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2013

Diagnosi de les necessitats del sector: 52 entrevistes a empreses i entitats del Baix Ebre

Principals conclusions

 Potencial de creixement  del turisme actiu i de natura per la qualitat dels actius 
turístics  del territori:
 Senderisme al Parc Natural dels Ports, vora el riu (GR99) i al litoral (GR 92),  
 Activitats fluvials
 Activitats nàutiques i subaquàtiques
 Ecoturisme a l’entorn dels Parcs

 La gastronomia i el producte local  com a recurs complementari que ha de tenir 
presència en tots els productes turístics.



2013

 Important potencial de la Via Verda i les activitats de cicloturisme per 
estructurar productes supracomarcals.

 La marca “Reserva de la Biosfera”, esdevé un actiu important per a la 
internacionalització de l’oferta

 Poc treball en xarxa per a l’estructuració, promoció i venda de productes i 
paquets d’estada. 

Principals conclusions

25 novembre 2013

Jornada amb uns 200 participants.
Sector turístic i agroalimentari

Diagnosi de les necessitats del sector: 52 entrevistes a empreses i entitats del Baix Ebre



2013

 Necessitat de crear més producte turístic relacionat amb aquests actius 
que sigui visible en els mercats de proximitat però també internacionals.

 Necessitat de trencar la dependència dels mercats de proximitat i captar 
nous segments als principals mercats europeus

Principals conclusions

Diagnosi de les necessitats del sector: 52 entrevistes a empreses i entitats del Baix Ebre



Treball 7 Comarques – Baix Ebre

Línies de treball que es presenten

Línia 1: Producte i servei Línia 2: Destinació Línia 3: Promoció i 
màrqueting 

Línia 4: Foment sector 
agroalimentari

Línia 5: Governança i 
gestió tècnica

Línia 6: Capacitació i 
excel∙lència professional

2013



Promoció orientada al mercat

 Promoció turística és una promoció econòmica associada a un producte.

 Fer una pas més enllà en la promoció de la destinació.

De la promoció dels
recursos

A la promoció de les activitats de 
descoberta d’aquests recursos, 
generadors d’activitat econòmica

2013



2014

ESTUDI DELS PRINCIPALS 
MERCATS EMISSORS

En total 158 Fitxes d’operadors
de 6 països diferents.  

Operadors especialitzats en 
turisme actiu, de natura i 

descoberta del territori

1. TENDÈNCIES QUE S’ESTAN IMPOSANT EN ELS 
MERCATS TURÍSTICS DELS PAÏSOS 
DESENVOLUPATS

2. EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA I 
CARACTERÍSTIQUES DELS PRINCIPALS 
MERCATS EMISSORS

4. FITXES DE TOUR OPERADORS 
ESPECIALITZATS EN TURISME ACTIU, DE 
NATURA I DE DESCOBERTA DEL TERRITORI

3. COM S’ADAPTEN LES DESTINACIONS I LES 
EMPRESES PER SER COMPETITIVES

http://baixebre.cat/arees‐dactuacio/dinamitzacio‐economica/baix‐
ebre‐avant‐treball‐a‐les‐7‐comarques/accions‐2014



2014

56 SESSIONS AMB EMPRESES

http://baixebre.cat/arees‐dactuacio/dinamitzacio‐economica/baix‐
ebre‐avant‐treball‐a‐les‐7‐comarques/accions‐2014



2014

Tipologies Baix 
Ebre Montsià Terra 

Alta
Ribera d'Ebre

2013

Activitats nàutiques 7 14

Cicloturisme 4 3 7 4

Ecoturisme 3 8 1 6

Senderisme 4 2 7

Cultura i formes de vida 7 7 7 13

Gastronomia i enoturisme 2 4 9

Altres propostes 4 2

Turisme actiu 2

Pesca 1

Navegació fluvial 11

Vacances per famílies 6

Estades escolars i joves 5

Esdeveniments 5

Canterers 6

Total      31 38 29 63
Nombre empreses i 

entitats  participants 22 18 19 41

DOSSIERS PROFESSIONALS DE LES 4 
COMARQUES – 2014. Nombre de productes



www.terresdelebre.travel/experiencies



www.catalunya.com/propostes
http://baixebre.cat/arees‐dactuacio/dinamitzacio‐economica/baix‐
ebre‐avant‐treball‐a‐les‐7‐comarques/accions‐2014



