


EVOLUCIÓ DELS VISITANTS AL PARC NATURAL DEL DELTA DE L'EBRE 
  
Xavier Abril. Àrea d’Ús Públic. Parc Natural del Delta de l’Ebre. xabril@gencat.net 
 
Introducció 
 
L'ús de la natura com escenari per a la pràctica de diferents activitats turístiques i 
recreatives és un dels aspectes més dinàmics dels canvis d'ús produïts en els espais 
naturals durant els darrers anys. Aquests hàbits d'oci de la població poden constituir un 
important factor de pressió ambiental sobretot en els espais naturals protegits.  
 
Freqüentació turística al Parc 
 
Les oficines i centres d’informació situats al Delta han atès gairebé 166 mil demandes 
d’informació presencials durant el darrer any 2005. Una senzilla enquesta al moment en que 
es sol·licita la informació permet conèixer la procedència i nombre de visitants.  
 
Durant els darrers 10 anys més d’un milió quatre-centes mil persones han passat pels 
centres d’informació de l’Ampolla, Deltebre (Ecomuseu, Catxina i Riumar), Amposta, Sant 
Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja i la Casa de Fusta, segons les estadístiques que 
elaboren anualment aquests centres. Lògicament, aquestes xifres no indiquen realment la 
quantitat exacta de gent que visita la zona, però resulten imprescindibles per analitzar 
l’evolució de l’afluència al Delta. Els darrers estudis ens mostren que un 60% dels visitants 
no passa pels centres d’informació. 
 
Analitzant les dades estadístiques dels darrers 10 anys, el 48% dels turistes que arriben a 
les nostres terres són catalans, un 30% de la resta de l’estat, un 21% europeus i l’1% de la 
resta món.  
 
Pel que respecta a la procedència de visitants del Principat, el 66,1% provenen de la 
província de Barcelona, un 16% de la província de Tarragona, un 6,4% del propi Delta, un 
5,8 de la província de Lleida i un 5,7 de la de Girona. Per comunitats autònomes els turistes 
arriben principalment del País Valencià, Aragó, Madrid i País Basc. Els estrangers més 
assidus són els francesos, alemanys, anglesos i holandesos.  
 
L’estacionalitat de les demandes d’informació, en el cas de l’Ecomuseu (Centre d’Informació 
del Parc), es centren bàsicament a partir d’abril fins a l’octubre, en dos pics força clars, 
Setmana Santa i l’inici de les vacances d’agost. Tot i això, la tendència és que aquesta 
franja es vagi estenent cap als dos extrems, probablement relacionat amb l‘increment de 
visitants procedents de tour-operadors i de grups escolars.  
 
Per tal de regular aquesta afluència, cal planificar l'ús públic en els espais naturals, des 
d'una perspectiva que consideri al mateix temps la satisfacció de les demandes dels 
visitants, amb activitats d'informació, sensibilització, lleure i educació, i la preservació dels 
recursos naturals.  
 
En aquest sentit, actualment el Parc disposa de 2 centres d’informació i interpretació, 4 
aules de natura, 2 àrees de lleure, 3 carrils bici (9.5 km), 3 itineraris interpretatius i 12 
miradors repartits per les diferents basses.  
 
Eines com la Carta Europea per al Turisme Sostenible, poden significar una oportunitat per 
a l’ordenació i potencialització del turisme al Delta, defugint del model tradicional fordista, tot 
vinculant els valors naturals -i humans- de l’espai protegit amb els objectius del turisme 
sostenible.    



L’educació ambiental al delta de l’Ebre : reflexions i propostes 
Oscar Cid 
Congrés Delta+10 
20 de maig de 2006 
 
 
Aquests dies es compleixen 23 anys de les primeres experiències institucionals 
d’educació al delta de l’Ebre, de la mà del Camp d’Aprenentatge. 
En aquests anys, la freqüentació a l’espai ha augmentat considerablement i, 
també, les activitats anomenades “educatives”. 
El model d’aproximació a l’espai generat per als grups escolars (passejades en 
bicicleta, viatges en barca pel riu,...) s’ha consolidat com a model turístic i 
recreacional, també. 
Les instal.lacions i infraestructures d’Ús Públic s’han extés per tot el delta, s’ha 
creat un grup de voluntaris del Parc Natural,....La iniciativa privada també ha 
aprofitat aquest fenòmen i s’han consolidat diverses empreses de serveis 
turístics que operen amb grups escolars i altres col.lectius.. De retruc, s’han 
construït diversos albergs de joventut, cases de colònies, allotjaments,.... Fins i 
tot, diversos hotels convencionals aprofiten el període de visites escolars –molt 
estacionalitzat a la primavera – per a rendibilitzar les seves instal.lacions. 
Les darreres iniciatives – finca Riet Vell, les Aufacades,..- apunten també cap 
als serveis als visitants des d’una òptica educativa. 
Podem dir, per tant, que aquesta nova activitat,emergent al territori, – l’any 
1982 no existia cap infraestructura d’aquest tipus – ha estat quantitativament 
molt exitosa –tot i que no disposem d’estudis rigorosos sobre el tema-. 
 
