

Mostra la ruta aragonesa del GR, 
etapa per etapa (22 a 36). 

Diputació de 
Tarragona. 
Terres de l’Ebre 

Administració local Promoció del 
turisme a les 
Terres de l’Ebre 

www.terresdelebre.travel/cat/RutesIP
ropostes/ActivaT/CamiNaturalDeLEbr
e.php 

Esmenta el GR 99 emmarcat en l’àmbit Rutes 
i propostes 

Facilita molt poca informació sobre el 
GR 99. Al web esmenta un seguit 
d’empreses turístiques del territori, i 
en proporciona informació. 

Consejo 
Comarcal de la 
Ribera Alta del 
Ebro. Turismo 

Administració 
comarcal 

Promoció del 
turisme de la 
comarca 

www.rialebro.net/areas/?idc=16 

Email: tecnicoturismo@rialebro.net 

No hi ha referències concretes al GR-99, però 
descriu rutes que discorren per paratges de 
l’Ebre 

 

Consejo 
Comarcal de la 
Ribera Baja de 
Ebro 

Administració 
comarcal 

 www.riberabaja.es/comarca/consejo/i
ndex.dot 

Telèfon. 976 17 92 30 

No hi ha referències  

Consejo 
Comarcal del 
Bajo Aragón 

 

Administració 
comarcal 

 www.bajoaragon.es/index.php?option
=com_content&view=article&id=126&
Itemid=194 

Telèfon 978 834386 

No hi ha referències  

Consejo 
Comarcal del 
Bajo Cinca 

Administració 
comarcal 

 www.bajocinca.es/ 

Telèfons 974 45 41 96 - 974 47 44 96 

No hi ha referències  

  

http://www.turismoburgos.org/index.php?id=1312&tabla=ruta_senderismo&idioma=1&id_recurso=139
http://www.turismoburgos.org/index.php?id=1312&tabla=ruta_senderismo&idioma=1&id_recurso=139
http://www.turismoburgos.org/index.php?id=1312&tabla=ruta_senderismo&idioma=1&id_recurso=139
http://www.dpz.es/turismoNuevo/gr99.asp
http://zaragozaturismo.dpz.es/
http://www.terresdelebre.travel/cat/RutesIPropostes/ActivaT/CamiNaturalDeLEbre.php
http://www.terresdelebre.travel/cat/RutesIPropostes/ActivaT/CamiNaturalDeLEbre.php
http://www.terresdelebre.travel/cat/RutesIPropostes/ActivaT/CamiNaturalDeLEbre.php
http://www.rialebro.net/areas/?idc=16
mailto:tecnicoturismo@rialebro.net
http://www.riberabaja.es/comarca/consejo/index.dot
http://www.riberabaja.es/comarca/consejo/index.dot
http://www.bajoaragon.es/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=194
http://www.bajoaragon.es/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=194
http://www.bajoaragon.es/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=194
http://www.bajocinca.es/
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Consell 
Comarcal del 
Montsià. 
Turisme 

Administració 
comarcal 

Promoció del 
turisme de la 
comarca 

www.montsia.cat/els_serveis/dinamit
zacioeconomica/index.php 

Telèfon 977704371 

No hi ha referències concretes al GR-99, però 
descriu rutes que discorren per paratges de 
l’Ebre 

 

Consell 
Comarcal del 
Baix Ebre 

Administració 
comarcal 

Promoció del 
turisme de la 
comarca 

www.baixebre.cat/ 

Telèfon: 977 445 308 

No hi ha referències concretes al GR-99, però 
descriu rutes que discorren per paratges de 
l’Ebre, com la Via Verda 

 

Consell 
Comarcal de la 
Ribera d’Ebre 

 

Administració 
comarcal 

Promoció del 
turisme de la 
comarca 

www.riberaebre.org/ 

http://riberaebre.org/7comarques/ 

Telèfon: 977401851 

Impulsor del projecte de promoció del GR-99  

AJUNTAMENT 
DE BOQUIÑENI. 
PAS DE BARCA. 
Província de 
Zaragoza 

Ajuntament  www.boquineni.org/turismo.html Tenen una barca de sirga i segons  el web de 
l’ajuntament “En el año 2008 fue adquirida 
por el Ayuntamiento de Boquiñeni con el 
objeto de dedicar su uso a actividades lúdicas 
y turísticas e integrarla en el proyecto del 
Museo del Ebro como eje del corredor 
turístico proyectado” 

Caldria verificar si encara està en 
funcionament. 

http://www.montsia.cat/els_serveis/dinamitzacioeconomica/index.php
http://www.montsia.cat/els_serveis/dinamitzacioeconomica/index.php
http://www.baixebre.cat/
http://www.riberaebre.org/
http://riberaebre.org/7comarques/
http://www.boquineni.org/turismo.html
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ASOCIACION 
PAIS 
ROMÀNICO 
(Palencia) 

Associació (GAL) Gestió Leader www.paisromanico.org/cms/index.ph
p/programas-y-proyectos/el-rio-ebro-
en-territorio-cantabro/83-gr-99-
camino-del-ebro-por-cantabria-
burgos-y-palencia-documental 

Han elaborat un documental: GR-99 Camino 
del Ebro por Cantabria, Burgos y Palencia. Són  
6 vídeos amb una durada total d'uns 50 
minuts. Els 3 primers van de la ruta entre el 
seu naixement a Fontibre fins Polientes 
(Valderredible). Els 3 següents se centren en 
el camí entre Polientes i Trespaderne 
(Burgos). 

L'Associació País Romànic es va 
constituir com a Grup d'Acció Local-
Interterritorial per a la gestió del 
Iniciativa Comunitària Leader + en el 
marc del Programa Nacional. Aglutina 
en la seva composició i equips tècnics 
l'experiència de dos grups d'Acció 
Local: l'Associació per al 
Desenvolupament Territorial Campoo 
les Valls i l'Associació per al 
Desenvolupament de la Muntanya 
Palentina ADEMPA 

BTT en 
Zaragoza 

 

Associació 
esportiva ciclista 

Rutes i quedades 
de bicicleta de 
muntanya 
(Mountain Bike, 
MTB, BTT) a 
Saragossa 

www.bttzaragoza.es/quedadas/salida-
sabado-gr99-alagon-canal-t572.html 

Rutes diferents, també GR 99  

PENYA CICLISTA 
ELS 
TORTUGUES 

Associació informal 
ciclista 

Promoció 
cicloturisme 

www.elstortugues.com/ebro2011/eta
pas.html 

Han dissenyat una ruta ciclista des de 
Saragossa a Tortosa, en cinc etapes, seguint la 
ruta del GR - 99 

 

BIZIERZO Associació no 
lucrativa esportiva 

Organització de 
curses ciclistes 
GR 99 Etapes 
Aragó. 

www.bizierzo.com/files/photogallery.
php?album_id=4 

Álbum de fotos: Tudela-Zaragoza GR-99 

Ruta de Tudela a Zaragoza por la GR-99 

 

SENDERATORS. 
Rutes de 
Senderisme 

Associació no 
lucrativa esportiva 

Promoció 
senderisme 

http://ca.senderators.com/gr-99-
fontibre-montes-claros 

Ruta de senderisme 1ª Etapa GR 99 Fontibre-
Montes Claros. 

 

ASOCIACION 
TALUR 

Associació sense 
ànim de lucre 

Treballa amb 
discapacitats 
intel·lectuals 

http://talur7.blogspot.com.es/2011/1
2/la-asociacion-talur-en-el-mendi-
film.html 

Ha fet un documental del recorregut de 7 
discapacitats pel GR 99 

 

Federación 
Aragonesa de 
Montañismo 

Entitat esportiva Promoció de 
l’excursionisme 

www.fam.es/web/gr/gr99 

 

No tracta específicament el GR 99, el tracta 
junt amb altres recorreguts 

Mostra la ruta aragonesa del GR i 
especifica els municipis aragonesos 
on es pot menjar i/o pernoctar 

http://www.paisromanico.org/cms/index.php/programas-y-proyectos/el-rio-ebro-en-territorio-cantabro/83-gr-99-camino-del-ebro-por-cantabria-burgos-y-palencia-documental
http://www.paisromanico.org/cms/index.php/programas-y-proyectos/el-rio-ebro-en-territorio-cantabro/83-gr-99-camino-del-ebro-por-cantabria-burgos-y-palencia-documental
http://www.paisromanico.org/cms/index.php/programas-y-proyectos/el-rio-ebro-en-territorio-cantabro/83-gr-99-camino-del-ebro-por-cantabria-burgos-y-palencia-documental
http://www.paisromanico.org/cms/index.php/programas-y-proyectos/el-rio-ebro-en-territorio-cantabro/83-gr-99-camino-del-ebro-por-cantabria-burgos-y-palencia-documental
http://www.paisromanico.org/cms/index.php/programas-y-proyectos/el-rio-ebro-en-territorio-cantabro/83-gr-99-camino-del-ebro-por-cantabria-burgos-y-palencia-documental
http://www.bttzaragoza.es/quedadas/salida-sabado-gr99-alagon-canal-t572.html
http://www.bttzaragoza.es/quedadas/salida-sabado-gr99-alagon-canal-t572.html
http://www.elstortugues.com/ebro2011/etapas.html
http://www.elstortugues.com/ebro2011/etapas.html
http://www.bizierzo.com/files/photogallery.php?album_id=4
http://www.bizierzo.com/files/photogallery.php?album_id=4
http://ca.senderators.com/gr-99-fontibre-montes-claros
http://ca.senderators.com/gr-99-fontibre-montes-claros
http://talur7.blogspot.com.es/2011/12/la-asociacion-talur-en-el-mendi-film.html
http://talur7.blogspot.com.es/2011/12/la-asociacion-talur-en-el-mendi-film.html
http://talur7.blogspot.com.es/2011/12/la-asociacion-talur-en-el-mendi-film.html
http://www.fam.es/web/gr/gr99
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Federació 
d’Entitats 
Excursionistes 
de Catalunya 

Entitat esportiva Promoció de 
l’excursionisme 

 

www.feec.cat/etapes/gr-99-benifallet-
tortosa 

No tracta específicament el GR 99, el tracta 
junt amb altres recorreguts 

Mostra la ruta catalana del GR, etapa 
per etapa (40 a 42). 

FCDME 
Federación 
Cantabra 
Deportes 
Montaña 

Federació esportiva Promoció de 
l’excursionisme 

 

www.fcdme.es/scripts/actividadClub.
php?id=7 

Difon etapes de GR99 a la zona, i organitzen 
sortides per aquestes etapes 

 

GRUPO BTT 
DEL C.C. EBRO 
DE ZARAGOZA 

Grup ciclista BTT Sortides ciclistes http://btt-
ccebro.blogia.com/2010/050202-01-
mayo-2010-tudela-a-zaragoza-por-la-
gr99.php 

No específic GR 99  

 

http://www.feec.cat/etapes/gr-99-benifallet-tortosa
http://www.feec.cat/etapes/gr-99-benifallet-tortosa
http://www.fcdme.es/scripts/actividadClub.php?id=7
http://www.fcdme.es/scripts/actividadClub.php?id=7
http://btt-ccebro.blogia.com/2010/050202-01-mayo-2010-tudela-a-zaragoza-por-la-gr99.php
http://btt-ccebro.blogia.com/2010/050202-01-mayo-2010-tudela-a-zaragoza-por-la-gr99.php
http://btt-ccebro.blogia.com/2010/050202-01-mayo-2010-tudela-a-zaragoza-por-la-gr99.php
http://btt-ccebro.blogia.com/2010/050202-01-mayo-2010-tudela-a-zaragoza-por-la-gr99.php
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En BTT por Alava y mas. 

ETAPA GR99 FRIAS - 
QUINTANA MARTIN 
GALINDEZ (Burgos) 

 

BTT Etapa del GR 99 o tambien 
llamado Sendero del Ebro entre 
los pueblos del Valle de 
Tobalina, Frias y Quintana 
Martin Galindez. Provincia de 
Burgos. 

http://poralavaymas.blogspot.co
m.es/2008/06/etapa-gr99-frias-
quintana-martin.html 

  

Ruta: Hacia la 
desembocadura del 
Ebro por el GR99 

 

Cicloturisme/Sende
risme 

Proposta de sortida, amb llocs 
recomanats per visitar i menjar 

www.exploratgn.cat/es/ezine/ro
ute/hacia-la-desenbocadura-del-
ebro-por-el-gr99 

Explora TGN.cat. Excursiones 
para hacer con niños en 
Tarragona,la Costa Dorada y las 
Tierras del Ebro. 

 

“Los colores del 
camino”.  

Documental Camí de 9 persones amb 
discapacitat intel·lectual al llarg 
de tota la ruta del GR 99 

www.verkami.com/projects/392
9-gr99-los-colores-del-camino 

Asociación Talur 
http://talur7.blogspot.com.es/ 

Integració social discapacitats, 
Verkami (microfinançament), 

Se n’han fet dues edicions, la 
primera amb 9 participants i la 
segona amb 7. El documental 
mostra la segona. 

Sèrie documental 'El 
Camí de l'Ebre GR99',  
13 capítols 

Documental  http://hispagua.cedex.es/docum
entacion/noticia/51995 

Produïda per Ministerio de 
Medio Ambiente y Aragón TV. 

Noticia de l’any 2009. Anuncia 
que començarà a emetre a 
Aragó Televisió. 
Informació d’aquesta 
presentació publicada a Aragon 
Liberal www.aragonliberal.es/no
ticias/noticia.asp?notid=27023 
www.iagua.es/2009/07/el-
documental-el-camino-del-ebro-
gr99-muestra-los- principales-
recursos-turisticos-deportivos-y-
economicos-del-rio-y-su-e 

HACIA LA 
DESEMBOCADURA DEL 
EBRO POR EL GR 99. 
DELTEBRE (Baix Ebre) 

Excursió Sortida amb bicicleta o a peu 
pel Delta de l’Ebre, de 3 km 
Dificultat molt baixa. Sortida 
per nens 

www.exploratgn.cat/es Explora TGN  

  

http://poralavaymas.blogspot.com.es/2008/06/etapa-gr99-frias-quintana-martin.html
http://poralavaymas.blogspot.com.es/2008/06/etapa-gr99-frias-quintana-martin.html
http://poralavaymas.blogspot.com.es/2008/06/etapa-gr99-frias-quintana-martin.html
http://www.exploratgn.cat/es/ezine/route/hacia-la-desenbocadura-del-ebro-por-el-gr99
http://www.exploratgn.cat/es/ezine/route/hacia-la-desenbocadura-del-ebro-por-el-gr99
http://www.exploratgn.cat/es/ezine/route/hacia-la-desenbocadura-del-ebro-por-el-gr99
http://www.verkami.com/projects/3929-gr99-los-colores-del-camino
http://www.verkami.com/projects/3929-gr99-los-colores-del-camino
http://hispagua.cedex.es/documentacion/noticia/51995
http://hispagua.cedex.es/documentacion/noticia/51995
http://www.aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=27023
http://www.aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=27023
http://www.iagua.es/2009/07/el-documental-el-camino-del-ebro-gr99-muestra-los-%20principales-recursos-turisticos-
http://www.iagua.es/2009/07/el-documental-el-camino-del-ebro-gr99-muestra-los-%20principales-recursos-turisticos-
http://www.iagua.es/2009/07/el-documental-el-camino-del-ebro-gr99-muestra-los-%20principales-recursos-turisticos-
http://www.iagua.es/2009/07/el-documental-el-camino-del-ebro-gr99-muestra-los-%20principales-recursos-turisticos-
http://www.exploratgn.cat/es
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FORO MTB 
CICLABILIDAD GR99 

Foro de debat 
ciclista 

Els internatutes donen consells, 
comparteixen experiències i fan 
recomanacions pels ciclistes 
que fan el GR 99 en bicicleta 

www.foromtb.com/showthread.
php?t=660603&page=2 

 

 Apartat específic GR99 

BIKE Foro de debat 
ciclista 

Els internatutes donen consells, 
comparteixen experiències i fan 
recomanacions pels ciclistes 
que fan el GR 99 en bicicleta. 

http://old.mountainbike.es/bijfo
rum/posts/list/16196.page 

 Apartat específic GR99 

Fotos senyalització 
camins naturals de 
l’Ebre GR 99 

Fotografies  www.panoramio.com/user/1325
627/tags/Caminos%20naturales
%20del%20Ebro%20GR%2099 

Hilberg  

Guia “Sender de Gran 
Recorregut 
Mequinensa-Delta de 
l’Ebre. GR 99. Sender de 
l’Ebre”. 

