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ANÀLISI DE LA TEMPORADA TURÍSTICA 2011
A LA RIBERA D'EBRE

1. Introducció

El sector turístic de la Ribera d'Ebre, és un dels sectors econòmics a tenir en compte a la
comarca tot i que la crisi també ha afectat a aquest sector aquest estiu 2010 com a la
resta de comarques de Catalunya.

En aquest anàlisi podrem veure com s'ha desenvolupat la temporada turística de l'any
2011, durant els mesos de juliol, agost i setembre.

Les dades reflecteixen les diferents consultes realitzades als punts d'informació
següents: l’Oficina de Turisme de Miravet, Passeig del Pont a Móra d'Ebre, el Punt
d’Informació Mas de la Coixa a Móra la Nova, el Punt d’Informació Mas del
Director de l’Espai d’Interès Natural de Sebes a Flix, l’Oficina de Turisme de
Tivissa, el Punt d’Informació a Riba-roja d’Ebre, el Punt d’Informació a Benissanet
i l’Oficina Municipal de Turisme a Ascó.

Centrarem aquest anàlisi amb les consultes realitzades, visitants, informació sol·licitada,
dies d'estada, segment de població, lloc de procedència, mitjà informatiu mitjançant el
qual s'han assabentat de les possibilitats de fer turisme a la zona, llocs d'allotjament i
ocupació als allotjament turístics i pernoctacions.
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2. Consultes i visitants als Punts d'Informació
El total de consultes als punts d’informació i durant els mesos de juliol, agost i setembre
han estat de 1.296, amb un total de 3.370 visitants. La majoria d’aquestes han estat
ateses al Punt d’Informació d’Ascó, concretament el 38%. A l’O.T. de Miravet s’han
atès el 18,9% de les consultes, (246 consultes i 858 persones). Al Punt d’Informació del
Passeig del Pont de Móra d’Ebre, la xifra ha estat d’un 18,6% (241 consultes i 700
persones). A l’Oficina de Turisme de Tivissa les consultes representen un 10,3% (133
consultes i 347 persones). La resta de Punts d’Informació obtenen uns resultats
inferiors.
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3. Informació sol·licitada
Les preferències de visita dels turistes durant aquests mesos d'estiu ha estat molt
diversa; la informació de població en concret, destaca amb un 25%, inclou el Castell de
Miravet com actiu turístic destacable, i en menor índex altres actius dels municipis de la
Ribera d’Ebre, entre els quals hi ha els passejos per l’Ebre i l’Espai d’interès natural
Sebes a Flix. El municipi de Miravet assoleix el major interès en les demandes del
visitant que passa pels punts d'informació.
Amb el mateix percentatge, s’han realitzat consultes sobre les festes i tradicions.
El Turisme fluvial continua centrant part de la informació sol·licitada, en un 14 %, on es
demanden activitats per a totes les edats, des de creuers fins a piragües.
Amb un 9% estan les consultes sobre allotjament, restauració i transports i amb dos
punts percentuals per davall han estat les consultes fetes sobre els espais naturals.
Altres volen conèixer la comarca en general, sense especificar preferències, així, la
Ribera d'Ebre en general ha estat també, amb un 5%, una de les informacions més
sol·licitades. Amb el mateix percentatge estan les consultes sobre les rutes culturals, de
BTT i sobretot de senderisme.
Finalment, amb un 2% trobem les consultes realitzades sobre els esports d’aventura i el
turisme ornitològic.
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4. Segment de població
Igual que la temporada passada, les famílies amb un 40%, són el grup més nombrós,
pares amb fills, més aviat petits, que busquen combinar activitats compatibles per les
dos generacions.
Ocupen el segon lloc amb un percentatge del 18%, les persones que visiten la zona
individualment, la majoria però, viatgen sols per motius de feina o són persones que ja
viuen a la zona, també incloem les persones que realitzen la consulta telefònicament.
Les parelles apareixen en tercer lloc, amb un 16%, són parelles de qualsevol edat i que
solen anar al seu aire, i, sovint, sense reserva prèvia.
Els següents en nombre són els grups, amb un percentatge d’un 10%.
Ja finalment, trobem les persones de la tercera edat i les persones que visiten la comarca
per motius laborals amb un 5%. Tanmateix la informació sol·licitada pels estudiants
representa el 2%.
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5. Dies d'estada
En primer lloc i amb un percentatge del 36% estan les persones que ja viuen a la zona.
El 33% de les consultes que s'han atès, han estat formulades per persones que no
dormen a la Ribera d'Ebre, persones que no opten per la comarca com a destí on
allotjar-se durant les seves vacances, venen de pas o la visiten 1 dia (el visitant de les
comarques veïnes fa una escapada d'un dia i torna a casa a dormir).
Amb el 15% estan les persones que fan estada menys d’una setmana. Els segueixen amb
un 6% els que estiuegen a la zona normalment, amb un 5% els que fan estada de més
d’un més i amb l’1% els que fan estada de més d’una setmana.
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6. Lloc de procedència