2015

1. Productes de turisme actiu adaptats a mercats internacionals

2. Màrqueting i comunicació de la sostenibilitat per empreses turístiques

3. Els espais naturals protegits com a marc idoni per a la dinamització turística 
i agroalimentària

4. Turisme actiu i de natura: especialització dels territoris i serveis turístics

Objectiu:

Conèixer
‐ què busquen els operadors de nínxol  
‐ de quina forma  altres territoris, empreses i 

associacions empresarials s’adapten a 
aquestes demandes especialitzades.

http://baixebre.cat/arees‐dactuacio/dinamitzacio‐economica/baix‐ebre‐avant‐treball‐a‐les‐7‐
comarques/accions‐2015



2015



 Planes web renovades posant en valor el territori, les activitats de descoberta, 
membres de la Carta Europea, linkant amb les entitats de promoció i amb altres 
empreses, fotos que mostren no només paisatges sinó activitats.,... 

 Planes web amb packs de productes segmentats amb tipus d’activitats

Alguns resultats visibles : 
seminaris, assessoraments, cursos growing up, 
noves tecnologies, idiomes, cuina,...



 Major visibilitat dels nous productes relacionats amb la descoberta del territori: 
ecoturisme, bicicletes elèctriques, 

 Consolidació d’empreses i aparició de noves iniciatives, també de productors, 
restaurants, ...

Alguns resultats visibles : 
seminaris, assessoraments, cursos growing up, 
noves tecnologies, idiomes, cuina,...



Cicloturisme a les Terres de l’Ebre: 
Via verda i xarxes de cicloturisme, GR-99

Turisme de natura: ecoturisme i 
senderisme GR-92, GR-99



• El turisme relacionat amb l’esport i l’aventura té més demanda 
que oferta

• La cadena de distribució turística és complexa i això genera un 
major benefici en l’economia local.

• El que atrau el turista d’aventura són les destinacions rurals, el 
component cultural i la poca infraestructura.

• El màrqueting va en 3 direccions: operadors especialitzats, 
resta d’empreses del sector i client final.

Turisme actiu i de natura



Josep Pascual. www.meteoestartit.cat 

Principals raons per 
marxar de vacances
el 2015? 

www.decaba.com/eurobarometer-2016

Creix l’interès per les activitats físiques en el medi natural i la 
descoberta de territoris singulars



Aspectes més rellevants al decidir la destinació de les vacances: 
sostenibilitat i criteris ambientals 

EUROBARÒMETRE 2016
www.decaba.com/eurobarometer‐2016



• Uneix espais d’interès natural de referència (2 parcs naturals) i paisatges 
naturals i agrícoles contrastats i singulars

• Uneix diferents elements del patrimoni cultural i etnològic que 
complementen les estades 

• Permet generar rutes temàtiques lligades a la fruita, als paisatges agraris, al 
vi, a l’oli, a la pesca tradicional

• Són un complement a itineraris de rutes en cotxe, existents i ja consolidats
• És accessible a diferents segments: famílies, sèniors, actius, etc
• Posa en valor i dóna més utilitat a la Via Verda i a les xarxes de cicloturisme 

existents al territori

Cicloturisme a les Terres de l’Ebre: 
Via verda i xarxes de cicloturisme, GR-99

Arguments per recolzar la promoció d’una oferta de 
cicloturisme extensa a les Terres de l’Ebre:



Chiffres clés du Tourisme à vélo en 2012

El paper dels operadors
especialitzats



www.decaba.com/circuits‐en‐bicicleta/

I quins són els arguments que els agents de viatges haurien de tenir en compte? I per
extensió, tots els què d’una manera o altra volem fer arribar les nostres ofertes
singulars al mercat “global”.

1. Cicloturisme. Es tracta de productes adaptats per a tota la família, des de nadons
fins adolescents.

2. Ofertes per a tots els nivells, fins i tot ben relaxants. 2 o 3 hores pedalant per
gaudir del paisatge i dels atractius turístics o amb bicicletes elèctriques.

3. També per als més esportius: BTT, carretera, ... les agències també poden
organitzar estades per a clubs locals amb tot inclòs.

