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FEDER: FONS EUROPEU PER AL 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL 

Els ajuts FEDER formen part dels fons estructurals de la Unió 
Europea i en el cas concret d’aquesta convocatòria permeten 
finançar projectes que tinguin com a finalitat la promoció 
econòmica a través del turisme. 
Això permet portar a terme projectes de valorització dels 
espais naturals i del patrimoni de cada territori. 
 

Ribera d'Ebre: camí de sirga, camí de riu 



RIBERA D’EBRE: CAMÍ DE SIRGA, 
CAMÍ DE RIU 
 
La convocatòria de l’eix 6 del FEDER, que va ser promoguda pel 
Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, tenia una dotació global de 34,5 milions d’euros i 
finança les operacions seleccionades en un 50% del seu 
import sense IVA.  
En el cas de la Ribera d’Ebre, es preveu que la part 
subvencionable de l’operació pugi a 629.379,13 euros. 
Les actuacions previstes es poden executar fins al 2020, tot i 
que disposen d’una pròrroga que permet que s’allarguin fins al 
2023. 

 

Ribera d'Ebre: camí de sirga, camí de riu 



RIBERA D’EBRE: CAMÍ DE SIRGA, 
CAMÍ DE RIU 
 
L’objectiu d’aquesta operació és 
convertir el riu Ebre i el GR-99 en 
un producte turístic competitiu,       
i de referència en l’àmbit del 
senderisme i el cicloturisme.  

 

Per aconseguir-ho es pretén millorar i 
potenciar el GR-99, a més de crear 
subrutes d’interès turístic en el seu 
pas per la comarca. 

Ribera d'Ebre: camí de sirga, camí de riu 



El fet que el projecte ‘Ribera d’Ebre: Camí de Sirga, camí de riu’ 
hagi estat seleccionat pels ajuts FEDER permetrà una important 
inversió a la comarca, que tindrà un impacte sobre la 
recuperació i valorització del patrimoni cultural, històric i 
natural lligat al GR-99 i al riu Ebre.  
 

Gràcies a això, la Ribera d’Ebre podrà esdevenir un referent en 
turisme actiu i sostenible. 
  

RESULTATS ESPERATS 

Ribera d'Ebre: camí de sirga, camí de riu 



RIBERA D’EBRE: CAMÍ DE SIRGA, 
CAMÍ DE RIU 
 
Les actuacions previstes afecten a: 
 
q  Creació o millora d’infraestructures turístiques 
q  Rehabilitació i millora de monuments 
q  Nuclis Antics 
q  Adequació i conservació d’espais naturals 
q  Senyalització d’elements patrimonials i naturals 
q  Millora de vies verdes i senders del GR-99 
q  Promoció i difusió 
q  Accions de suport 

Ribera d'Ebre: camí de sirga, camí de riu 



TOTAL OPERACIÓ SENSE IVA                                         1.258,758,26 € 
TOTAL OPERACIÓ AMB IVA                                              1.510,077,49 € 
PREVISIÓ SUBVENCIÓ FEDER                                           629.379,13 € 

PRESSUPOST DEL PROJECTE 

Ribera d'Ebre: camí de sirga, camí de riu 

MIRAVET 

Un projecte que afecta a 7 municipis de la Ribera d’Ebre: 

MÓRA D’EBRE 

MÓRA LA NOVA VINEBRE 

LA TORRE DE L’ESPANYOL RIBA-ROJA D’EBRE 

ASCÓ 



PLÀNOL DE LES ACTUACIONS 

Ribera d'Ebre: camí de sirga, camí de riu 

1.1 Miravet 
 

1.2 Miravet 
 
1.3 Móra la Nova 
 
1.4 Vinebre 
 
1.5 Ascó 
 
1.6 Torre de l’Espanyol 
 
1.7 Riba Roja d’Ebre 
 
1.8 Riba Roja d’Ebre 
 
1.9 Móra d’Ebre 



DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
ACTUACIÓ 1.1: ADEQUACIÓ I MILLORA DE L'ENTORN DE L'OFICINA DE 

TURISME DE MIRAVET 
  L’actuació està centrada en l’adequació i millora de l'entorn de l'Oficina de Turisme 
de Miravet, que va ser inaugurada el 2016. Està situada a la vora del riu Ebre i a 
l’inici del Cap de la Vila -nucli històric-, que és per on s'accedeix a peu al Castell. 
 
Objectiu:  
q  Arribar a l'Oficina de Turisme còmodament, de manera accessible i amb les 

condicions de seguretat oportunes. També es vol aconseguir que l'entorn de 
l'Oficina sigui agradable, útil i acollidor i esdevingui un centre neuràlgic de 
distribució del turisme al municipi. 