En primer lloc, amb un 36% han estat les consultes realitzades per gent que viu a la
Ribera d’Ebre.
Enguany, els turistes que provenen de Barcelona, representen un 24%.
Segueixen, amb un 8% i amb un 7%, les consultes realitzades per gent que ve de
diferents indrets de l’estat espanyol i de diferents indrets de la província de Tarragona,
respectivament.
El 13% de les consultes, han estat realitzades per turistes estrangers. En concret, tenim
amb el percentatge més elevat, del 5%, que provenen de França i, amb un 3 % el que
provenen del Regne Unit i d’altres països estrangers, amb un 2% els que provenen
d’Alemanya.
Amb un 2%, trobem els que procedeixen de la població de Reus i de l’Aragó.
Amb el mateix percentatge de l’1% ve representat per les consultes realitzades per
turistes que venen de la Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià, Comunitat Valenciana,
Lleida i Girona.
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7. Mitjà informatiu pel qual s’han interessat per la zona
Amb un percentatge del 23%, han estat les consultes formulades per atzar, normalment,
per gent que ha conegut la zona perquè els hi venia de pas al seu recorregut, i amb dos
punts percentuals per sota, estan aquelles persones que han conegut la comarca per
motius laborals.
Amb un percentatge del 16%, els que han conegut el territori a través de la informació
facilitada per altres oficines de turisme.
El boca-orella ocupa el següent lloc amb un percentatge del 14%, turistes que han
conegut la comarca a través de familiars o amics.
Les guies i els fulletons turístics; són un mitjà important, a través del qual ens donem a
conèixer, un 13% dels turistes han conegut aquesta zona per aquesta via.
A continuació estan els turistes que ja han fet estada a la comarca anteriorment i que
suposen un percentatge de l’11%. Aquest percentatge reforça les possibilitats turístiques
de la comarca al mostrar la satisfacció dels visitants.
Amb un percentatge del 9% tenim els que han conegut la zona a través d’internet, una
eina de ràpida difusió, que fa que molts turistes vinguin amb la informació per escrit del
que ja volen visitar a la nostra comarca.
Finalment, els mitjans de comunicació com la TV, premsa i ràdio han suposat un 3%
dels turistes que han conegut la zona a través d’aquests mitjans.
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8. Lloc d'allotjament
Els turistes que pernocten a la Ribera d’Ebre, representen un percentatge del 51 %.
El 16% de les consultes han estat formulades per persones que venen de pas, les que ens
visiten des del seu lloc de residència habitual i les que viuen i estiuegen habitualment a
la zona.
Incloem sota la variable altres,i amb un 15% les persones que fan consultes sobre
allotjament i per tant, desconeixem on pernocten.
La costa (Hospitalet, Cambrils, Miami... ), amb un 8%, continua essent el lloc triat de
residència pels visitants en aquesta època; d'aquesta manera, són molts els que
combinen el contacte amb la platja, junt amb les visites culturals. Altres però, han hagut
d'escollir aquest indret per manca d'un allotjament més proper, cap a l'interior.
Amb un percentatge del 3% es troben els que pernocten a la resta de comarques de les
Terres de l’Ebre i a Tarragona i província. Els que s’allotgen a la Terra Alta i al Priorat
representen un 2%.
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9.

Ocupació turisme fluvial

Campanya de Navegació turística entre Ascó i Miravet
El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en el marc de les polítiques de promoció
turística de la comarca, va impulsar el servei de transport turístic fluvial pel riu Ebre,
entre els embarcadors d’Ascó i Miravet durant l'estiu. El servei es va iniciar l’1 de juny i
va finalitzar el 4 de setembre.
Durant la temporada d’estiu s’efectuaven dos viatges diaris, de dimarts a diumenge,
entre Móra-Ascó i Móra-Miravet, amb aturades a tots els embarcadors intermedis del
tram. També hi havia viatges diaris de curta durada per les rodalies d’Ascó, Móra
d'Ebre, Móra la Nova, i Miravet.
El servei turístic, vol potenciar la navegació fluvial al tram alt del canal navegable del
riu Ebre, i alhora, oferir una activitat de lleure als turistes que visiten la comarca,
aprofitant les vacances de l'estiu.
Aquest servei ha tingut 717 visitants, dels quals 273 han realitzat el trajecte llarg i 444
han optat per fer els passeigs o viatges curts:
MóraAscó