Guia Guia de la part catalana de la 
Ruta 

www.feec.cat/el-cam%C3%AD-
natural-de-l%E2%80%99ebre-gr-
99 

Editat per l’Associació Catalana 
de Senderisme. 

Anunciat per FEEC el 2007. 
També és esmentat pel web de 
la Diputació de Tarragona 

Camino Natural del Ebro 
GR 99. AaVv. Editat pel 
Ministerio de Medio 
Ambiente. 2008 

Llibre  http://libreria.geomundos.com/
camino-natural-del-ebro-
gr99__21042013.html 
www.libreriadeportiva.com/L21
325-camino-natural-del-ebro-gr-
99.html 
 

Geomundos i ESM Libreria 
Deportiva 

 

GUIA DEL GR 99. 
CATALUNYA 

Llibre Conté la descripció d'aquest 
sender en el tram que 
correspon a la demarcació de 
Catalunya, ja que el sender està 
projectat per a resseguir tot el 
curs del riu Ebre des del seu 
inici a Fontibre fins al seu 
desguàs a la Mediterrània 

www.euro-
senders.com/web_cat/ 

www.ikarakorum.eu/gr-99-
mequinensa-delta-de-lebre-p-
7123.html 

Associació Catalana de 
Senderisme 

Editat l’any 2007, quan estava a 
punt d’editar-se el Llibre de tot 
el GR del Ministerio de Medio 
Ambiente 

Llibre “GR 99. Camino 
Natural del Ebro. 
Fontibre - Faro del 
Garxal”.  

 

Llibre, guia. Guia del GR 99. Desglossat en 
42 etapes, bibliografia, serveis i 
centres d’interpretació. 240 
pàgines. 47 mapes escala 
1.40.000 

www.libreriapirineos3000.com/
es/GR_99._Camino_Natural_del
_Ebro._Fontibre___Faro_del_Ga
rxal/PL/IDPRODUCTO--
1718.html 

L’edita l’empresa  Libreria 
Pirineos 3000 

Producte esgotat, anuncien que 
en breu tornarà a estar 
disponible.  

11.50 euros. 

http://www.foromtb.com/showthread.php?t=660603&page=2
http://www.foromtb.com/showthread.php?t=660603&page=2
http://old.mountainbike.es/bijforum/posts/list/16196.page
http://old.mountainbike.es/bijforum/posts/list/16196.page
http://www.panoramio.com/user/1325627/tags/Caminos%20naturales%20del%20Ebro%20GR%2099
http://www.panoramio.com/user/1325627/tags/Caminos%20naturales%20del%20Ebro%20GR%2099
http://www.panoramio.com/user/1325627/tags/Caminos%20naturales%20del%20Ebro%20GR%2099
http://www.feec.cat/el-cam%C3%AD-natural-de-l%E2%80%99ebre-gr-99
http://www.feec.cat/el-cam%C3%AD-natural-de-l%E2%80%99ebre-gr-99
http://www.feec.cat/el-cam%C3%AD-natural-de-l%E2%80%99ebre-gr-99
http://libreria.geomundos.com/camino-natural-del-ebro-gr99__21042013.html
http://libreria.geomundos.com/camino-natural-del-ebro-gr99__21042013.html
http://libreria.geomundos.com/camino-natural-del-ebro-gr99__21042013.html
http://www.libreriadeportiva.com/L21325-camino-natural-del-ebro-gr-99.html
http://www.libreriadeportiva.com/L21325-camino-natural-del-ebro-gr-99.html
http://www.libreriadeportiva.com/L21325-camino-natural-del-ebro-gr-99.html
http://www.euro-senders.com/web_cat/
http://www.euro-senders.com/web_cat/
http://www.ikarakorum.eu/gr-99-mequinensa-delta-de-lebre-p-7123.html
http://www.ikarakorum.eu/gr-99-mequinensa-delta-de-lebre-p-7123.html
http://www.ikarakorum.eu/gr-99-mequinensa-delta-de-lebre-p-7123.html
http://www.libreriapirineos3000.com/es/GR_99._Camino_Natural_del_Ebro._Fontibre___Faro_del_Garxal/PL/IDPRODUCTO--1718.html
http://www.libreriapirineos3000.com/es/GR_99._Camino_Natural_del_Ebro._Fontibre___Faro_del_Garxal/PL/IDPRODUCTO--1718.html
http://www.libreriapirineos3000.com/es/GR_99._Camino_Natural_del_Ebro._Fontibre___Faro_del_Garxal/PL/IDPRODUCTO--1718.html
http://www.libreriapirineos3000.com/es/GR_99._Camino_Natural_del_Ebro._Fontibre___Faro_del_Garxal/PL/IDPRODUCTO--1718.html
http://www.libreriapirineos3000.com/es/GR_99._Camino_Natural_del_Ebro._Fontibre___Faro_del_Garxal/PL/IDPRODUCTO--1718.html
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De Mequinenza hasta el 
mas de Borbó. GR 99 

Ruta Aquest recorregut per la riba de 
l'embassament de Riba-roja, 
ens introdueix en la important 
unió fluvial dels rius Ebre, Segre 
i Cinca 

http://gps.huescalamagia.es/es/
rutaTrack/gr-99-de-mequinenza-
hasta-el-mas-de-borbo 

GPS HUESCALAMAGIA.ES Fonamentalment ens porta per 
l’entorn de Mequinença i el 
pantà de Riba-Roja. Forma part 
d’un projecte de rutes 
autoguiades per Huesca 

RUTA CANAL IMPERIAL 
DE ARAGON 

Ruta De Tudela a Zaragoza seguint el 
GR99 (83 km) 

www.rulando.es/?page_id=1291 

www.canalimperial.com/ 

Rulando  

RUTA Miravet-Benifallet 
pel Pas de Barrufemes 

Ruta a peu i per 
l’Ebre 

 

Sortida de 12.5 km que es pot 
fer a peu, o a peu i en piragua 
per l’Ebre. Miravet-Benifallet 

hwww.ebreguia.com/rutes/GR9
9.htm 

Benimocions, empresa de 
serveis turístics de Benifallet 

Els promotors relacionen la 
proposta amb el GR 99, encara 
que no coincideix en les etapes. 

Pas de l'Ase. GR99. Camí 
de Sirga 

Ruta de senderisme  www.todoactividades.com/es/a
ctividades/senderismo-pas-de-l-
ase-gr99-cami-de-sirga-2258/ 

Todo Actividades Dificultat: fàcil 

Camí Natural Del Ebro 
(Gr - 99) (Fontibre - 
Zaragoza) Etapa 1 
Fontibre - Villanueva De 
La Nia   

Rutes en bicicleta 
amb GPS 

8 etapes. Comença la primera a 
Villanueva de la Nia i Finalitza a 
Zaragoza. Descriu les vuit 
etapes 

www.cicloide.com/ruta000.asp?
REF=4496 

Cicloide. Rutes en bicicleta amb 
GPS 

Hi ha un buscador de rutes BTT 
amb GPS on s’hi poden trobar 
altres rutes per les Terres de 
l’Ebre, encara que no com a GR-
99 

Gr99 en GPX Senderisme, BTT Conté els tracks de tot el GR-99 
per Aragó 

www.sherver.site88.net/blog/?p
=349 

Sherblog  

GR99 a las pasarelas rio 
Ebro (desfiladero los 
Hocinos). RUTA DE 
CARLOS V 

Sortida Activitat: senderisme Distància 
recorreguda: 5,37 quilòmetres 
Altitud mín: 548 metres, màx: 
640 metres Desnivell acum. 
pujant: 156 metres, 125 
metrosbajando: Grau de 
dificultat: Fàcil Temps: una hora 
16 minuts Finalitza al punt de 
partida (circular): No 

www.rutacarlosv.es/portal/inde
x.php/municipios-en-
ruta/puente-arenascastilla-
leon/senderos11/1462-gr99-a-
las-pasarelas-rio-ebro-
desfiladero-los-hocinos 

Xarxa Ruta de Carlos V 

 

 

Puente Arenas (Burgos) 

  

http://gps.huescalamagia.es/es/rutaTrack/gr-99-de-mequinenza-hasta-el-mas-de-borbo
http://gps.huescalamagia.es/es/rutaTrack/gr-99-de-mequinenza-hasta-el-mas-de-borbo
http://gps.huescalamagia.es/es/rutaTrack/gr-99-de-mequinenza-hasta-el-mas-de-borbo
http://www.rulando.es/?page_id=1291
http://www.canalimperial.com/
http://www.ebreguia.com/rutes/GR99.htm
http://www.ebreguia.com/rutes/GR99.htm
http://www.todoactividades.com/es/actividades/senderismo-pas-de-l-ase-gr99-cami-de-sirga-2258/
http://www.todoactividades.com/es/actividades/senderismo-pas-de-l-ase-gr99-cami-de-sirga-2258/
http://www.todoactividades.com/es/actividades/senderismo-pas-de-l-ase-gr99-cami-de-sirga-2258/
http://www.cicloide.com/ruta000.asp?REF=4496
http://www.cicloide.com/ruta000.asp?REF=4496
http://www.sherver.site88.net/blog/?p=349
http://www.sherver.site88.net/blog/?p=349
http://www.rutacarlosv.es/portal/index.php/municipios-en-ruta/puente-arenascastilla-leon/senderos11/1462-gr99-a-las-pasarelas-rio-ebro-desfiladero-los-hocinos
http://www.rutacarlosv.es/portal/index.php/municipios-en-ruta/puente-arenascastilla-leon/senderos11/1462-gr99-a-las-pasarelas-rio-ebro-desfiladero-los-hocinos
http://www.rutacarlosv.es/portal/index.php/municipios-en-ruta/puente-arenascastilla-leon/senderos11/1462-gr99-a-las-pasarelas-rio-ebro-desfiladero-los-hocinos
http://www.rutacarlosv.es/portal/index.php/municipios-en-ruta/puente-arenascastilla-leon/senderos11/1462-gr99-a-las-pasarelas-rio-ebro-desfiladero-los-hocinos
http://www.rutacarlosv.es/portal/index.php/municipios-en-ruta/puente-arenascastilla-leon/senderos11/1462-gr99-a-las-pasarelas-rio-ebro-desfiladero-los-hocinos
http://www.rutacarlosv.es/portal/index.php/municipios-en-ruta/puente-arenascastilla-leon/senderos11/1462-gr99-a-las-pasarelas-rio-ebro-desfiladero-los-hocinos
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Llibre:CAMINO 
NATURAL DEL EBRO GR 
99: FONTIBRE-FARO DEL 
GARXAL CANTABRIA 
CASTILLA Y LEON- PAIS 
VASCO- LA RIOJA-
NAVARRA- ARAGON-
CATALUÑA (En papel) 

Topoguia 

 

Conté la descripció del camí per 
etapes, amb 47 mapes escala 
1:40.000 

www.casadellibro.com/libro-
camino-natural-del-ebro-gr-99-
fontibre-faro-del-garxal-
cantabria-castilla-y-leon--pais-
vasco--la-rioja-navarra--aragon-
cataluna/9788483204511/12219
59 

Editat pel Ministerio de Medio 
Ambiente (2008) 

 

TRIATHLON GR99.  Prova esportiva De Logroño a Zaragoza en 
quatre etapes. 21 -24/03/2013 

www.gr99uax.com GRUP GR 99 UAX (Universidad 
Alfonso X) 

L’impulsa un grup estudiants 
universitaris. 
No se sap si l’activitat tindrà 
continuïtat. 

VI GR 99 RIBERA BAJA 
DEL EBRO CALENDARI 
BTT 2012 SASTAGO 

BTT Foro de promoció de la BTT 

 

www.andandaeh.com/evento-
vi-gr99-ribera-baja-del-ebro-
259.html 

http://zafarachedotcom.files.wo
rdpress.com/2012/04/485796_2
73858599362478_10000215020
7999_605519_1386989459_n.jp
g 

Mancomunidad Ribera Izquierda 
del Ebro y altres 

40 KM 

6 MAIG 2012 

Albert Giné  Recorrerà tot el GR 99 http://bibliotecaroquetes.cat/in
dex.php/items/show/4075 

 De Roquetes 

Noticia publicada el febrer 
d’enguany 

http://www.casadellibro.com/libro-camino-natural-del-ebro-gr-99-fontibre-faro-del-garxal-cantabria-castilla-y-leon--pais-vasco--la-rioja-navarra--aragon-cataluna/9788483204511/1221959
http://www.casadellibro.com/libro-camino-natural-del-ebro-gr-99-fontibre-faro-del-garxal-cantabria-castilla-y-leon--pais-vasco--la-rioja-navarra--aragon-cataluna/9788483204511/1221959
http://www.casadellibro.com/libro-camino-natural-del-ebro-gr-99-fontibre-faro-del-garxal-cantabria-castilla-y-leon--pais-vasco--la-rioja-navarra--aragon-cataluna/9788483204511/1221959
http://www.casadellibro.com/libro-camino-natural-del-ebro-gr-99-fontibre-faro-del-garxal-cantabria-castilla-y-leon--pais-vasco--la-rioja-navarra--aragon-cataluna/9788483204511/1221959
http://www.casadellibro.com/libro-camino-natural-del-ebro-gr-99-fontibre-faro-del-garxal-cantabria-castilla-y-leon--pais-vasco--la-rioja-navarra--aragon-cataluna/9788483204511/1221959
http://www.casadellibro.com/libro-camino-natural-del-ebro-gr-99-fontibre-faro-del-garxal-cantabria-castilla-y-leon--pais-vasco--la-rioja-navarra--aragon-cataluna/9788483204511/1221959
http://www.casadellibro.com/libro-camino-natural-del-ebro-gr-99-fontibre-faro-del-garxal-cantabria-castilla-y-leon--pais-vasco--la-rioja-navarra--aragon-cataluna/9788483204511/1221959
http://www.andandaeh.com/evento-vi-gr99-ribera-baja-del-ebro-259.html
http://www.andandaeh.com/evento-vi-gr99-ribera-baja-del-ebro-259.html
http://www.andandaeh.com/evento-vi-gr99-ribera-baja-del-ebro-259.html
http://zafarachedotcom.files.wordpress.com/2012/04/485796_273858599362478_100002150207999_605519_1386989459_n.jpg
http://zafarachedotcom.files.wordpress.com/2012/04/485796_273858599362478_100002150207999_605519_1386989459_n.jpg
http://zafarachedotcom.files.wordpress.com/2012/04/485796_273858599362478_100002150207999_605519_1386989459_n.jpg
http://zafarachedotcom.files.wordpress.com/2012/04/485796_273858599362478_100002150207999_605519_1386989459_n.jpg
http://zafarachedotcom.files.wordpress.com/2012/04/485796_273858599362478_100002150207999_605519_1386989459_n.jpg
http://bibliotecaroquetes.cat/index.php/items/show/4075
http://bibliotecaroquetes.cat/index.php/items/show/4075
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El GR-99 al seu pas per la Ribera d’Ebre: estat del camí i actuacions 

El treball de camp realitzat el mes de maig de 2013 pel Grup Natura Freixe ha 
permès avaluar l’estat del camí i proposar actuacions que l’adeqüin millor a les 
necessitats del projecte de promoció de la ruta. 