La qüestió, però, adquireix altres connotacions quan analitzem l’eficàcia i 
l’eficiència d’esta mena d’activitats per a aconseguir les finalitats que hom 
accepta com a pertinents per a l’educació ambiental en espais naturals 
protegits. A saber: 
 

-contribuir a la sensibilització de la població sobre la necessitat de 
conservar aquest tipus d’espais. 
-promoure un ús racional de l’àrea, des d’una perspectiva del 
desenvolupament sostenible. 
 

En un estudi recent, hem constatat com, “en la majoria dels casos, les zones 
humides protegides han desenvolupat nombroses intervencions en matèria 
d’educació i comunicació. Però aquestes actuacions se centren més en 
proporcionar serveis d’atenció als usuaris visitants i en la potenciació de la 
freqüentació a l’espai que en el foment de canvis d’actitud i de les conductes 
dels agents directament implicats en l’ús i gestió de l’àrea per tal d’aconseguir 
millorar-ne la gestió, incidir en l’ús racional de la zona humida o afrontar la 
problemàtica ambiental. “ (Cid, 2005). 
 
Per altra banda, i això crec que és vàlid també per al delta, hem constatat que 
els continguts de les activitats educatives en aquests casos se centren, 
generalment, en la descripció d’espècies, hàbitats i valors ecològics de l’àrea. 
Se solen emfasitzar els endemismes, les espècies amenaçades i els valors 
més singulars.  



En canvi, s’obvien aspectes i coneixements que són clau per a la comprensió 
de la funció de les zones humides, com ara : la gestió de l’aigua, els balanços i 
impactes dels nous usos, l’anàlisi de les pressions antròpiques al sistema, les 
problemàtiques socioambientals, l’anàlisi de conflictes per l’ús del territori, les 
formes d’explotació i accés als recursos, els procediments i instruments de 
planificació, la relació entre les conductes quotidianes d’habitants i visitants en 
relació a la conservació, les possibilitats d’un ús més racional,...  
 
En el cas del Delta, caldria, al nostre entendre, analitzar en profunditat 
aspectes com: 
 
-Quines concepcions d’educació ambiental i quins models educatius 
fonamenten els programes i les activitats d’educació i comunicació? 
-Quines relacions s’estableixen entre els objectius de la gestió de la zona i les 
activitats educatives? 
-Quin tipus d’aprenentatges persegueixen aquestes actuacions? Són pertinents 
per a la consecució dels objectius de conservació i ús sostenible de la zona? 
-Com s’avalua l’eficàcia d’aquestes actuacions? 
-.... 
 
En definitiva, pensem que caldria considerar molt seriosament com les 
activitats educatives, més enllà d’un “ciceronisme turistitzant”, poden esdevenir 
instruments socials poderosos per a millorar tant les condicions de vida dels 
habitants com les experiències dels visitants, alhora que l’ús racional de l’espai. 
  
 
 
La Ràpita, abril de 2005 
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 Àrea 6: Turisme sostenible i educació  
mediambiental. 
 
L’Ampolla, 20 de Maig de 2006 
 
 
IDEES FORÇA DE LES PONÈNCIES 
 
 
Pere Josep Jiménez, del Grup de Natura Freixe, … 
 

- Dos pesos pesats. Incidència del turisme a l’ entorn d’ un PN. El 
territori i el paisatge és l’ únic recurs que no podem deslocalitzar. 

- Sostenible i planificat. Pla estratègic, pla integral, plans de 
dinamització turística, adhesió a la Carta Europea de Turisme 
sostenible, recuperació del camí de sirga… 

- Algunes mancances i reptes. Poques xifres sobre el turisme real 
a la zona del Delta i del riu i del seu impacte. El repte de saber 
transmetre el coneixement de l’ entorn per aconseguir la 
implicació de la gent. 

 
Xavi Abril, del Parc Natural del Delta de l’Ebre ens ha parlat de 
l’evolució dels visitants al Parc Natural… 
 

- Des de l’experiència. Les zones humides han estat molt 
maltractades i el turista manté la percepció de PN pròpia de zones 
de muntanya. 