4. El cicloturisme és una bona forma per descobrir noves regions, combinant amb
visites culturals, gaudint de la gastronomia, ..

5. Europa és una destinació segura i França ocupa el primer lloc en l’atracció de
cicloturistes itinerants. Hi ha projectes ben interessants com el del Loira en
bicicleta o les rutes transeuropees Eurovelo.



www.decaba.com/circuits‐en‐bicicleta/

6. Oblidem‐nos dels problemes mecànics. Les bicicletes porten un petit kit de 
reparació i en les rutes organitzades, es disposa d’un telèfon de suport i una 
relació de tallers a proximitat.

7. I què passa si plou o fa mal temps? Hi ha alternatives molt variades, des de fer 
visites culturals fins participar en algun taller d’artesania. I si el mal temps 
continua, es poden contractar transfers per fer el desplaçament fins la propera 
etapa.

8. I amb les maletes? Aquest és un tema ja resolt en les ofertes de senderisme i 
cicloturisme itinerants. Els responsables organitzen el trasllat dels equipatges d’un 
allotjament al següent.

9. Per allotjar‐se s’ofereix als cicloturistes tot tipus d’establiments. Des de 
bed&breakfast fins estades en grans hotels de la cadena Relais & Châteaux, la 
gamma és immensa. Tots ells compten amb llocs específics per guardar i tenir cura 
de les bicicletes i es dóna informació de les rutes dels voltants a més del 
patrimoni i gastronomia locals.

10. Finalment, recordar que ja hi ha especialistes que han fet del cicloturisme el seu 
producte estrella i poden recomanar els itineraris més adequats.





Eurovelo
42 Países
14 rutas de 
larga 
distancia
70.000 km. 



www.eurovelo8.com



www.veloloisirprovence.com/fr



www.veloloisirprovence.com/fr/luberon/sejours/sejours‐en‐famille



Otoño 2014:

108 Vías 
Verdes 

2.100 km

Y  sigue
creciendo el 
número de 
Vías Verdes  y 
los kilómetros



Cada público necesita su producto



Creando redes.
Estableciendo alianzas.

Trabajando juntos.



Con la participación de todos los actores



Y sobre todo, que sean conocidas y reconocidas

Necesitamos marcas que nos hablen de 
territorio y de producto turístico.



RESERVA 
DE LA 
BIOSFERA

TERRES DE 
L’EBRE





Especialització dels territoris



Especialització dels allotjaments



‐ Preparant més productes estructurats, per comptar amb 
major visibilitat en la promoció per part del Patronat, d’altres 
entitats, de l’Agència Catalana de Turisme, ..

‐ Acompanyant a les empreses, en tot el procés de creació de 
producte i d’adaptació al mercat

‐ Preparant argumentaris  per posar en valor l’adaptació del 
territori a aquests productes 
‐ Per què venir a fer cicloturisme a Terres de l’Ebre?
‐ Per què venir a fer senderisme i/o ecoturisme?

Què podem fer conjuntament?



• A nivell de les empreses
– Allotjament
– Activitats i serveis associats (lloguer de bicicletes)
– Agències receptives, incoming
– Productors
– Equipaments públics de suport

• A nivell de territori
‐ gestors de les infraestructures
‐ gestors dels espais naturals protegits
‐ associacions: Carta Europea, hosteleria, turisme rural, ..



‐ Com impliquem altres empreses? 

‐ Com ho encaixem amb les iniciatives de promoció de les entitats? 
Patronat de Turisme Terres de l’Ebre, Agència Catalana de Turisme, 
Estacions Nàutiques, Soy Ecoturista, Consorcio de las Vias Verdes, .... 

‐ Com impliquem els gestors del territori per assegurar la qualitat de 
l’experiència turística? 

‐ Preparem un pla d’acció, identifiquem conjuntament quins són els 
mercats que ens interessa potenciar

‐ Preparem una presentació del territori i dels productes, per presentar 
les ofertes que surtin



josep@decaba.com 

@DCBTurisme - @JCapella_DCB

www.decaba.com 

MOLTES GRÀCIES!

www.elripolles.com

david@tourislab.com

www.tourislab.com

@tourislab
www.facebook.com/DCBTurisme