Es disposa d’informació de detall, per trams del camí, georeferenciada, amb 
cartografia, arxiu fotogràfic i fitxes segons el model que es pot veure a la pàgina 
següent. Tota aquesta informació de detall s’adjunta en l’ Annex 3. Informació 
tècnica de la situació del GR-99 a la comarca de la Ribera d’Ebre. Fitxes i 
cartografia que consta de 18 fitxes, amb fotografies i la cartografia corresponent. 
No obstant en aquest apartat es resumeixen els aspectes més importants que es 
dedueixen dels continguts del treball de camp. 

 
A l’ Annex 3. Informació tècnica de la situació del GR-99 a la comarca de la Ribera 
d’Ebre. Fitxes i cartografia. es poden trobar totes les fitxes, fotografies i la 
cartografia completa del treball fet pel Grup Natura Freixe. Aquelles que 
corresponen a trams on es proposen actuacions s’han marcat amb cercles o 
rectangles vermells sobre les mateixes fitxes, fotografies i cartografia, assenyalant 
els tipus d’intervenció requerida i la seva localització. 
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A continuació es mostra un quadre amb el nom de cada una de les fases i els seus 
quilòmetres, en total sumen 70,25 km: 

 
Nom  Km 

1 Riba Roja d'Ebre - Almatret 7 
2 Riba Roja d'Ebre - Flix 4,35 
3 Reserva Natural de Sebes 1 
4 Reserva Natural de Sebes 6,75 
5 Meandre de Flix 5,4 
6 Flix 2,6 
7 Flix - Vinebre 6,5 
8 Vinebre 3,1 
9 Ascó 3,25 

10 Ascó - Garcia 3,7 
11 Pas de l'ase 0,7 
12 Garcia - Móra d'Ebre 3,2 
13 Garcia - Móra d'Ebre 5,1 
14 Móra d'Ebre 1,6 
15 Móra d'Ebre - Benissanet 2,4 
16 Benissanet 2,6 
17 Benissanet - Miravet 4,9 
18 Miravet - Benifallet 6,1 

 
Senyalització 

Amb relació a la senyalització de tot el GR-99 és important tenir en compte que 
aquesta es va realitzar per fer la ruta en sentit descendent, tal i com es descriu a la 
guia elaborada pel Ministerio, fet que suposa un cert inconvenient si es vol fer el 
trajecte a l’inrevés.  

Pel que fa als trams de la Ribera d’Ebre, com a resultat del treball de camp es 
destaquen els següents aspectes en relació a la senyalització:  

MUNICIPI  PUNTS DETECTATS 
Benissanet La senyalització en el tram urbà del GR és 

escassa 
Móra d’Ebre La senyalització en el tram urbà del GR és 

escassa i confusa en alguns casos  
Ascó Caldria canviar la senyalització urbana per 

evitar la part inicial del carrer principal, una 
vegada habilitat el voral per tal de 
minimitzar el risc en la sortida del pont de la 
nacional sobre l’Ebre 

Vinebre Senyalització urbana escassa i només vàlida 
per anar a peu, ja que condueix per carrer 
de direcció prohibida 

Flix En total s’han localitzat només 3 senyals 
direccionals urbanes per a un tram de 
gairebé 3 km. En general la senyalització és 
confusa i escassa. 

 

 
Nom  Km 
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Trams amb dificultat per a bicicletes 

Tot i que en general la ruta, al seu pas per la comarca de la Ribera d’Ebre, es pot 
fer a peu i amb bicicleta, el treball d’avaluació que s’ha fet posa de relleu que hi ha 
alguns trams on la circulació amb bicicleta presenta certes dificultats, ja sigui per 
l’estat del ferm, la vegetació o pels desnivells.  

Tot i això, no s’ha d’excloure aquesta modalitat atès que aquestes són mínimes i es 
pot advertir prèviament als cicloturistes, dels punts amb més dificultats que es 
trobaran en el recorregut. 

A les fitxes d’avaluació hi ha el detall d’aquests trams, que en resum són: 

o El Pas de Barrufemes en el tram Miravet-Benifallet. 
o El Pas de l’Ase, en el terme municipal de Garcia. 
o Sender del tram Riba-roja – Almatret, a partit del km 3,1. 

 
Aquests trams amb dificultat per al cicloturisme, apart de ser informats 
degudament, s’hauran de posar a l’agenda d’actuacions a fer en el camí, prioritzant 
aquelles que incideixin sobre la seguretat dels viatgers.  

Actuacions de millora del camí recomanades  

Les actuacions proposades a partir del treball d’avaluació del camí es detallen en les 
fitxes que figuren a l’Annex 3. Informació tècnica de la situació del GR-99 a la 
comarca de la Ribera d’Ebre. Fitxes i cartografia. Un resum de les mateixes és el 
següent: 

DESCRIPCIÓ DE TASQUES PER TRAMS I MUNICIPIS Etapa GR-
99 

Millora del Tram del Camí d'Almatret (Riba-roja d'Ebre) 
- Millora del ferm en seccions de superfície difícil del tram. 37 
Millora del Tram del Camí de la Vall de Porcs (Riba-roja d'Ebre) 
- Desbrossament vores camí en determinades seccions del tram. 
- Neteja de zones d'esllavissada de terreny. 

37 

Millora del Tram del Camí del Mirador de les illes (Flix) 
- Desbrossament vores camí en determinades seccions del tram. 
- Millora del ferm en seccions de superfície difícil del tram. 
- Rebaix de pendent en seccions de pendent fort del tram. 
- Retirada de fusta i troncs tallats en diferents punts del tram. 

37 

Millora del Tram del Camí de Sebes (Flix) 
- Adequació de tram de l'Antic Camí de Sebes com a pas enlairat. 
- Millora del ferm en seccions de superfície difícil del tram. 
- Desbrossament vores camí en determinades seccions del tram. 
- Restauració de talús degradat vora riu. 
- Plantació de vegetació de ribera en la zona restaurada. 
- Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) vora el camí. 

37 
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Millora del tram de l'itinerari extern Meandre de Flix (variant GR-99) (Flix) 
- Millora del ferm en seccions de superfície difícil del tram. 
- Retirada de fusta i troncs tallats en diferents punts del tram. 
- Desbrossament vores camí en determinades seccions del tram. 
- Neteja de desaigües i retirada de pedres. 
- Reparació barana d'una secció del tram. 
- Adequació de pas en talús elevat per a permetre accés en cas de solta 

d'aigua. 
- Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) vora el camí. 

Variant 

Millora del tram del Camí de Vinebre (Vinebre) 
- Desbrossament vores camí en determinades seccions del tram. 
- Neteja de zones d'esllavissada de terreny. 

38 

Millora del tram del Camí de l'illa (Ascó) 
- Eliminació d'excés de vegetació en determinades seccions del tram. 
- Protecció de secció inundable del tram durant períodes de reg a manta dels 

camps de conreu. 

38 

Millora del tram del Camí de Barbers (Ascó) 
- Millora del ferm en seccions de superfície difícil del tram. 
- Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) vora el camí. 
- Plantació de vegetació autòctona mediterrània com a pantalla visual de la 

línia fèrria. 

38 

Millora del tram del Congost del Pas de l'Ase (Garcia) 
- Rebaix de pendent en seccions de pendent fort del tram. 
- Millora del ferm en seccions de superfície difícil del tram. 
- Protecció de zones vertiginoses amb baranes de fusta. 
- Eliminació de pals d'antiga línia elèctrica. 
- Restauració de seccions del marge de protecció zones vertiginoses. 
- Plantació de vegetació autòctona mediterrània com a pantalla visual de la 

línia fèrria. 
- Plantació de vegetació autòctona mediterrània com a protecció en zones 

vertiginoses. 
- Instal·lació de petits plafons interpretatius sobre la flora i la fauna de la 

zona. 

38 

Millora del tram del camí de les Sènies (Garcia - Móra d'Ebre) 
- Rebaix de pendent en seccions de pendent fort del tram. 
- Millora del ferm en seccions de superfície difícil del tram. 
- Eliminació d'excés de vegetació en determinats seccions del tram. 
- Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) vora el camí. 
- Plantació de vegetació autòctona mediterrània com a pantalla visual de la 

línia fèrria. 
- Restauració de talús degradat vora riu. 
- Instal·lació petit tram de passera enlairada 

38 

Millora del tram de Móra d'Ebre (Móra d'Ebre) 
- Millora del ferm en seccions de superfície difícil del tram. 39 
Millora del tram del Camí del Mig (Móra d'Ebre) 
- Desbrossament vores camí en determinades seccions del tram. 39 
Millora del tram del Camí de Benissanet   
- Desbrossament vores camí en determinades seccions del tram. 39 
Millora del tram del Camí de la Costa de Riago 
- Desbrossament vores camí en determinades seccions del tram. 
- Millora del ferm en seccions de superfície difícil del tram. 

39 

Millora del tram Miravet-Barrufemes 
- Desbrossament vores camí en determinades seccions del tram. 
- Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) vora el camí. 

39 
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Serveis 

En aquest apartat es relacionen els serveis que hi ha a la Ribera d’Ebre dins de 
l’abast més pròxim al GR-99.  

Tot i que els senderistes o cicloturistes que actualment fan el GR-99 formen part de 
la clientela de les empreses turístiques que hi ha a la comarca, no es troba una 
oferta específica i articulada a l’entorn del camí i als serveis que requereix un recurs 
d’aquest tipus, atès que gairebé no s’ha promocionat com a sender de gran 
recorregut, ni a nivell de la comarca ni de la resta de Comunitats per les que 
travessa el camí.  

Analitzant la informació que es troba dels territoris pels que passa l’Ebre, des del 
naixement fins la desembocadura, es pot apreciar que en algunes Comunitats, 
especialment l’aragonesa, hi ha alguna promoció que abasta els trams per on passa 
l’Ebre, però el que no apareix és cap proposta del conjunt del sender com a recurs 
turístic.  

El GR és actualment més objecte de promoció per part d’entitats vinculades a 
l’esport, al senderisme, i especialment el cicloturisme, que d’operadors de turisme 
que proposin una oferta de serveis per a fer la ruta. Tampoc hi ha dades d’afluència 
que ens indiquin quin és el públic que actualment fa la ruta, les modalitats o els 
serveis que utilitzen. 

Es considera que els serveis turístics que estan, o poden estar relacionats amb el 
sender, a la pràctica són tots els que es troben a una distància màxima de la ruta 
de 10 km.  

Malgrat que no hi una oferta específica de la Ribera d’Ebre adreçada als turistes del 
GR-99, els serveis turístics de la comarca que es poden considerar lligats al GR-99, 
o amb un bon potencial de desenvolupar ofertes específiques són els que es 
relacionen a les pàgines següents: 

Allotjaments 

TIPUS 
D'ALLOTJAMENT EMPRESA Tipologia i places ADREÇA MUNICIPI 

Allotjament Rural MAS LA SÈNIA 5 places ( Masoveria) Afores, 8 - Pol 8, parcel·la 211 Ascó 

Aparthotel APARTHOTEL MONRURAL   Plaça Espanya, 3 Benissanet 

Hotel MAS TANIET   Camí Vell de Móra, s/n Benissanet 

Hotel HOTEL NOU CASINO   C. Doctor Stroof, 1 Flix 

Hostal FONDA CASTRO   Pl. Espanya, 5 Flix 

Allotjament Rural EBRO FOLLY ANGLING 10 places (Masia) Pla d'Ini, parcel·la 405 Flix 

Allotjament Rural ELS MASOSVILAR RIU DE BAIX  
2 unitats de 8 places. 
Masoveria Camí Illes, s/n Flix 

Hotel VILAR RIU DE BAIX - HOTEL ****   Camí Illes, s/n Flix 

Alberg 
VILAR RIU DE BAIX - ALBERG 
RURAL   Camí Illes, s/n Flix 

Allotjament Rural CA GARRIÓ 
4 places ( Casa de poble 
independent) C. Creu, 24 Ginestar 

Allotjament Rural CASA RURAL CA L'ANNITA 
9 places (Casa de poble 
compartida) C. Major, 21 La Palma d'Ebre 
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Allotjament Rural CA "LA LOLA" 
7 places ( Casa de poble 
independent) C. Escoles, 15 La Serra d'Almos 

Allotjament Rural MAS D'ALERANY 8 places (Masoveria) C. Escoles, s/n La Serra d'Almos 

Allotjament Rural LA PONDEROSA 
6 places (casa de poble 
independent) C. Palau, 11 Miravet 

Allotjament Rural ELS CANTERERS 
10 places (Casa de poble 
compartida) C. Raval, 64 Miravet 

Allotjament Rural CAL PIGAT 
5 places ( Casa de poble 
independent) C. Major, 20 Miravet 

Allotjament Rural MAS LA TORRE 8 places (Masoveria) Camí de les Illetes, s/n Miravet 

Apartaments RIVER EBRO APARTAMENTS   Passeig de l'Ebre, 7, 1er. Móra d'Ebre 

Hostal HOSTAL 7 DE RIBERA   Placeta de la Verge, 6 Móra d'Ebre 

Hostal HOSTAL LA CREU   Av. Comarques Catalanes, 75 Móra d'Ebre 

Hotel HOTEL MORA PARK   
Carretera Tivissa s/n. Eix de 
l'Ebre C-12 Móra la Nova 

Hostal HOSTAL MAS SUBIRATS   
Carretera de Garcia, s/n. Eix 
de l'Ebre C-12 Móra la Nova 

Alberg 
ALBERG JUVENIL MAS DE LA 
COIXA   

Cruïlla 'Eix de l'Ebre C-12 i N-
420 Móra la Nova 

Hostal HOSTAL FONTDEMORA   C. Major, 14 Móra la Nova 

Allotjament Rural CAL CORREU 
6 places ( Casa de poble 
independent) C. Puríssima, 16 Rasquera 

Allotjament Rural CASA GRAN 15 places ( masia) 
Pol. 24, parcel·la 58, finca la 
Pedraleta Rasquera 

Allotjament Rural CA "LA IAIA" 3 habitacions (masoveria) C. Major, 43 Rasquera 

Casa de colonies CASA DE COLÒNIES CA MANXOL 82 places C/ Firal, s/n Rasquera 

Apartaments CAL CASTELL   C. Castell, 12 Riba-Roja d'Ebre 

Hostal FONDA  "HISENDA PEPITO"   C. Eres, 41 Riba-Roja d'Ebre 

Apartaments 
APARTAMENTS Mª MERCÈ 
CASTELLVI   Pl. Església, 4 Riba-Roja d'Ebre 

Camping CAMPING RIBA-ROJA   
Embassament de Riba-roja 
d'Ebre, s/n Riba-Roja d'Ebre 

Apartaments PESCA RIO EBRO   
Carretera de Faió- Riba-roja, 
Km 6'2 Riba-Roja d'Ebre 