 
 
 

 

Pressupost: 17.611,55 € 
Ajut FEDER: 7.277,50 € 
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El camí d'a peu del Castell és un sender sinuós que uneix el Cap de la Vila -nucli 
històric- de Miravet i, per tant, la vora del Riu i el centre neuràlgic de la població 
amb el Castell.  Actualment no es recomana l’accés al Castell a persones amb 
problemes de mobilitat pel mal estat en què es troben algunes parts del camí.   

Objectiu: 

q  Assegurar i empedrar el 30% més complex del camí per guanyar en qualitat 
i, sobretot, reduir substancialment la perillositat d’alguns trams. 

 
 
 

Pressupost: 42.652,50 € 

Ajut FEDER: 17.625 € 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
ACTUACIÓ 1.2: ADEQUACIÓ I MILLORA DE L’ÚLTIM TRAM DEL CAMÍ A  
PEU D’ACCÉS AL CASTELL E MIRAVET 
 



DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
ACTUACIÓ 1.3. PUNT D’INFROMACIÓ TURÍSTICA I XARXA DE CAMINS 

A MÓRA LA NOVA 
  Objectius:  
q  Implantació d’edifici prefabricat de fusta de 50m² entre l’alberg i l’accés a la 

rotonda de la N-420 i la C-12 per ubicar-hi un punt d’informació turística que 
dinamitzi el turisme a la comarca. 

q  Equipar la xarxa de camins per unir infraestructures i equipaments 
existents, per tal de crear un conjunt organitzat que potenciï sinergies amb el 
turisme i la navegabilitat de l’Ebre. 

 
 

 

Pressupost: 108.692,50 € 
Ajut FEDER: 44.914,26 € 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
ACTUACIÓ 1.4. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE CA DON JOAN A 

VINEBRE 
  
Vinebre pro jecta la creació d ’una sala 
d’exposicions temporals al Centre d’Interpretació 
de Ca Don Joan, un gran casalici del segle XVI 
d’estil renaixentista i barroc.  

Objectius: 
q  Continuar el programa Viure al Poble + que 

va permetre crear un punt d’informació 

q  Ampliar l’àmbit dels espais oberts a la visita 
pública de l’edifici, especialment l’anomenada 
sala gran de la planta primera i la capella 
annexa.  

q  Permet re la real i tzació d ’act iv i tats 
d’animació lligades al patrimoni del municipi i 
als recursos turístics creats. 

Pressupost: 95.124,40 € 

Ajut FEDER: 39.307,61 € 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
ACTUACIÓ 1.5: RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA DEL VESSANT DEL 

CASTELL (BCIN) D’ASCÓ 
  
Objectius: 

q  Restaurar els terrenys entre el Castell i el nucli urbà per potenciar l’ús 
públic del sender del Castell i millorar-ne l’accés 

q  Convertir-lo en un passeig urbà accessible per a tots els públics 

q  Crear un jardí botànic que pugui ser visitat 

q  Esdevenir un gran mirador panoràmic de la vall al·luvial  

q  Posar en valor el patrimoni municipal, natural i paisatgístic 
 

 

 

 

 

 

Pressupost: 271.176,43€ 
Ajut FEDER: 112.056,38 € 

Ribera d'Ebre: camí de sirga, camí de riu 



DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
ACTUACIÓ 1.6: MUSEÏTZACIÓ DEL CENTRE D’ATENCIÓ DE VISITANTS 

DE LA TORRE DE L’ESPANYOL 
  
La Torre de l’Espanyol projecta unes actuacions per potenciar el turisme que 
suposen una continuació del projecte Viure al Poble +. Es tracta del 
desenvolupament de la museïtzació del Centre d’Atenció de Visitants. 

 

Objectius: 

q  Elaboració d’un vídeo de promoció turística  

q  Elaboració d’un ‘mapping’ per projectar  

 sobre la maqueta existent 

q  Tòtems publicitaris 
 

 

Pressupost: 30.062,00 € 
Ajut FEDER: 12.422,32 € 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
ACTUACIÓ 1.7: REFORMA DE LA PLAÇA DEL MOLÍ DEL SINDICAT DE RIBA-ROJA 
D’EBRE 

 
 
L’acció es centra en “la porta del riu”, la creació d’un espai d’acollida per al visitant 
i de distribució dels fluxos turístics a la plaça del Molí del Sindicat. 