189

Móra - Passeig
Miravet
Móra

84

87

Passeig
Miravet

277

Passeig
Passeig
Ascó Benissanet

49

9

Passeig
Garcia

19

Passeig
Vinebre

TOTAL

3

717

Passeigs en piragua per la Ribera d’Ebre
Durant els mesos d’estiu s’han realitzat passeigs en piragua per diferents trams del riu
Ebre. Les rutes realitzades van estar les següents:
Ruta 1: De Riba-roja a Flix
Ruta 2: Meandre de Flix
Ruta 3: D’Ascó a Garcia
Ruta 4: De Vinebre a Móra d’Ebre
Ruta 5: De Garcia a Móra la Nova
Ruta 6: De Móra la Nova a Benissanet
Ruta 7: De Ginestar a Miravet
Ruta 8: De Miravet a Benifallet
Durant aquest estiu les persones que han fet el passeig en piragua per l’Ebre han estat un
total de 309, un 137% més que l’estiu passat. Durant el mes de juliol van fer el viatge
en piragua un total de 74 persones, al mes d’agost van ser 220 i durant el mes de
setembre 15 persones.
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10. Altres actius turístics
Castell de Miravet
Pel castell de Miravet han passat un total de 15.696 persones durant els mesos de juliol,
agost i setembre, dades que confirmen l’estabilitat i l’interès dels turistes sobre aquest
actiu turístic. Gairebé la meitat d’aquestes visites (49 %) s’han efectuat durant el mes
d’agost. Durant l’estiu de 2011, les visites al castell han augmentat un 2 % respecte les
visites de l’any 2010.
Juliol
Agost
Setembre

4.834 persones
7.762 persones
3.100 persones

Castell de Móra d'Ebre
El Castell de Móra d’Ebre va rebre durant el període d’estiu 2011 un total de 973
visitants, gairebé un 2% més que l’estiu passat. Del total de visitants 763 eren catalans
(més d’un 78%) i la majoria provenien de Tarragona.
Castell de Flix, refugi i visites guiades
El Castell de Flix, el refugi i les visites guiades a Flix han estat demandades per un total
de 1.634 persones, el 66% d’aquestes visites s’han efectuat durant el mes d’agost.
Espai d'interès Natural Sebes, a Flix
L'espai d'interès Natural Sebes, confirma la seva atracció com actiu turístic a la Ribera
d’Ebre. L'espai fou visitat per 438 persones, durant els mesos de juliol, agost i
setembre., la majoria procedents de Barcelona.
Refugi antiaeri La Font Gran, a Benissanet
El refugi antiaeri de Benissanet ha rebut durant el mes de juliol un total de 129 visitants
i durant el mes d’agost 70 visites.
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11. Conclusions
El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, ha elaborat un anàlisi de l'ocupació turística a
la comarca, pel període d'estiu i en concret dels mesos de juliol, agost i setembre.
Amb les dades recollides als punts d'informació turística comarcals, s'ha pogut
comprovar una temporada més, que la majoria de consultes són realitzades per turistes i
visitants, que pertanyen al segment familiar i procedents en primer lloc de la mateixa
comarca i de Barcelona.
La majoria de visitants viuen a la Ribera d’Ebre i en segon lloc venen de pas o visiten
la comarca un dia, els quals majoritàriament han conegut la zona per atzar i per la
informació facilitada per altres oficines d’informació turística.
Pel que fa a la informació sol·licitada, les preferències de visita dels turistes durant
aquests mesos d'estiu ha estat molt diversa; la informació de població en concret,
destaca amb un 25%, inclou el Castell de Miravet com actiu turístic destacable, i en
menor índex altres actius dels municipis de la Ribera d’Ebre, entre els quals hi ha
l’Espai d’interès natural Sebes a Flix i els passejos per l’Ebre. En segon lloc s'ha
demanat informació sobre les festes i tradicions, i en tercer lloc sobre el turisme
fluvial.
Pel que fa al turisme fluvial, el servei de transport turístic fluvial pel riu Ebre (barca
amb motor), entre els embarcadors d’Ascó i Miravet ha tingut 717 visitants, dels quals
273 han realitzat el trajecte llarg i 444 han optat per fer els passeigs o viatges curts.
També s’han realitzat passejos en piragua per diferents trams del riu Ebre. Durant
aquest estiu les persones que han fet el passeig en piragua per l’Ebre han estat un total
de 309, un 137% més que l’estiu passat.
Destacar també l’acceptació i resposta d’actius turístics com el Castell de Miravet amb
15.696 visitants; el Castell de Móra d’Ebre amb 973 visitants; el Castell, el refugi i
les visites guiades a Flix amb un total de 1.634 persones; l’Espai d’Interès Natural de
Sebes a Flix amb 438 visitants i el refugi antiaeri de la Font Gran de Benissanet amb
199 persones.
En total aquest actius turístics han rebut durant els mesos d’estiu 18.940 visitants.
Finalment, pel que fa a l’ocupació als allotjaments rurals i segons les dades
facilitades, dels mesos de juny a setembre, pel Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona a les Terres de l’Ebre de juny a setembre:
El 83% de l’ocupació ha estat realitzada per nacionals i el 17% per estrangers, d’aquest
la majoria eren francesos. La mitja d’ocupació ha estat d’un 30%, 3 punts per sota
respecte al 2010. També han disminuït les pernoctacions respecte l’estiu passat en un
8% i la mitjana de nits que passen els turistes és de 2,9 (3 nits al 2010). L’efecte de la
crisi ha tingut molta incidència, doncs ha minvat l’economia de les famílies i això fa
que optin per estades més curtes i ho facin sense reserva prèvia.
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