Alberg ALBERG TIVISSA   C. Foig, 3 Tivissa 

Hostal HOSTAL BRASERIA TIVISSA   Passeig Sant Isidre, 2 Tivissa 

Hostal HOSTAL SANT MIQUEL   C. Sant Miquel, 48 Vinebre 

Camping CÀMPING TIVISSA   C. Foig, 3 Tivissa 

Refugi REFUGI DE LA FONT DEL TEIX 
  

Rasquera 

Restaurants 

EMPRESA ADREÇA CP MUNICIPI 

RESTAURANT CAFETERIA MAGDA C. Joan XXIII, 9 43791 Ascó 

RESTAURANT EL CALIU C. Riu, 15 43791 Ascó 

RESTAURANT ESCOLÀ Carretera de Camposines, 57 43791 Ascó 

TAPES DEL FLORIDA Carretera de Camposines, 78 43791 Ascó 

PIZZERIA KIMBO Carretera de Camposines, 62 43791 Ascó 

PIZZERIA PIZZA.ES C. Sant Jordi, 2 43747 Benissanet 

RESTAURANT EL CASAL C. Plaça Renaixença, s/n 43747 Benissanet 

CAFÈ BAR SOLÉ C. Reus, 22 43747 Benissanet 

RESTAURANT NOU CASINO C. Doctor Stroof, 1 43750 Flix 

RESTAURANT LO PONT C. Costa Graner, s/n 43750 Flix 
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RESTAURANT V-50 Pol. Ind. la Devesa, 12 43750 Flix 

RESTAURANT VINCENT Av. Catalunya, 1 43750 Flix 

RESTAURANT CASTRO Plaça Espanya, 5 43750 Flix 

BAR-RESTAURANT EL RACÓ Plaça l'Església, 5 43750 Flix 

RESTAURANT GUILLÉN Av. Colònia, 14 43750 Flix 

RESTAURANT EL BLAUET Pl. Major, 8 43750 Flix 

RESTAURANT FORNIELES C. Molí, 20 43750 Flix 

RESTAURANT LA PRESA C. Costa Graner, s/n 43750 Flix 

LA UNIÓ SOCIAL C. Girona, 6 43750 Flix 

RESTAURANT ÀGORA - VILAR RIU 
DE BAIX Camí de les Illes, s/n 43750 Flix 

BAR EL MERCAT Pl. Mercat, s/n 43750 Flix 

RESTAURANT CELLER LA TRULLOLA C. Costa Graner, s/n 43750 Flix 

BAR SINDICAT Pl. Catalunya, 8 43748 Ginestar 

RESTAURANT  L'EMBARCADOR Carretera Móra la Nova-Garcia C-12 43749 Garcia 

RESTAURANT PAS DE L'ASE Av. De la Ribera, 12 43749 Garcia 

RESTAURANT LO MOLÍ C. Montsant, 1 43792 La Torre de l'Espanyol 

GRANJA ESTEL Pl. Major, 2 43747 Miravet 

RESTAURANT PIZZO C. de la Creu, s/n 43747 Miravet 

RESTAURANT "EL MOLI DE XIM" C. Verge de Gràcia, 29 43747 Miravet 

9 TURÚ Av. Comarques Catalanes, 5 43740 Móra d'Ebre 

RESTAURANT SOMNIS Av. Comarques Catalanes, 82 43740 Móra d'Ebre 

RESTAURANT  GARDEN Av. Generalitat, 25 43740 Móra d'Ebre 

RESTAURANT  DÖNER KEBAB C. Mestres, 1 43740 Móra d'Ebre 

SOTA DE COPES Av. Comarques Catalanes, 10, Baixos 43740 Móra d'Ebre 

RESTAURANT PISCOLABIS Avgda. Comarques Catalanes, 52 43740 Móra d'Ebre 

RESTAURANT GRAN MURALLA Av. Comarques Catalanes, 73 43740 Móra d'Ebre 

RESTAURANT  TRAMONTANA C. Barcelona s/n 43740 Móra d'Ebre 

RESTAURANT POLIESPORTIU C. Girasol, 27 43740 Móra d'Ebre 

RESTAURANT LE LOUP C. Joan Miró, 4 43740 Móra d'Ebre 

CIRCUIT MÓRA D'EBRE. Pol. 22 Parc 5-7-9 43740 Móra d'Ebre 

BAR CASAL Av. Comarques Catalanes, 2 43740 Móra d'Ebre 

PIZZERIA CARUSSO'S C. Santa Madrona, 32 43740 Móra d'Ebre 

RESTAURANT  HEAVEN'S DOOR C. Ramon Castellà, 4 43770 Móra la Nova 

RESTAURANT  CAN SECUNDINO Carretera d'Hospitalet, Km  30 43770 Móra la Nova 

RESTAURANT  MAS DE SUBIRATS Crta. de Garcia, s/n. Eix de l'Ebre C-12 43770 Móra la Nova 

RESTAURANT  CAN PALOMO Carretera de Garcia s/n 43770 Móra la Nova 

RESTAURANT  EL MOLLÓ Carretera deTivissa, Km 61. Eix de l'Ebre C-12 43770 Móra la Nova 

RESTAURANT LA TECA C. Major, 160 43770 Móra la Nova 
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RESTAURANT  BARCELONA C. Hostal, 3 43770 Móra la Nova 

RESTAURANT LA PIAZZA Pl. de Catalunya, 15 43770 Móra la Nova 

RESTAURANTMORA PARK Carretera de Tivissa, s/n. Eix de l'Ebre C-12 43770 Móra la Nova 

RESTAURANT  FERRAN C. Diagonal, 12  43770 Móra la Nova 

RESTAURANT  LES SORTS " EUGENI 
I MONTSE" Carretera C-12, L'Eix de l'Ebre, Km  50 43513 Rasquera 

RESTAURANT  ALMADROCH DE LA 
SEU C. Diagonal, 11 43513 Rasquera 

RESTAURANT NAYMA C. Les Voltes, 57 43790 Riba-Roja d'Ebre 

RESTAURANT POLIESPORTIU C. Sant Agustí, 1 43790 Riba-Roja d'Ebre 

BRASERIA   LA PANSA C. Major, 69 43790 Riba-Roja d'Ebre 

RESTAURANT CÀMPING RIBA-ROJA Embassament de Riba-Roja d'Ebre 43790 Riba-Roja d'Ebre 

FONDA RESTAURANT HISENDA 
PEPITO C. Eres, 35 43790 Riba-Roja d'Ebre 

RESTAURANT  HOSTAL BRASERIA 
TIVISSA Passeig Sant Isidre, 2 43746 Tivissa 

RESTAURANT MISSAMAROI Av. Catalunya, s/n 43746 Tivissa 

BAR RESTAURANT  "SANT MIQUEL" C. Sant Miquel, 36-38 43792 Vinebre 

BAR-RESTAURANT MOSSEGA C. Major, 1 43792 Vinebre 

Empreses de serveis turístics 

EMPRESA SERVEIS ADREÇA MUNICIPI 

ENBLAU Piragüisme, senderisme   Móra d'Ebre 

PESCA RIO EBRO 

Lloguer d'embarcacions fora 
borda, apartaments amb guia de 
pesca Carretera de Faió, Km 6 

Riba-Roja 
d'Ebre 

LO RACÓ DEL TEMPLE 

Informació turística, visites 
guiades i productes del territori 
de l'Ebre. C. Riu, 14 Miravet 

CATSUD Senderisme i turisme cultural   Tivissa 

ROGLES AVENTURA 
Piragüisme, BTT, tir amb arc, 
senderisme C. Travessera Llevant, 1 Flix 

RIU NATURA, S.L. Navegació per l'Ebre amb barca C. Bonaire, 79 Móra d'Ebre 
BADIA TUCANA ; PROMOCIONS 
TURÍSTIQUES FLUVIALS 

Lloguer de vaixells residència a 
l'embassament de Riba-roja  Carretera de Faió,  Km  6'8 

Riba-Roja 
d'Ebre 

MORAVENTUR Lloguer de piragües C. Verge de Montserrat, 11 Móra la Nova 

AIGUADINS Lloguer de caiacs C. Ample, 8 Ginestar 
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5. ANÀLISI DE PRODUCTES TURÍSTICS EXISTENTS AL LLARG 

DEL RIU EBRE 

 

La recerca d’operadors de turisme de natura i dels productes que ofereixen 
vinculats a activitats en zones fluvials permet apreciar el potencial d’aquestes zones 
per a les activitats de senderisme, cicloturisme, descoberta dels territoris, 
gastronomia, etc. i per tant obre un ventall de possibilitats a les empreses de la 
comarca per dissenyar i oferir productes que actualment ja es comercialitzen amb 
èxit en els principals països europeus. 

El fet que s’hagi dissenyat una fitxa específica, homogènia per a tots els productes, 
esdevé molt útil per captar l’atenció de quins són els trets principals que 
conflueixen en aquests productes i per tant, que també s’han de tenir en compte en 
el disseny de productes a la comarca de la Ribera d’Ebre. 

Les accions que s’han portat a terme han estat les següents: 

 

5.1. Selecció d’operadors de turisme de natura i descoberta que 
programen a l’Ebre o en zones fluvials. 

Una manera de conèixer la manera en què els territoris es posicionen en els 
mercats de turisme de natura i de descoberta és analitzant si estan presents en la 
programació dels principals operadors de nínxol dels països europeus.  Els 
productes al llarg del riu Ebre tal com es veurà en l’anàlisi que s’ha realitzat, hi 
són poc presents, i els què es troben corresponen majoritàriament a la zona del 
Delta de l’Ebre.  

En el marc de les actuacions realitzades l’any 2010 es va fer una primera anàlisi i 
es van presentar quins productes corresponien a la demarcació de Tarragona.  En 
aquest cas però, el motiu de l’anàlisi ha estat identificar productes de zones fluvials 
molt similars a les de la Ribera d’Ebre per tal d’aprendre com estan configurats, a 
qui s’adrecen, paraules clau que s’utilitzen, quin producte principal i complementari 
s’està oferint etc. 

Una metodologia molt similar és utilitzada pel Ministeri de Turisme de França per 
conèixer el mercat i l’oferta de cicloturisme al seu país, considerant que els 
operadors turístics i els seus programes són un excel·lent indicador de cap on van 
les tendències actuals de consum vacacional d’aquests nínxols de mercat. 

Per a la realització d’aquest apartat, s’ha utilitzat la base de dades d’operadors i 
productes de què disposa DCB Turisme i Desenvolupament Local i que ha anat 
confeccionant al llarg dels últims cinc anys, amb un total de més de 500 registres 
d’operadors.  

D’aquests s’han seleccionat 232 que, pel tipus de producte o de públic als quals 
s’adrecen podrien ser d’interès per analitzar en el marc d’aquest Estudi. 
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Relació d’operadors 

Alemanya - 44 operadors  

 
A&E Reisen 

Abanico Individual Reisen 

Art und Reise 

Avantí Reisen 

Bike Team Radreisen 

CG Touristic 

Die Vagabunden 

Dr. Koch Reisen 

Drei Wünsche Wanderreisen 

Elch Adventure Tours 

France Ecotours 

Geopuls 

Geotura 

Hauser Exkursionen 

Heideker Reisen 

Kleins Wanderreisen 

Klingenstein 

Kulturtours 

Kunst und Genuss Reisen 

Lernen und Helfen 

Literat Tours 

Lupe Reisen 

Nabu Reisen 

Natours 

Oeko Plus Reisen 

Pegasus Reiterreisen 

Pferd & Reiter Internationale Reiterreisen 

Radissimo 

RadVentura 

Rückenwind Reisen 

Sapio 

Sentieroturismo 

SKR 

STB Reisen 

Tour Exquisit 

Travel and Personality 

Travel to Nature 

TRH Reisen 

Unterwegs 

Vamos 

Vividus Reisen 

Vuelta 

Weltweitwandern (Àustria) 

Wikinger Reisen 

Bèlgica – 20 operadors 

 
Anders Reizen 

Belgian Biking 

Caractère 

Caractère 

Djoser Divantoura 

Dolce Vita 

Europ Aventure 

KrisKras 

Pocoloco Adventures 

Vos Travel 
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Espanya – 57 operadors 

 
A la carta 

A Peu 

A Tu Aire 

Al-natural 

Antociano 

Atlas Natura 

Audouin Birding Tours 

Avatur Turismo Ecuestre 

Avial Viajes 

Bike Spain 

Bikecat Cycling Tours 

Birding in Spain 

Bonviure 

Bravobike 

Catalan Bird Tours 

Catalonia Adventures 

Catatour 

Cellar Tours 

Cicloturisme i Medi Ambient 

City Tours Barcelona 

El Molí Tours 

El Mussol 

Enodestino 

Giroguies 

Gourmand Breaks 

Grupo Natura 

Gubiana dels Ports 

Haciendo Huella 

Hike & Bike 

Horse and Nature 

Iberocycle 

Ismalar Tours 

Masnatura 

Natura & Ocells 

Naturbike 

Nit i Vol 

Nuestros Caminos 

Obrint Via 

Orixà Viatges 

RACC Travel 

Rutas Pangea 

S-Cape 

Senderos y Pueblos 

Tarannà Viatges 

Tee Travel 

Terra Diversions 

The wine colours 

Tierra de Fuego 

Tottally Spain 

Trek & Ride 

Turismo Responsable (Agrotravel) 

Valesa Cultural 

Veronia Tours 

Viajes Responsables 

Viavinum 

Vintage Spain 

Websenda 

Wine Pleasures 
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França – 39 operadors 
 
Akaoka 

Allibert Trekking 

Arcanson 

Artambule 

Arts et cultures en voyage 

Arts et Vie 

Arvel Voyages 

Cavaliers du Monde 

Chamina Voyages 

Chemins du Sud 

Clubaventure 

Compagnie des Sentiers 
Maritimes 

Comtpoir des Voyages 

Cyclomundo 

DSO Sports 

Envol Espace 

France Ecotours 

France Randonnée 

Grand Angle 

Intermédes 

La Balaguère 

La Bicyclette Verte 

La Pèlerine 

L'Echaillon 

Montagne Evasion 

Natura 

Nomade 

Randonades 

Sans Frontieres 

STI Voyages 

Terres d'Aventures 

Tip Top Rando 

Top of Travel 

Transeurope 

UCPA 

Vagabondages 

Visages Trekking 

Voyageurs du Monde 

ZigZag Randonnées 

Holanda – 22 operadors 

 
Adiós Reizen 

Ardanza 

Birding Breaks 

CrossRoads 

De Wandelwaaier 

Els Groot wijn Wandel Reizen 

Euromania Travel 

Fiets Vakantie Winkel 

Globe NatuurReizen 

Hannibal Reizen 

Kras 

Natuurlijk Reizen 

Oad Reizen 

Oliva Travel 

Outline Travel 

Pharos Reizen 

Rebel Travel 

SNP Natuurreizen 

SRC Cultuurvakanties 

STAP Reizen 

Tamarisk Villages 

Wereldskoken 
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Regne Unit – 49 operadors 

 
Acorn Adventure 

Activities Abroad 

Adagio 

Arblaster & Clark Wine Tours 

ATG Oxford 

Brightwater Holidays 

Canvas 

Ciceroni Travel 

Cox and Kings 

Earthwatch 

Exodus 

Explore 

Expressions 

Ffestiniogtravel 

Footloose Adventure 

Frontier Holidays 

Gourmet Birds 

Great Rail 

Headwater 

Heritage Group Travel 

Hfholidays 

High Point Holidays 

Iberian Wine Tours 

In the saddle 

Inntravel 

Intrepid Travel 

Kings Angling & Activity Holidays 

Kirker Holidays 

Kudu Travel 

Macs Adventure 

Martin Randall 

Naturetrek 

On Foot Holidays 

Original Travel 

OutBrak Adventure Holidays 

Peregrine Advenutres 

Pura Aventura 

Ramblers 

Responsible Travel 

The Travel Adventure 

The Travelling Naturalist 

The Unique Traveller 

The Wayfarers 

Travel Bound 

Utracks 

Utracks 

Walking Women 

Walks WorldWide 

Wild Wings 
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5.2. Selecció de productes turístics en territoris fluvials 

A partir d’aquesta selecció prèvia, s’ha anat mirant la programació de cada operador 
per veure si tenien producte en algun tram de l’Ebre i quins podrien ser més 
representatius per ser utilitzats com a models per el disseny de nous productes a la 
zona de la Ribera.  