 

Objectius: 

q  Recuperar un entorn degradat perquè funcioni com a punt d’acollida de 
visitants i l’inici dels senders 

q  Actuació de millora de l’embarcador i zona de bany, per donar l’impuls 
del front fluvial com a recurs turístic singular i de projecció comarcal, 
amb la millora dels espais per a la realització d’activitats turístiques 
lligades al riu 

 

 

 

Pressupost: 134.178,50 € 
Ajut FEDER: 55.445,66 € 

Ribera d'Ebre: camí de sirga, camí de riu 



DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
ACTUACIÓ 1.8: LA BAIXADA DE LA BARBULLA DE RIBA-ROJA D’EBRE 

 
 
La Baixada de la Barbulla suposa la connexió del front fluvial 
amb el Nucli Antic. Per tal d’afavorir la permeabilitat turística, 
l’actuació es basa en la recuperació d’un entorn degradat per 
conservar i protegir el patrimoni tradicional.  

 

Objectius: 

q  Recuperació de la plaça del Portal i la baixada 
tradicional d’interès històric i patrimonial del 
nucli antic al riu per al pas de fluxos de visitants.  

q  Localitzadors d’indicadors direccionals que 
permetin la realització de visites guiades i altres 
activitats turístiques diverses. 

 

 

Pressupost: 115.295,67 € 
Ajut FEDER: 47.642,84 € 
Ribera d'Ebre: camí de sirga, camí de riu 



DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
ACTUACIÓ 1.9: PASSERA PER A VIANANTS SOBRE EL BARRANC DE FANECA DE 
MÓRA D’EBRE 

 
 
 

Móra d’Ebre és un punt per on passa el GR-99, alhora que 
conflueix també amb el pont per a la circulació rodada del 
municipi. Aquesta infraestructura interromp el camí del GR-99 
als vianants o ciclistes fent necessària una passera. 

Objectius: 

q  Donar continuïtat i accés a un dels punts per on 
passa el GR99 

q  Potenciar l’ús per a vianants al llarg de tot el 
passeig 

q  Potenciar l’actuació complementària de la millora 
de la façana fluvial 

 

Pressupost: 108.623,95 € 
Ajut FEDER: 44.885,93 € 
Ribera d'Ebre: camí de sirga, camí de riu 



DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
ACTUACIÓ 1.10: SENYALITZACIÓ GENERAL DEL GR99 I ALTRES SUBRUTES 
 

 
 
Aquesta actuació preveu un pla de senyalització de 
punts concrets al llarg del GR99 i les subrutes que 
parteixen del mateix. 

 

Objectius: 

q  Senyalització de la ruta de les ermites 
entre la Torre de l’Espanyol i Vinebre 

q  Senyalització turística i urbana de 
Miravet  

q  Senyalització general del GR-99 i les 
subrutes  

 

Pressupost: 108.900 € 
Ajut FEDER: 45.000 € 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
ACTUACIÓ 1.11: MANTENIMENT I MILLORA GENERAL DEL GR-99 
 AL SEU PAS PER A RIBERA D’EBRE 

 
 
Es planteja la millora i manteniment del GR-99 al seu pas per la comarca, 
mitjançant la creació d’un pla de manteniment per actuar especialment sobre els 
punts crítics de l’itinerari. Punts que comprometen o fan impossible l’accessibilitat 
i la seguretat dels usuaris i, per tant, suposen un impediment per l’augment del 
turisme. 

 
 

 
 

 

Pressupost: 205.700 € 
Ajut FEDER: 85.000 € 

Ribera d'Ebre: camí de sirga, camí de riu 

ETAPA 37 
ETAPA 38 
ETAPA 39 



DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
ACTUACIÓ 2.1: PROMOCIÓ I DIFUSIÓ 
 

 
 
S’han dissenyat campanyes de promoció i difusió per a captació de públic 
potencial. El Pla de promoció i difusió de Ribera d’Ebre consta dels següents 
aspectes: 

 

q  Plantejament de la marca 

q  Instruments multicanal 

q  Estratègies on-line 

q  Estratègies off-line 

q  Campanyes de publicitat 
 
 

 

Pressupost: 29.645 € 
Ajut FEDER: 12.250 € 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
ACTUACIÓ 2.2: PROMOCIÓ DE LA COMARCA I MUNICIPIS A TRAVÉS DEL 
‘MAPPING’ 
 

 
 
Com a activitat innovadora de foment i promoció de la comarca i els seus actius, 
es preveu l’organització de festivals de ‘mapping’. Aquests es projectaran en 
una ruta setmanal nocturna als edificis singulars de tots els municipis de la 
comarca de l’any 2018 al 2023.   

 

L’actuació planteja l’adquisició d’una infraestructura tècnica mòbil de 
projecció de videocreacions de gran format “vídeo mapping” amb 
continguts individuals i singulars, creats a partir dels aspectes turístics més 
rellevants de la comarca. 
 
 

 

 

Pressupost: 102.366 € 
Ajut FEDER: 42.300 € 
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GRÀCIES	  PER	  LA	  VOSTRA	  ATENCIÓ 

 