La realitat és que molt pocs productes ressegueixen algun tram del riu i en 
aquest cas, es centren a la zona del Delta de l’Ebre.  

En canvi cal destacar el producte de l’operador anglès INNTRAVEL, 
especialitzat en senderisme i cicloturisme i amb una programació molt important a 
l’estat espanyol que comença a Miravet i arriba fins al Delta en bicicleta en un 
itinerari de 7 nits.  

Al llarg de la realització de l’estudi vam tenir ocasió de parlar amb la seva 
representant a Espanya, la qual va explicar que es tracta d’un producte molt apreciat 
pels clients i que està pujant la seva demanda respecte a anys anteriors. 

En total s’han seleccionat els 35 productes següents que programen operadors de 
Alemanya, estat espanyol, França, Holanda i Regne Unit. 

 
Pais Agència Nom Producte Tipus 

Producte 
Nits 

Alemanya Abanico Genusswandern im Piemont: das 
Maira-Tal - ein Traum für 
Entdecker 

Senderisme 11 

Alemanya Avantí Eine Geneisseresen ins Piemont Gastronomia 6 

Alemanya France Ecotours Wandern durch das romanische 
Nordkatalonien 

Senderisme 6 

Alemanya Geopuls Cevénnes & Causses Cultura 9 

Alemanya Heideker Reisen Languedoc - Roussillon - Auf den 
Spuren der Katharer 

Descoberta 8 

Alemanya Natours Rad, Kanu & Wandern im Müritz-
Nationalpark 

Esports 
General 

7 

Alemanya Radissimo MS Vita Pugna - Po-Radweg mit 
Rad und Schiff Venedig-Mantua -  

Cicloturisme 7 

Alemanya RadVentura Katalonien: Einzigartige Kultur 
entdecken zwischen Mittelmeer 

Cicloturisme 7 

Alemanya Tour Exquisit Im Winzerhaus in Südburgund Cultura 7 

Espanya Catatour Gaudeix Reus: Modernisme, 
gastronomia i vi 

Descoberta 0 

Espanya Viatges Alemany Ruta del Danubi per nens Cicloturisme 7 

Pais Agència Nom Producte Tipus Nits 
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Producte 

Espanya Viatges Alemany Wachau Rei Cor de Lleó Senderisme 7 

Espanya Exode Viatges Senderisme pel Danubi Senderisme 7 

Espanya Senderos y 
pueblos 

El Río Lot en bicicleta para 
familias, Sur de Francia, 7 días 

Cicloturisme 6 

França Artambule Le triangle de Dalí Cultura 5 

França Chemins du Sud De Beceite au Delta de l'Ebre. 
Des sierras aragonaises à la mer 

Senderisme 6 

França Cyclomundo Via Rhôna Cicloturisme   

França La Balaguère Randonnée et aquarelle dans les 
Pyrénées 

Art 6 

França La Balaguère La route des couleurs: d'Albí à 
Cadaqués, de Toulouse-Lautrec 
à Dalí 

Senderisme 6 

França UCPA Els 4 fantàstics Multiactivitat   

França ZigZag 
Randonnees 

Animaux et fleurs des Pyrénées 
en famille 

Senderisme 5 

Holanda Natuurlijk Reizen Wandelen en culinair genieten in 
het hart van Piëmonte 

Gastronomia 6 

Holanda SNP Natuureizen Italië - Piemonte * 
wijnwandelreis 

Enoturisme 6 

Holanda SRC 
CultuurVakanties 

Barcelona en Catalonië Cultura 7 

Holanda Wereldskoken Piemonte Gastronomia 5 

Regne Unit Ciceroni Andalucia: Romans, Christians & 
Moors 

Descoberta 9 

Regne Unit Frontier Holidays Andalucian Walking & Cultural 
Festival 

Descoberta 7 

Regne Unit Inntravel A meander along the Ebro Cicloturisme 7 

Regne Unit Inntravel Castile's walled villages and 
drovers' trails 

Senderisme 4 

Regne Unit Inntravel Douro Valley - Valley of Gold Senderisme 6 

Regne Unit Intrepid Croatia coastal adventure for 
families 

Turisme actiu 7 

Regne Unit Kings Angling Apartments overlooking the 
River Ebro, Spain 

Pesca 0 

Regne Unit Ramblers Catalonian Lifestyle Descoberta 7 

Regne Unit Responsible 
Travel 

Piedmont cycling holiday Cicloturisme 8 

Regne Unit Sherpa Provence in Van Gogh footsteps Descoberta 6 



Estudi de col·laboració públic-privada per al desenvolupament de l’oferta turística a l’entorn del GR-99. 
Agost 2013 

 

68 
 

 
Els principals atributs d’aquests productes són els següents: 

 

País d’origen dels operadors: 

S’han triat 10 productes del Regne Unit, 9 d’Alemanya, 7 de França, 5 de l’estat 
espanyol i 4 de Holanda.  

Tipologia de viatge 

Ens indica si el viatge proposat es porta a terme amb un 
guia acompanyant, si els participants el realitzen 
individualment o si el mateix programa té una versió amb 
i sense guia.  

En total s’han seleccionat 18 productes amb guia, 15 
sense guia i 2 en els què s’ofereixen les dues versions. 

Els productes que s’ofereixen sense guia permeten una 
total flexibilitat de dates i en la gran majoria dels casos l’agència facilita als 
participants tota la documentació necessària per poder realitzar l’itinerari.  

Per països, Alemanya (6), França (5) i Holanda (3) programen les sortides amb un 
guia en la seva majoria. Per contra els productes estudiats d’agències espanyoles i 
angleses són en la seva majoria pensades per fer sense guia amb 4 i 7 productes 
respectivament. 

Durada del viatge – Nombre de nits:  

En aquest cas trobem opcions des de visites guiades d’un sol 
dia (sense pernoctació), caps de setmana i ponts -malgrat que 
no s’ha seleccionat cap producte d’aquest tipus ja que l’interès 
principal s’ha centrat en estades de més llarga durada- o les 
estades més llargues, a partir de 4 nits d’allotjament.  

La major part de productes analitzats es troben entre les cinc i 
vuit nits de durada, essent les de sis i set nit les opcions 
majoritàries.  
 

 

 

 

 

 

 

Tipologia de viatge 

Amb guia 18 

Sense Guia 15 

Amb i sense guia 2 

Durada del viatge  

Sense 
pernoctació  2 

4 nits 1 

5 nits  3 

6 nits 11 

7 nits 13 

8 nits  2 

9 nits 2 

11 nits  1 
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Tipologia de client:  

Identifica cap a quin client potencial es dirigeix el producte, centrant les activitats i 
propostes en les necessitats específiques de cada segment.  
Els criteris seleccionats són tres: Adults, viatges amb nens i 
estades per joves. 

Quasi tots els productes analitzats són destinats al públic 
adult que són alhora els més comuns en les ofertes dels 
operadors. També s’ha seleccionat una petita representació 
de productes destinats a famílies amb nens i finalment un 
producte pensat per a joves, en aquest cas una estada 
proposada per l’agència francesa UCPA per practicar esports d’aventura en un centre 
de vacances. 
 

Allotjament: 

L’allotjament predominant en els productes 
seleccionats és l’hotel de categoria mitjana (2-3 
estrelles) amb 22 dels 35 productes. Segueixen els 
allotjaments rurals i els hotels de gamma més alta (4-
5 estrelles).  

Cal destacar que en la presentació del producte a la 
web, habitualment hi ha molt poca referència a les 
característiques específiques de l’hotel i només en 
aquells més singulars o de categoria més alta, es fa 
referència als serveis.  

L’allotjament no és inclòs en un dels productes que 
com hem dit correspon a la vista d’un sol dia, sense 
pernoctació. 

 

Règim alimentari: 

La distribució d’opcions quant al règim alimentari és força 
homogènia entre les tres opcions.  

Tot i això, la pensió completa -entenent al migdia la preparació 
d’un dinar lleuger o un pícnic- és la més habitual, amb 13 
casos dels 35 analitzats i és la preferida pels operadors de 
França, Regne Unit i Holanda.  

Ben a prop trobem la mitja pensió (esmorzar i sopar) amb 11 
productes, principalment d’operadors alemanys i espanyols. En 
7 casos, el producte està dissenyat incloent només l’esmorzar. 

 

Tipologia de client 

Adults 30 

Viatges amb 
nens 4 

Joves 1 

Allotjament 

Hotel gamma alta 4 

Hotel Categoria 
Mitjana 22 

Allotjament Rural 6 

Apartaments-
Càmping 2 

No inclòs 1 

Règim alimentari 

Esmorzar 7 

Mitja Pensió 11 

Pensió 
Completa 13 

Altres 2 

No indica 2 
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Itinèrancia:  

En aquest cas s’analitza en quants allotjaments diferents 
pernocten els participants del programa. Les opcions són de 
1 sol establiment, 2 establiments i 3 o més establiments.  

Com es pot veure a la taula, les opcions més habituals són 
les itinerants (3 o més establiments) i les opcions de fer 
sortides en estrella des d’un únic allotjament. Només els 
productes analitzats de França tenen més propostes de 2 
establiments.  

Podem veure que en tots els productes itinerants, el servei 
de transport d’equipatge en cas que es tracti de senderisme o cicloturisme, hi és 
inclòs. 

 
Mesos en què es programa la ruta 

 

 

 

 

Els productes de turisme actiu i de descoberta del territori 
ajuden a desestacionalitzar les temporades turístiques. 
Aquesta afirmació es veu clarament reflectida en analitzar en 
quins mesos es programen els productes que s’han 
seleccionat. 

Com es pot veure a la taula, hi ha productes programats en 
tots els mesos de l’any malgrat que el gener i el desembre són 
els menys operatius.  

Els mesos de maig i setembre-octubre són els què concentren 
una major oferta. 

A l’estiu es manté una programació alta però inferior a la dels 
mesos anteriors i posteriors. Aquesta particularitat hauria de 
poder animar als agents turístics de la comarca a preparar els 
seus establiments per tal que el públic atret pel senderisme i 
cicloturisme s’acabi convertint en una clientela habitual. 

 
 

Itinerància 

1 Establiment 11 

2 Establiments 4 

3 o més  
establiments 19 

No Inclòs 1 

Mesos de 
programació 

Gener 7 

Febrer 10 

Març 12 

Abril 14 

Maig 18 

Juny 16 

Juliol 16 

Agost 17 

Setembre 19 

Octubre 23 

Novembre 12 

Desembre 9 
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Producte principal i activitats associades 

L’anàlisi dels productes es centrava en activitats de turisme de natura i descoberta, 
com senderisme, cicloturisme, touring, etc.  Però cada vegada més altres activitats 
associades van de bracet amb el producte principal per reforçar-lo i fer-lo més 
atractiu per al consumidor.  

En les taules adjuntes podem veure quina és la temàtica principal i quines les 
activitats associades, totes elles susceptibles de que siguin ofertes a la Ribera 
d’Ebre: art, birdwatching, cultura i patrimoni, descoberta entesa com a coneixement 
global d’un territori, enoturisme, ... 

 

 

Activitat principal 
Senderisme 9 
Cicloturisme 7 
Descoberta 6 
Cultura 4 
Gastronomia 3 
Art 1 
Enoturisme 1 
Esports Aventura 1 
Esports General 1 
Pesca 1 
Turisme actiu 1 

 

Activitats associades 
Cultura 8 
Senderisme 8 
Descoberta 5 
Gastronomia 5 
Enoturisme 3 
Art 2 
Birdwatching 2 
Cicloturisme 1 
Esports General 1 
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Paraules clau: 

En l’anàlisi ens ha interessat identificar quines són les principals paraules clau que 
posen en valor –juntament amb les imatges- la 
singularitat i atractiu del producte i que es consideren 
importants per als clients potencials de cada un d’ells. 

Els resultats mostren que molt per sobre de la resta, 
les referències al paisatge dels indrets per on es passa, 
centren bona part de la descripció.  

Destaca també, i aquí s’ha de relacionar amb el punt 
anterior de productes i activitats associades, la 
importància que té la gastronomia, referenciada a la 
meitat dels productes que s’han analitzat malgrat que 
només tres són pròpiament productes de gastronomia.  

Amb les paraules clau, apareixen conceptes també 
rellevants com la cultura, el patrimoni històric o la 
pròpia història.  

Ens ha interessat buscar productes que fessin visites a 
artesans i en els què s’ha pogut identificar, aquesta 
activitat pren força dins la descripció general del 
producte 

 

 

 

 

Paraules clau 

Paisatge 28 
Patrimoni 
Històric 19 

Gastronomia 17 
Cultura 15 
Vi, zones 
vinícoles 11 

Història 10 
Allotjament 7 
Ornitologia 4 
Visites artesans i 
productors 
agroalimentaris 

3 

Botànica 2 

Esports aventura 2 

Activitats 
familiars 1 

Tren 1 
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A l’Annex 5. Fitxes dels operadors i dels productes turístics analitzats es troben les 
fitxes en que es recullen les principals característiques de cada producte i el link a la 
plana web corresponent. Aquestes fitxes s’han pogut realitzar gràcies a la base de 
dades dissenyada expressament per a aquest tipus d’anàlisi i que s’ha utilitzat en 
altres projectes d’assessorament de DCB a diverses comarques de Catalunya. 

La informació que conté la fitxa és la següent: 

catàleg En haver-se extret majoritàriament via web, no té interès en 
aquest cas.  

agència Agència que organitza la ruta. 
 

país País al qual pertany l’agència. Resposta 
única 

ruta Títol de la ruta en l’idioma original. Ve precedida d’un codi d’ús 
intern  

descripció 
Traducció de la ruta al català i/o comentaris per 
contextualitzar-la. Sempre que sigui possible, amb les paraules 
utilitzades a la presentació. 

 

país ruta País en el qual transcorre la ruta. Resposta 
única 

destinació 

 

Regió o zona per on transcorre la ruta. S’han desglossat 
destinacions a 4 països: França, Espanya, Itàlia i Portugal 

Resposta 
única 

tipus viatge 

S’han previst 3 opcions: 

• amb guia i sense guia 
• amb guia 
• individual sense guia 

Resposta 
única 

nits Per unificar criteris, s’indiquen les nits de durada de la ruta Resposta 
única 

possibilitat 
d’allargar 

Opcions SI / NO si la ruta ofereix explícitament l’opció 
d’allargar l’estada, sigui continuant la ruta senderista, sigui 
amb alternatives de lleure i relax 

Resposta 
única 

client 

S’han previst 6 opcions: 

• adults majoritàriament 
• adults 
• viatges amb nens 
• dones 
• sèniors 
• nens i joves (colònies) 

Resposta 
única 

allotjament Tot i que de vegades és multiresposta, s’ha preferit indicar Resposta 
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únicament l’allotjament principal en cas que hi hagi més d’un 
durant el trajecte. S’han previst 8 opcions: 

• Hotel categoria mitjana 
• Allotjament rural 
• Apartament/bungalow 
• Càmping 
• Refugi/alberg 
• Hotel categoria alt standing 4 i 5* 
• No inclòs en el preu 
• No indica 

única 

règim 
majoritari 

Es refereix al règim alimentari. S’han previst 6 opcions: 

• Pensió completa 
• Mitja pensió 
• Sols esmorzar 
• “Self catering” ( allotjament equipat amb cuina) 
• Altres opcions 
• No indica 

Això no significa que els àpats es facin al mateix establiment 
on s’allotja el client, ja que sovint trobem que es fan en 
restaurants de la zona i que el de migdia correspon a un 
pícnic.  

Resposta 
única 

itinerància 

S’han previst 3 opcions, per saber si les rutes comporten un 
canvi continu d’allotjament o no. 

• 1 hotel 
• 2 hotels 
• 3 o més 

Resposta 
única 

dificultat 

S’han previst 5 opcions, en funció del grau de dificultat de les 
activitats. Cada agència, en els seus catàlegs, determina un 
nombre determinat de graus de dificultat que adaptem als 5 
següents: 

• alta 
• mitjana-alta 
• mitjana 
• mitjana-baixa 
• baixa 

Resposta 
única 

tipus terreny 

S’han previst 8 opcions 

• alta muntanya (aprox. a més de 1000 m). S’han 
descartat les rutes més pròpies d’alpinisme, etc. que 
van dirigides a un públic diferent al del senderisme. 

• muntanya mitjana 
• litoral (inclou muntanyes a poca distància) del mar. 

Habitualment, en els catàlegs s’inclou una fotografia 
amb una vista al mar 

• riu 
• llac 
• via verda 
• plana 
• altres 

Resposta 
única 
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espai 
protegit 

S’entra aquesta opció únicament si en la ruta ho indica 
explícitament. 

S’han considerat 4 opcions: 

• Reserva de la Biosfera 
• parc natural 
• altres proteccions 
• patrimoni cultural declarat 

Resposta 
única 

mesos 
Es marquen els mesos en els quals s’ofereix la ruta, sense 
considerar si és durant tot el mes o únicament alguns dies. Multiresposta 

moneda S’ha previst en euros, lliures o dòlars americans. Resposta 
única 

preu 

S’indiquen com a màxim 3 preus:  

• màxim 
• mitjà  
• mínim 

 

el preu 
inclou 

Per poder comparar en cas que sigui d’interès, s’han previst 
quatre opcions relatives al desplaçament des del lloc d’origen 
fins a l’inici de la ruta, ja que el cost d’un o altre mitjà de 
transport pot fer variar de forma important el preu indicat. 

• sense transport 
• transport en tren 
• transport en avió 
• transport en autocar 

Resposta 
única 

paraula clau 

Es tracta de paraules clau que creiem que destaquen en la 
descripció que es fa de la ruta en el catàleg. N’hem previst 14: 

• activitats per a famílies 
• allotjament (qualitat, «amb encant», característiques, 

etc.) 
• altres (a l’apartat d’observacions s’intenta ampliar la 

informació) 
• patrimoni històric (monuments, ruïnes, etc.) 
• botànica 
• cultura 
• documentació (mapes, guies, etc.) 
• esports aventura 
• gastronomia 
• història 
• ornitologia 
• paisatge 
• tren 
• vi, zones vinícoles 

Multiresposta 

producte 
Es tracta del producte principal que destacaríem d’aquesta 
ruta. S’han previst diverses opcions, entre les quals: 

• cicloturisme 

Resposta 
única 
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• senderisme 
• trekking 
• marxa nòrdica 
• BTT 
• caiac/canoa 
• birdwatching 
• descoberta (paraula molt utilitzada en les descripcions: 

conèixer la natura i les formes de vida de la zona per 
on transcorre la ruta) 

• cultura (posa en valor el patrimoni cultural ja sigui 
històric, artístic, gastronòmic, etc.) 

• cursos gastronomia 
• wellness (balnearis, cures de bellesa, posta en forma, 

ioga, etc.) 
• rutes a cavall 
• estades lingüístiques  
• altres (a l’apartat observacions, s’intenta ampliar 

l’informació) 

activitats 
associades 

Es tracta de productes associats que incorpora la ruta que 
analitzem. Les opcions són les mateixes que en la taula 
anterior, però permet multiresposta. 

Multiresposta 

itinerari 

Duració de la ruta per dia en distància (km o milles) o en 
temps, en el cas de senderisme o cicloturisme. A més de 
permetre un petit comentari a l’apartat de Notes. 

A la part de baix, es mostra la suma de km o temps. 
 

observacions 

A més del link a la web on figura la ruta, s’incorpora informació 
que pugui ser d’utilitat com ara si inclou el transport 
d’equipatges i altres. 

Així mateix, s’indiquen els aspectes sobre els quals es vol 
atreure l’atenció dels clients potencials. 
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6. IDENTIFICACIÓ DE LÍNIES DE FINANÇAMENT 

 

Les actuacions a realitzar per el desenvolupament de l’oferta turística a l’entorn del 
GR-99 requeriran a curt i mitjà termini, d’un recolzament institucional i del sector 
privat de la comarca molt important. Un projecte d’aquest tipus, com s’ha anat 
presentant al llarg d’aquest document, requereix d’un àmbit territorial ampli per tal 
que pugui ser visualitzat com un producte turístic singular, adaptat a les noves 
demandes vacacionals i que generi riquesa i notorietat en els territoris pels quals es 
desenvolupa. 

Hem vist en el capítol 3 que tots els rius analitzats han participat en projectes 
europeus de cooperació transregional i/o transfronterera, la qual cosa els ha permès 
obtenir recursos per dissenyar traçats, senyalitzar, i sobretot, per generar informació 
de base, donar suport a les empreses per adequar els seus establiments, generar 
productes i recolzar la presentació a través de planes web i establint contactes amb 
els canals de comercialització més adients. 

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre disposa d’informació molt actualitzada de 
quins són els programes de finançament vigents a nivell de Catalunya, d’Espanya i 
d’Europa. És per aquest motiu, que ens ha semblat d’interès incloure en aquest 
apartat informació sobre: 

o La política de cohesió europea en el nou període comunitari 2014-2020 

o Exemples de projectes vinculats a la dinamització turística a l’entorn d’espais 
fluvials finançats a través de programes europeus. 

o Projectes aprovats en convocatòries de turisme temàtic i cultural de la Unió 
Europea. 

o Altres convocatòries de l’estat espanyol d’interès per a institucions i 
empreses. 

 

6.1. La política de cohesió europea en el nou període comunitari 2014-2020 

Europa ha de treballar per tal que la seva economia evolucioni cap a un creixement 
sostenible. Els FEDER, FSE, FC, FEADER i FEMP persegueixen objectius 
complementaris i la seva gestió és compartida entre els Estats membres i la 
Comissió. Aquests programes representen la principal font d’inversió per ajudar els 
Estats a restablir el creixement i garantir una recuperació que generi un 
desenvolupament sostenible.  

El Reglament en el què s’està treballant per el nou període comunitari preveu una 
coordinació més efectiva per aconseguir: 

o Una concentració de recursos en els objectius de Europa 2020; 

o La simplificació, mitjançant una planificació i uns mecanismes d’execució més 
coherents; 
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o Una major atenció als resultats; 

o L’harmonització de normes corresponents a les accions subvencionables. 

 

El Marc Estratègic Comú (MEC o CSF – Common Strategic Framework) és el marc 
que regeix la Estratègia Europa 2020, que té com a finalitat estimular un 
creixement intel·ligent, sostenible i integrador en els països de la Unió Europea.  

Segons l’Estudi Prospectiu Anual sobre el Creixement del 2012, els Estats membres 
haurien de donar prioritat a les despeses que generin creixement, com 
l’educació, la investigació, la innovació i l’energia.  

També s’ha de prestar atenció a mantenir o potenciar la cobertura i eficàcia dels 
serveis i les polítiques actives d’ocupació, amb atenció especial a l’atur juvenil, i 
facilitar l’accés de les PIMEs al finançament. 

Almenys el 20% del pressupost de la UE pel període 2014-2020 ha d’assignar-se a 
complir els objectius del canvi climàtic.  

 

OBJECTIUS DELS DIFERENTS FONS 

FEDER Contribuirà a tots els objectius temàtics i es centrarà en 
determinats àmbits d’inversió vinculats a les empreses i en 
la prestació de serveis als ciutadans. 

Fons de Cohesió  Es centren en la millora del medi ambient i el 
desenvolupament sostenible.  

Fons Social 
Europeu 

Té 4 objectius:  
o treball i mobilitat laboral,  
o educació i aprenentatge permanent,  
o promoció de la inclusió social i lluita contra la 

pobresa,  
o suport a la capacitat administrativa. 

FEADER 6 prioritats:  
o creixement intel·ligent i sostenible a les zones rurals, 
o transferència de coneixement i innovació,  
o competitivitat en l’agricultura,  
o gestió dels recursos naturals,  
o accions pel canvi climàtic,  
o desenvolupament integrador de zones rurals. 

FEMP Foment de la viabilitat i competitivitat en la pesca i 
aqüicultura, i diversificació cap a altres sectors marítims. 

 

DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU 

El desenvolupament local participatiu (basat en la experiència dels LEADER) pot 
complementar i millorar la formulació de polítiques públiques dels Fons del Marc 
Estratègic Comú.  
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L’objectiu és augmentar l’eficàcia i eficiència de les estratègies de desenvolupament 
territorial, delegant el procés de presa de decisions i execució a una associació local 
d’agents públics, privats i societat civil.  

 

INVERSIONS TERRITORIALS INTEGRADES (ITI)  

És un instrument que facilita l’establiment d’acords per a una realització integrada de 
les inversions, que afecten a més d’un eix prioritari o programes operatius. El 
finançament de varis eixos i programes prioritaris pot agrupar-se en una estratègia 
d’inversió integrada per un territori o àrea funcional determinada. 

 

OPERACIONS INTEGRADES 

A diferència d’ara, les operacions poden rebre el suport de un o més Fons del Marc 
Estratègic Comú i d’altres instruments de la Unió Europea, a condició de no finançar 
dos vegades una mateixa partida.  

 

PLANS D’ACCIÓ CONJUNTS 

Es tracta d’un nou tipus d’operació integrada realitzada per mitjà d’un enfocament 
basat en resultats amb el fi d’aconseguir objectius específics coordinats entre els 
estats i la Comissió.  

Els principals reptes que ha d’afrontar la UE –la globalització, el canvi demogràfic, la 
degradació del medi ambient, els moviments migratoris, el canvi climàtic i la 
utilització de l’energia, així com la necessitat de fer front a les conseqüències 
econòmiques i socials de la crisi–  tindran repercussions diferents segons les regions, 
i per tant sovint  transcendeixen les fronteres nacionals.  

Es requereix per tant una acció de cooperació conjunta i l’adequat intercanvi de 
coneixements a nivell territorial. Aquesta actuació ha de ser recolzada tant pel 
FEDER com pel Fons Social Europeu. Es proposa així concentrar els recursos del 
FEDER i garantir la coordinació amb altres programes finançats per la UE,  
tenint en compte la problemàtica transfronterera de les regions ultraperifèriques i 
amb poca densitat de població. 

Els Estats membres i les regions de la UE  han de tenir en compte 5 elements al 
dissenyar els seus contractes d’associació i els seus programes: 

o Una anàlisi del potencial i la capacitat de desenvolupament de l’Estat membre 
en relació als grans reptes de Europa 2020, a partir d’una anàlisi de les 
característiques nacionals i locals. 

o Una avaluació dels principals reptes que han de ser abordats per la regió o 
Estat membre. 

o Tenir en consideració la problemàtica entre sectors, jurisdiccional i  
transfronterera. 
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o Millorar les relacions i la coordinació entre els diferents nivells territorials i les 
fonts de finançament. 

o Els objectius específics de cada programa han d’expressar-se per mitjà 
d’indicadors de resultats, que puguin reflectir els canvis que facilita cada un 
dels programes.  

 

OBJECTIUS TEMÀTICS 

 
1. Enfortiment de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la 

innovació. 
 

Foment de la innovació i el coneixement en àrees rurals, a través de la 
cooperació entre els sectors agrícola, alimentari, silvícola i altres sectors, i la 
creació de clústers i xarxes. 

 
2. Millora de l’accés, l’ús i la qualitat en les tecnologies de la informació i 

comunicació. 
 

Aplicable tant a l’administració i E-govern, com a les aplicacions que fomentin 
la sostenibilitat i el desenvolupament del turisme rural. Les accions han de 
tenir per objectiu la capacitació dels ciutadans, el reforç de la competitivitat i 
l’eficiència de les administracions públiques i les empreses, l’augment de 
l’atractivitat de les regions davant altres àrees del món, així com prevenir la 
deslocalització de l’activitat econòmica i el despoblament de les àrees menys 
desenvolupades. 

 
3. Millora de la competitivitat de les PIMES, i del sectors agrícola i 

aqüícola. 
 

Entre d’altres accions, inclou el desenvolupament de nous models de negoci, 
noves cadenes de valor i noves formes de màrqueting per facilitar la 
internacionalització, així com el desenvolupament de les PIMES en àrees 
emergents d’Europa i noves formes de turisme i de serveis i productes 
innovadors vinculats a l’envelliment de la població.  També inclou la integració 
dels productors del sector primari en les cadenes de comercialització 
d’aliments i la promoció de mercats locals.  

 
4. Suport al canvi cap a una economia menys depenent del carbó en tots 

els sectors.  
 

5. Promoció de l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció de riscos. 
 

6. Protecció del medi ambient i promoció de l’eficiència de recursos. 
 

Inversions en infraestructures verdes, inclosos els espais Natura 2000 i altres 
territoris, per promoure la protecció i restauració de la biodiversitat i els 
serveis ecosistèmics, com la protecció contra focs o contra inundacions. 
També inclou la diversificació de les economies locals protegint i millorant el 
patrimoni cultural i els paisatges.  
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7. Promoció del transport sostenible i eliminació de colls d’ampolla a 

punts clau de la xarxa. 
 

Inclou la mobilitat sostenible, integrada i accessible per reduir emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, a través de plans de transport urbà, incloent la 
promoció del transport públic i l’ús de la bicicleta. 

 
8. Promoció del treball i la mobilitat laboral 

 
Entre d’altres, accions d’adaptació al canvi de treballadors, empreses i 
emprenedors desenvolupant serveis de suport, com el coaching, dissenyant i 
implementant nous llocs de treball innovadors, o facilitant la diversificació del 
sector agrícola i els llocs de treball no agrícoles en àrees rurals. 

 
9. Promoció de la inclusió social i lluita contra la pobresa. 

 
10. Inversions en educació, competències i formació continua. 

 
 

11. Millora de la capacitat institucional i de l’eficiència de l’administració 
pública. 

 

 

RESUM DELS OBJECTIUS DE L’ESTRATÈGIA EUROPA 2020 

o Creixement intel·ligent sostenible i integrador pels països de la Unió Europea 

o Els estats han de donar prioritat a recolzar despeses que generin 
desenvolupament econòmic: 

o Educació  
o Recerca 
o Innovació 
o Energia 

 
I així mateix: 

o Potenciar l’eficàcia i cobertura dels serveis d’ocupació 
o Polítiques actives del mercat de treball, atenció especial a l’atur juvenil 
o Accés de les PIMES al finançament 

 
o 20% del pressupost de la UE 2014-2020 han d’anar adreçats als objectius del 

canvi climàtic. 

 
 
El MARC ESTRATÈGIC COMÚ ha de permetre una millor coordinació de la gestió 
dels Fons Comunitaris que persegueixen objectius complementaris: 
 

o FEDER – Recolzament a les empreses i serveis als ciutadans 

o FONS DE COHESIÓ – Millora del medi ambient i desenvolupament sostenible 
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o FONS SOCIAL EUROPEU – Mobilitat laboral, educació, formació permanent, 
lluita contra l’exclusió social i la pobresa. 

o FEADER – Creixement intel·ligent de les zones rurals, gestió dels recursos 
naturals, competitivitat de l’agricultura. 

 
INVERSIONS TERRITORIALS INTEGRADES 
 
Accedir a inversions en diversos eixos prioritaris i programes operatius. Poden rebre 
suport d’un o més fons del Marc Estratègic Comú. 
 
Es necessiten accions de cooperació conjunta i una adequada transferència de 
coneixement a nivell territorial. 

Font:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_
es.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_
es.pdf 

 

Pel seu interès, es fa un resum d’alguns apartats de l’article de Xavier Tiana, expert 
en polítiques i fons de la Unió Europea i cap de la Oficina de Cooperació Europea de 
la Diputació de Barcelona, que es pot consultar íntegrament a la revista digital P3T: 
Politics and Territories. 
www.politicsandterritories.com/?journal=p3t&page=article&op=view&path[]=60&path[]=78 

 

La Política de Cohesió de la Unió Europea 2014-2020: Oportunitats pels 
governs locals en un context de dificultat. 

 

Marc Financer Plurianual 

El Consell d’Europa va acordar un Marc Financer Plurianual pel període 2014-2020 
amb un total de 960.000 milions d’euros, un pressupost inferior al del període 
anterior. 

La PAC i el desenvolupament rural, i la política de cohesió continuaran sent les 
partides amb major dotació financera, i beneficaran a tot el territori de la Unió 
Europea. Les seguiran les partides destinades a la competitivitat, el programa 
Horizon 2020, el programa Erasmus Mundus, l’acció exterior de la Unió Europea i els 
programes temàtics com cultura, turisme o intercanvis culturals. 

Espanya continuarà sent “receptor net” d’ajudes europees en un context de dràstica 
reducció pressupostaria respecte a períodes anteriors. 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_es.pdf


Estudi de col·laboració públic-privada per al desenvolupament de l’oferta turística a l’entorn del GR-99. 
Agost 2013 

 

83 
 

Política de Cohesió de la UE 

La nova política de cohesió, que té en els fons estructurals i els fons de cohesió els 
seus instruments principals, es caracteritza per la focalització de les prioritats de la 
Estratègia Europa 2020. Incorpora un sistema de gestió més integrat, nous 
instruments de gestió més simplificats i adaptats a intervencions locals i supralocals, 
reforç del partenariat i la governança, i un enfocament cap a resultats. 

Tots els fons de les polítiques de cohesió tindran un reglament comú, i alguns 
reglaments específics en el cas dels FEDER, FSE i Fons de Cohesió. 

 

Prioritats territorials i de intervenció de cada un dels fons 

Es planteja una nova agrupació de les regions europees: 

 

Regions menys 
desenvolupades 

PIB per càpita inferior al 75% de la mitjana 
europea 

Regions en transició 
 

PIB per càpita entre el 75 i el 90% de la 
mitjana europea 

Regions més desenvolupades Resta de regions amb un PIB per càpita 
superior al 90% de la mitjana europea 

 

El FEDER i el FSE beneficiaran a totes les regions europees, mentre que el Fons de 
Cohesió només beneficiarà als Estats membres amb un Producte Nacional Brut 
inferior al 90% de la mitjana de la Unió Europea. 

Es plantegen 11 objectius temàtics comuns, vinculats amb la Estratègia 2020, que 
marcaran les prioritats dels diferents programes: 

1. Enfortiment de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació. 

2. Millora de l’accés, l’ús i la qualitat en les tecnologies de la informació i 
comunicació. 

3. Millora de la competitivitat de les PIMES, i el sectors agrícola i aqüícola. 

4. Suport al canvi cap a una economia menys depenent del carbó en tots els 
sectors.  

5. Promoció de l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció de riscos. 

6. Protecció del medi ambient i promoció de l’eficiència de recursos. 

7. Promoció del transport sostenible i eliminació de colls d’ampolla a punts clau 
de la xarxa de transports. 

8. Promoció del treball i la mobilitat laboral 

9. Promoció de la inclusió social i lluita contra la pobresa. 

10. Inversions en educació, competències i formació continua. 

11. Millora de la capacitat institucional i de l’eficiència de l’administració pública. 



Estudi de col·laboració públic-privada per al desenvolupament de l’oferta turística a l’entorn del GR-99. 
Agost 2013 

 

84 
 

El programa FEDER és el que incorpora majors novetats. Es finançaran inversions 
productives en infraestructures de serveis bàsics al ciutadà, infraestructures 
educatives i sociosanitàries, i per a la millora del potencial endogen de les regions. 
Els projectes de l’àmbit del patrimoni cultural i natural o el turisme continuaran sent 
elegibles. En aquest programa s’ha reservat una partida específica que es destinarà a 
accions innovadores. 

El Fons Social Europeu incidirà especialment en la desocupació que afecta alguns 
països de la Unió Europea, especialment els joves. S’ha creat una Iniciativa per 
l’Ocupació Juvenil que té com a objectiu garantir mesures de formació i integració 
laboral per joves de 15 a 24 anys. El percentatge de cofinançament variarà en funció 
de les regions. La tipologia d’actuacions te com a punt de partida els onze objectius 
temàtics i dóna continuïtat a les actuacions finançades en el període 2007-2013. Un 
20% dels fons anirà destinat a projectes d’integració social i lluita conta la pobresa, 
reforç a mesures d’innovació social i a la Iniciativa per l’Ocupació Juvenil.  

La Cooperació Territorial Europea continuarà sent una línia d’actuació important. Es 
finançaran projectes transfronterers i en territoris concrets com el Mediterrani. 
Aquests fons es podran seguir combinant amb fons de l’Instrument Europeu de 
Veïnatge (ENPI) i l’Instrument de Pre-Adhesió. 

S’han introduït millores en la gestió, com el Desenvolupament Local Participatiu, un 
tipus de gestió públic-privada que es basa en la metodologia Leader, o la Inversió 
Territorial Integrada, en el qual un o varis governs locals podran gestionar accions de 
diferents fons europeus. 

 

Algunes recomanacions de l’autor de l’article 

o Identificació de projectes locals que encaixin amb els onze objectius temàtics. 

o Treballar propostes de projectes transnacionals i buscar socis europeus 
potencials per les convocatòries que sorgeixin en els nous programes de 
cooperació europea.  
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6.2. Projectes vinculats a la dinamització turística a l’entorn d’espais 
fluvials finançats a través de programes europeus. 

 

En el capítol 3 hem vist com alguns dels projectes de promoció del turisme a l’entorn 
d’espais fluvials han rebut un suport important per part de les institucions europees a 
través de diferents programes de finançament que els han permès posicionar-se com 
a destins turístics singulars, especialitzats en senderisme i/o cicloturisme. 

 

RIN -Projecte INTERREG IVB DEMARRAGE  - 

L’impuls a aquesta ruta s’ha estat desenvolupant a partir d’un projecte de cooperació 
en el marc dels programes europeus INTERREG IVB www.demarrage.eu L’objectiu 
que es va plantejar és el de gestionar conjuntament la ruta cicloturística al llarg del 
riu, implementar campanyes de promoció i fomentar la cooperació entre petites i 
mitjanes empreses del sector turístic, a escala transnacional. 

Les actuacions s’han realitzat entre maig de 2010 i abril de 2013 i el projecte té al 
darrera 18 socis de cinc països: Bèlgica, Holanda, França, Alemanya i Suïssa.  

El cap de fila ha estat l’Euroregió Rhein-Waal www.euroregio.org  i el pressupost 
total es xifra en 2,3 milions d’euros. 

El perfil dels socis correspon a: 

o Associacions de promoció de la bicicleta, d’àmbit estatal (Holanda i Suïssa) i 
europeu (European Cyclist Federation) (3) 

o Àrees de promoció turística regionals d’Alemanya i França (5) 

o Departaments i/o agències de promoció econòmica regionals d’Alemanya i 
França  (5) 

o Administracions d’àmbit provincial de França i Holanda (4) 

o Euroregió Rhein-Waal, que actua com a cap de fila  

Les línies de treball definides en el projecte són: 

1. Organització i capitalització 

2. Màrqueting 

3. Suport a la creació de productes i serveis innovadors 

4. Implicació del sector serveis 

Els resultats esperats que es van definir en el projecte són: 

o Elaboració d’un manual de imatge corporativa. 

o Estudis de mercat sobre la Ruta cicloturística del Rin. 

o Disseny i implementació d’un programa de màrqueting transnacional. 

o Disseny i posta en funcionament d’una estructura de gestió de la ruta. 

http://www.demarrage.eu/
http://www.euroregio.org/
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o Definició d’uns estàndards de certificació de caràcter europeu per a rutes 
cicloturístiques de llarga distància. 

o Fer una prova pilot de certificació per aquesta ruta. 

o Pla de qualitat de la ruta i organització de workshops de caràcter regional. 

o Creació d’un portal web transnacional de promoció de la 
ruta www.rhinecycleroute.eu. 

o Elements d’identificació de la ruta. 

o Workshops per fomentar la cooperació transnacional entre petites i mitjanes 
empreses del sector turístic que facilitin la creació de productes i la millora 
dels serveis. 

o Establir un pla de treball comú per a les organitzacions turístiques regionals i 
les petites empreses al llarg del riu. 

 

Com s’ha esmentat, aquest projecte acaba de finalitzar i serà d’interès anar seguint 
les publicacions que se’n derivin i el seu funcionament a partir d’ara. Com a resultats 
concrets trobem entre d’altres: 

o La integració de la ruta en la xarxa Eurovelo (ruta 15).  

o El funcionament d’una web en 4 idiomes (anglès, francès, alemany i 
holandès),  

o La presentació de cada una de les etapes de forma molt visual a la web, 
incloent els principals recursos turístics. Com s’ha explicat en el capítol 3, les 
etapes no es corresponen a la possibilitat de fer-les en un dia sinó a criteris 
temàtics. 

o La incorporació d’establiments i serveis, esdeveniments i material de suport a 
la plana web que permet als usuaris la consulta, reserva i/o descàrrega de la 
informació. 

 

  

http://www.rhinecycleroute.eu/
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DANUBI -   

La dinamització turística del riu Danubi i la seva adaptació al desenvolupament de 
nous productes vinculats al turisme actiu i de descoberta del territori ha comptat des 
de fa molts anys amb el suport de diferents programes europeus que li han permès 
anar avançant en la posta en valor d’aquest espai fluvial, en la cooperació entre 
diferents nivells d’administració i els agents turístics del territori i en l’adaptació de 
les empreses cap aquestes noves demandes turístiques. 

Entre d’altres projectes que s’han gestionat, podem citar  

Interreg II C  (1994-1999) "Kulturstraße Donau", vinculant el riu com a via de 
comunicació de la cultura.  

Interreg III B (2000-2006): "Donauhanse" – de cooperació entre ciutats i ports  

tot i que no disposem d’informació específica sobre les accions realitzades ni sobre la 
valoració final en correspondre a períodes ja llunyans. 

D’altra banda, a la plana web de la Danube Tourist Commission www.danube-
river.org/en/our-activities s’informa que una part important del treball d’aquesta 
comissió consisteix en establir partenariats amb altres entitats regionals i 
interregionals. També participa en projectes europeus i dóna exemples d’alguns 
projectes entre els quals els esmentats en el paràgraf anterior i també un basat en la 
mobilitat sostenible ETZ "Sanfte Mobilität”. 

Així mateix, en el capítol 6.3. veurem exemples de projectes aprovats en 
convocatòries de turisme temàtic i cultural que convoca anualment la DG Indústria i 
Empresa de la Comissió Europea. 

 

  

http://www.danube-river.org/en/our-activities
http://www.danube-river.org/en/our-activities
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6.3. Projectes aprovats en convocatòries de turisme temàtic i cultural de 
la Unió Europea. 

 

La Direcció General de Indústria i Empresa de la Comissió Europea ha convocat els 
últims anys dues línies d’ajuts per impulsar el treball en xarxa entre diferents actors i 
països mitjançant la creació i promoció de productes turístics que tinguin algun tipus 
de relació temàtica, com a mitjà per a un desenvolupament sostenible de les regions. 

 

TURISME TEMÀTIC 

Integrat en el marc del Programa EIP (Emprenedoria i Innovació), les 
característiques de les convocatòries varien una mica d’un any a l’altre però el 
finançament es manté en el 75% de l’import total. La quantitat total aportada per 
part de la Comissió Europa és de 250.000 euros per projecte. 

En general els tipus d’activitat que es poden finançar són: 

o Establiment d’una xarxa transnacional i l’organització de reunions. 

o Avaluació de la situació actual del producte i elaboració d’un pla de 
comunicació. 

o Organització de campanyes de comunicació i promoció. 

o Reforçar la capacitat de gestió del producte i les activitats en xarxa entre els 
socis. 

 
 

Diverses actuacions vinculades amb el cicloturisme han estat receptores d’ajuts, 
algunes d’elles en àmbit fluvial. El 2010 i 2011, l’associació ECF European Cyclist 
Federation va rebre ajuts per posar en marxa el portal web i per reforçar la gestió 
de l’associació responsable d’aquest projecte de creació de grans rutes europees de 
cicloturisme.  

Les activitats previstes a desenvolupar entre març de 2012 i febrer de 2013 eren les 
següents: 

o Desenvolupament d’un portal web www.eurovelo.com   com a paraigua de les 
webs nacionals de cicloturisme i de transport. 

o Mapa de promoció integrant les xarxes ferroviàries i els principals proveïdors 
d’allotjament.  

o Desenvolupament de l’organització amb la integració d’entitats responsables 
en els països en què encara no hi ha coordinadors de EUROVELO. També 
crear una base de dades dels principals proveïdors que poden donar serveis a 
rutes de llarga distància així com promocionar les ofertes de cicloturisme 
existents. 

http://www.eurovelo.com/
http://www.eurovelo.com/
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o Divulgació de bones pràctiques. Organització d’una conferència Eurovelo 
conjuntament amb associacions de vies verdes. Newsletter i altres campanyes 
de comunicació i presentació  

 

En la mateixa convocatòria 2011, a realitzar entre març de 2012 i febrer de 2013 es 
va aprovar el projecte de Senderisme al llarg del Danubi amb l’objectiu d’assentar 
les bases que permetin crear una ruta de senderisme reconeguda a nivell 
internacional.  

Hi participen socis de Àustria, Alemanya, Eslovàquia, Sèrbia i Bulgària.  El cap de fila 
és l’associació internacional d’amics de la natura Naturfreunde www.nfi.at/ i entre els 
socis figuren les entitats que s’han presentat en l’apartat corresponent del capítol 3. 

Els objectius es centren en: 

o Desenvolupar el senderisme com un producte que coexisteixi amb el 
cicloturisme, activitat més popular en la part alta del Danubi. 

o Promoure la regió del Danubi com a destí de senderisme de qualitat. 

o Fer lobby a favor del senderisme en la presa de decisions polítiques i socials 
com un producte sostenible que contribueix a conservar els recursos naturals i 
culturals, a preservar el paisatge i allargar la temporada turística. 

o Analitzar les regions on es pot desenvolupar, senders existents i ofertes, 
accessibilitat, etc. 

o Connectar les diferents zones al llarg del Danubi on es pot fer senderisme i 
assentar les bases per disposar d’una infraestructura i per desenvolupar 
productes de senderisme. 

o Contribuir a l’intercanvi d’experiències entre els destins del Danubi en termes 
de infraestructures, acollida als visitants, senyalització, seguretat, informació, 
etc. 

o Donar suport als socis dels diferents països en la implementació de senders i 
infraestructures. 

o Aplicar criteris de qualitat que permetin quantificar i avaluar la sostenibilitat 
del senderisme al Danubi. 

o Contribuir a la implementació del turisme i de la cultura com a pilars de la 
estratègia europea en el Danubi. 

o Crear les bases de la cooperació transnacional i intersectorial a llarg termini 
entre diferents socis i països, per exemple mitjançant la realització d’activitats 
de promoció conjunta. 

 

Un estudi previ al projecte presentat es pot consultar 
a www.donausteig.com/fm/7337/Report_Hiking-along-the-Danube-in-Europe-
web.pdf.  En les conclusions de l’estudi es proposa inventariar les infraestructures de 
senderisme existents al llarg de tot el riu i desenvolupar productes que incloguin 
diverses activitats combinades: senderisme, cicloturisme, caiac, cultura, etc.  

http://www.nfi.at/
http://www.donausteig.com/fm/7337/Report_Hiking-along-the-Danube-in-Europe-web.pdf
http://www.donausteig.com/fm/7337/Report_Hiking-along-the-Danube-in-Europe-web.pdf
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TURISME BASAT EN PATRIMONI CULTURAL I INDUSTRIAL 

Aquesta convocatòria forma part del programa Acció preparatòria “Turisme 
transnacional temàtic”.  El finançament màxim per projecte és de 200.000 euros i la 
durada és de 18 mesos. 

En aquest cas les accions previstes es centren en la creació i desenvolupament de 
productes transnacionals vinculats al patrimoni, més que en accions de comunicació i 
promoció. Alguns exemples d’activitats en el marc d’aquesta convocatòria són: 

o Identificació d’un tema comú vinculat al patrimoni cultural o industrial 
europeu. 

o Establiment de mapes de destins, atractius i serveis vinculats al tema 
identificat. 

o Identificació de socis interns i externs i de possibles esponsors.  

o Anàlisi de la capacitat de càrrega al llarg del producte identificat. 

o Treball en xarxa, difusió, etc. del projecte. 

En la convocatòria de l’any 2011 es va aprovar un projecte de suport a rutes 
culturals en les zones mitja i baixa del Danubi, centrant-les en la ruta dels 
emperadors romans i en una ruta del vi. 

Els països socis del projecte són Croàcia, Sèrbia, Bulgària i Romania i el cap de fila és 
el Danube Competence Center que hem mencionat en el capítol 2. 

Les activitats es centren en desenvolupar una estratègia de comunicació i 
màrqueting integrada per a les dues rutes, la creació de xarxes amb els agents 
implicats (públics i privats), impulsar nous partenariats a nivell nacional i 
internacional tant entre privats com públic-privat, disseny i creació d’elements de 
màrqueting que afavoreixi la internacionalització dels productes turístics culturals. 
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6.4. Altres convocatòries de l’estat espanyol d’interès per a institucions i 
empreses. 

 

Fundación Biodiversidad  

La Fundación Biodiversidad és una fundació pública del govern espanyol, adscrita al 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Treballa per preservar el 
patrimoni natural i la biodiversitat, adreçant la conservació a la generació d’ocupació, 
riquesa i benestar en el conjunt de la societat. 

Anualment convoca un concurs en el què es dóna suport a més de 400 projectes 
emmarcats en les línies estratègiques d’actuació que té definides: 

o La conservació i ús sostenible del patrimoni natural i de la biodiversitat. 

o Desenvolupament sostenible del medi rural. 

o Lluita contra el canvi climàtic. 

o Conservació del medi marí. 

o Cooperació internacional. 

 

El percentatge de finançament és del 50% per a entitats depenent de l’administració 
pública i local i l’import màxim de l’ajut és de 120.000 euros. Aquests ajuts són 
compatibles amb altre finançament provinent de la Unió Europea. 

Entre les actuacions hi ha la realització d’estudis i projectes relacionats amb 
programes de sensibilització, formació i comunicació. 

Per més informació:  www.fundacion-biodiversidad.es/lang-ca/inicio/convocatoria-
ayudas 

 

EMPRENDETUR 

El Ministerio de Industria, Energia y Turismo ha convocat el 2012 i 2013 dues línies 
d’ajuts adreçades al sector turístic. Es tracta de: 

o Emprendetur I+D+i  
 
Vol impulsar el desenvolupament de productes turístics innovadors que 
millorin la competitivitat i rendibilitat del sector turístic. També facilitar a les 
empreses l’accés a processos innovadors per millorar els seus productes 
turístics per tal de permetre la seva internacionalització. 
 
Els ajuts es concreten en forma de préstecs amb un import de fins el 75% del 
cost total i un termini d’amortització de 5 anys. El tipus d’interès es fixa en 
cada convocatòria. 
 
 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/lang-ca/inicio/convocatoria-ayudas
http://www.fundacion-biodiversidad.es/lang-ca/inicio/convocatoria-ayudas
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o Emprendetur Jóvenes Emprendedores 
 
En aquest cas, l’objectiu es desenvolupar models de negoci innovadors i que 
millorin la competitivitat del sector turístic, incorporant joves emprenedors 
que posin en marxa projectes innovadors. 
 
Els ajuts es concreten en forma de préstecs amb un import de fins el 100% 
del cost total i un termini d’amortització de 5 anys. El tipus d’interès es fixa 
en cada convocatòria. 
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7. CONCLUSIONS I PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

 

Com a resultat de l’anàlisi de la informació obtinguda del GR-99, d’altres rutes 
fluvials europees i d’ofertes relacionades amb aquesta modalitat de turisme, es 
poden extreure les següents conclusions:  

 

1. El riu Ebre es troba encara molt lluny de ser un producte turístic integral, a 
semblança d'altres grans rius europeus que tenen ofertes de turisme integral en 
el seu entorn. 

2. L'actuació del Ministeri consistent en la senyalització i en l'elaboració d’una guia 
del Sender GR-99, en el marc de la iniciativa Caminos Naturales, és un primer 
pas imprescindible sobre el qual es poden articular ofertes, tant a nivell local de 
la comarca, com per al conjunt de les Comunitats per les que travessa el riu, des 
del seu naixement fins al mar Mediterrani. 

3. Les actuacions dutes a terme fins ara a nivell institucional i empresarial en 
relació a la promoció del sender són escasses i sempre d'abast molt local, com a 
màxim a nivell de comunitat autònoma. En aquest sentit les institucions 
aragoneses han estat les més actives i a través de les quals és on el riu Ebre té 
més presència en els mitjans de comunicació. 

4. A banda del projecte de Caminos Naturales no hi ha hagut cap iniciativa en comú 
entre institucions que hagin impulsat la promoció i consolidació de l'Ebre com 
una ruta turística, segons el model àmpliament experimentat en països europeus 
com França, Alemanya, Àustria, etc. 

5. De l'anàlisi de les ofertes de turisme pels rius europeus es desprèn que, si bé el 
riu és l'element central que dóna peu a una oferta turística, aquesta és molt 
variada en les seves modalitats, els seus públics objectiu i focus d'interès.  

Així, trobem el senderisme i el cicloturisme com a modalitats principals, però 
també altres. Públics entre els què l’adult i el familiar són els objectius prioritaris 
però no els únics, i elements d'interès molt diversos: natura, història, cultura, 
gastronomia, festes, esdeveniments esportius, ....  

Aquests elements d'interès posen de relleu que la identificació de marques 
reconegudes associades a Espais Naturals Protegits, Patrimoni de la UNESCO, 
etc.  que tenen associat un prestigi reconegut pel gran públic, són una important 
base sobre la qual es fonamenten les estratègies de promoció de les institucions 
implicades en aquestes rutes. 

6. Aquestes grans rutes europees generen un volum de visitants molt important i 
els serveis existents fan que aquests fluxos es transformin en xifres de negoci 
realment elevades. 

7. En les rutes analitzades, el denominador comú és que s'han desenvolupat 
ofertes molt especialitzades per a públics diversos, com pot ser el senderista o el 
cicloturista, existint empreses que ofereixen serveis específics com el de guiatge, 
lloguer de bicicletes o transport d'equipatges. Però també les empreses que 
ofereixen serveis d'allotjament o restauració i les entitats que gestionen espais 
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de visita o les mateixes oficines de turisme han adaptat els seus establiments als 
requeriments del públic practicant d'aquestes modalitats de viatge. 

8. Hi ha nombrosos operadors de turisme i agències europees especialitzades en 
senderisme i cicloturisme, algunes d'elles específicament en l'àmbit del turisme 
fluvial. Aquestes rutes europees també són venudes per agències espanyoles 
que han trobat en el turisme fluvial, el senderisme i el cicloturisme, una línia de 
negoci interessant i que possiblement podrien incloure rutes fluvials al llarg dels 
rius espanyols, en la seva programació. 

9. Un altre element en comú de les grans rutes europees de senderisme i 
cicloturisme que discorren al llarg de rius importants és que el seu 
desenvolupament ha estat el resultat d'ambiciosos processos de cooperació tant 
a nivell dels propis estats com entre aquests en el conjunt de la Unió Europea.  

Així trobem organitzacions i institucions que s'han creat com a resultat d'aquesta 
cooperació que aglutinen una gran quantitat d’actors relacionats amb el turisme, 
el medi natural, l’esport o la cultura i que han desenvolupat ofertes molt 
variades.  

D'aquesta manera, el viatger pot trobar 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 productes i serveis per internet. 

10. Tots els elements intrínsecs trobats en les rutes fluvials europees, com poden ser 
la natura, l'art, la cultura o les possibilitats lúdiques dels espais riberencs, no són 
substancialment diferents dels que es poden trobar al riu Ebre, el potencial de 
desenvolupament turístic del qual està a priori en el mateix nivell.  

El que sí que és substancialment diferent és que a l'Ebre no hi ha un projecte en 
comú com a continuïtat dels treballs duts a terme pel Ministeri amb la 
senyalització del sender i l'edició de la guia. 

 

En base a les informacions analitzades, tant en relació a l'estat actual del GR-99 com 
de l'anàlisi d'experiències identificades en el present treball, les propostes 
d'actuació es plantegen en els següents termes: 

 

1. A nivell intern de la comarca de la Ribera d’Ebre, avançar en la línia de crear 
productes turístics que tinguin el riu i el sender com a protagonistes 
principals dins dels àmbits temàtics en què ja s’està treballant.  

2. Paral·lelament a la creació de productes, fer les correccions necessàries per 
aconseguir un bon estat de la infraestructura, d'acord amb el pla de treball 
contingut en aquest document. 

3. També en paral·lel a la creació de productes turístics, cal adaptar els serveis i 
les empreses actualment existents als requeriments de les modalitats de 
turisme que es podran practicar en el GR-99, especialment pel que fa al 
cicloturisme i al senderisme, cobrint les necessitats de tots els públics potencials. 

4. Establir vincles de col·laboració amb altres agents relacionats amb el 
sender, primer a nivell de les Terres de l'Ebre i després establint 
contactes amb altres Comunitats Autònomes per les quals discorre l'Ebre 
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per tal d’establir acords i avaluar la possibilitat d'elaborar un projecte conjunt 
per demanar el suport de l'Administració de l'Estat i/o de la Unió Europea.  

L'objectiu seria el d'articular un producte turístic a semblança dels que 
existeixen a Europa, com poden ser el Danubi, el Rin, el Loira o la Ruta del 
Ter.  

Si bé la col·laboració entre sector públic i el sector privat és fonamental en 
aquest projecte, en primera instància la implicació institucional del sector públic 
és condició imprescindible per donar el primer impuls al projecte.  

En aquest sentit les aliances entre les diferents administracions autonòmiques i 
de l'Estat han de formar part dels objectius inicials del mateix. 

5. Tal com es pot apreciar en les experiències analitzades, les de més èxit són 
aquelles que han integrat l'oferta privada dins d'un marc de cooperació de 
diversos agents institucionals que han contribuït a l'impuls inicial del 
projecte. 

Aquests agents privats estan a més directament implicats en la seva promoció i 
en els possibles àmbits de regulació que requereix el fet de projectar una imatge 
de territori de qualitat tant pel que fa als valors del mateix com als serveis que 
s'hi ofereixen.  

En aquest sentit, caldrà aprofundir tant a nivell de comarca com a la resta de 
territoris pels quals discorre l'Ebre en la creació d'un marc organitzatiu 
adequat que integri tant el sector públic com el sector privat, incloent no 
només actors relacionats directament amb el turisme, sinó també aquells que 
tenen a veure amb els valors del territori en què es basa la seva promoció, com 
poden ser els del medi natural o la cultura i els productes locals. 

6. Un projecte d'aquestes característiques ha d'oferir una imatge compacta, 
encara que pot ser molt diversa, de l'espai en el qual es vol promocionar el 
turisme, en aquest cas al llarg del riu Ebre. Per tant, cal que la promoció de 
la ruta es faci des d'un marc comú i compartit per tots els agents implicats, en el 
qual el protagonisme no ha d'estar en els nivells territorials administratius, sinó 
en els àmbits temàtics que donen sentit a la ruta.  

Caldria, doncs, que abans d'elaborar els elements de promoció del GR-99 hi hagi 
un mínim acord a nivell de les possibles institucions implicades en el projecte. 

7. Tanmateix, malgrat que s'ha dit anteriorment, la creació de productes i 
serveis i la promoció d'aquests a nivell local i en els mercats de 
proximitat no s'ha d'aturar, sinó al contrari, intensificar-la, perquè 
l'aportació de la comarca al projecte global del sender tingui la consistència 
necessària.  

El primer pas doncs, a nivell de creació de productes és necessari avançar en 
l’elaboració de productes en el context de les Terres de l’Ebre, més 
encara si es té en compte que la distribució del turisme en aquest espai 
territorial és molt poc uniforme però hi ha fluxos importants i mercats de 
proximitat que auguren un bon potencial d’èxit si es treballa adequadament.  

8. El nou període comunitari 2014-2020 pot ser una plataforma per 
estimular aquesta cooperació entre els territoris, les institucions i les 
empreses a l’hora d’articular un producte turístic a l’entorn del GR-99.  



Estudi de col·laboració públic-privada per al desenvolupament de l’oferta turística a l’entorn del GR-99. 
Agost 2013 

 

96 
 

Tant els programes de cooperació territorial europea (INTERREG), com els 
programes de suport al desenvolupament rural finançats en el marc del 
programa FEADER o altres iniciatives a nivell estatal, poden ser aplicables per 
donar suport a aquesta iniciativa sigui a nivell global o per accions específiques. 

9. Seria convenient establir contactes amb algunes iniciatives a nivell 
europeu que ja tenen un procés de implantació avançat en la 
valorització turística dels espais fluvials.  

Aquests contactes poden estimular la implicació dels actors del territori –en 
veure models que han funcionat en altres països– i poden servir a més, per 
preparar projectes conjunts en convocatòries específiques com les que hem vist 
de turisme temàtic de la DG Indústria i Empresa de la Comissió Europea o les 
vinculades al Plan Nacional e Integral del Turismo de l’estat espanyol o del Pla 
Estratègic de Turisme de Catalunya.  
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8. ANNEXOS 
 

Annex 1. Presentació de la Jornada del 19 març 2013 a representants i empreses 

de la comarca 

Annex 2. Contingut de la web www.caminosnaturales.com/ebro  

Annex 3. Informació tècnica de la situació del GR-99 a la comarca de la Ribera 

d’Ebre. Fitxes i cartografia.  

Annex 4. Cronograma d’actuacions proposades per al Pla d’Ocupació 

Annex 5. Fitxes dels operadors i dels productes turístics analitzats 

http://www.caminosnaturales.com/ebro
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