- De turistes i excursionistes. Molta relació amb la proximitat 
geogràfica. Perill de massificació en determinats moments. 
Augmenta el nª de visitants pel propi valor natural, per l’ efecte 
multiplicador d’ altres iniciatives turístiques del territori i per la 
polèmica del PHN. 

- El parc com a actiu del territori. Ha destacat el paper del parc 
en l’educació dels visitants, l’increment de turisme rural i d’ 
activitats de lleure, infraestructures d’ ús públic i divulgació…i l’ 
oportunitat de retrobament amb tots els sectors amb la Carta de 
Turisme Sostenible. 
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Albert Hernández, de l’Associació de Turisme Rural de les Terres de 
l’Ebre, ens ha parlat del turisme al delta i al riu des d’una 
perspectiva empresarial … 
 

- La visió del sector privat. Estem en una zona potencialment de 
desig per a les zones urbanes (pel valor de propi destí ). El territori 
és el principal valor econòmic que tenim. El turisme com a 
conseqüència, no ha ser finalista. Qualitat ambiental=qualitat  
territorial=qualitat econòmica. El turisme ha de servir per tenir 
millors serveis per a la població i adaptats als diferents segments 
de visitants. 

- Convivim dos models. Un model de costa (sol i platja) amb un 
model de turisme natural que haurien de ser 
complementaris…(també tenim model de costa dins el Delta 
Riomar, eucaliptus, ¿parcs temàtics? Com Poblenou. Que EL 
DELTA SIGUI UN TOT REAL pel TURISTA. 

- Singularitat del TR al Delta. Tipologies diferents a la resta de 
Catalunya (masos, construccions tradicionals, casetes, ) i el fort 
vincle al cicle agrari…un tipus de turisme que cal professionalitzar. 

 
Oscar Cid, del Camp d’aprenentatge de l’Ebre, ens ha fet una sèrie 
de reflexions i propostes sobre l’educació ambiental al delta de 
l’Ebre... 
 

- Bon símptoma.  Reconeixement de que en un Congrés no ens 
centrem en aspectes merament tècnics. La sostenibilitat depèn 
també de les activitats educatives i instruments socials. 

- Crear complicitat. Noves actituds i comportaments amb l’ entorn 
que ens envolta. L’ EA no és merament informativa, ni 
exclusivament orientada als infants. L’ EA ha de ser crítica per 
una millora del propi espai i la sostenibilitat de les actuacions. 

- Pocs instruments socials en la gestió. Els instruments de 
gestió tenen poc en compte els instruments socials i de promoció 
de la participació (comunicació, educació ambiental, 
conscienciació pública, participació) que puguin aconseguir canvis 
de conducta (pels locals, a nivell sectorial i pels visitants) per 
APRENDRE, EMOCIONAR i REACCIONAR. 

 



2on Congrés sobre Desenvolupament 
Sostenible i Conservació del delta de l’Ebre 

INFORME TALLERS, Agost, 2006 

4 

 
CONCLUSIONS DELS TALLERS 
 
Taller A.  
El turisme al delta de l’Ebre. 

Moderador: Xavier Carbonell Casadesús. Relator: Xavi Abril 

 
Participants: 
 

Josep Bertomeu “Polet” Josep Ferran Bel Querol 
Eva Casanova Gilabert Xavier Abril Ferrer 
Xavier Ribas Vilanova Nati Franch Ventura 
Pau Aloma Llosa Marta Arques Bertomeu 

 
 
Propostes estratègiques: 
 

 
1 COORDINACIÓ DEL TURISME RESIDENCIAL I LES POLÍTIQUES 

URBANÍSTIQUES. 
 
Donada la importància actual del turisme residencial i la 
preocupació per la pèrdua de paisatge que suposa l’avanç 
urbanístic de les segones residències, es considera imprescindible 
una coordinació de les polítiques urbanístiques. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Hi ha una preocupació per l’avanç urbanístic de les segones 
residencies, encara que probablement s’hauria de fer un diagnòstic 
més complert, establint indicadors que permetin esbrinar 
tendències d’ ubicació i si aquest turisme residencial és bo o 
dolent pel territori. 

 
- També possiblement caldria conèixer millor què ve a visitar el turista 

i els hàbits de pernocta al Delta o més a l’interior de les terres de l’ 
Ebre. 

 
- Es planteja com a principi que el turisme residencial estigui supeditat a 

altres tipus de turisme que tenen menor impacte sobre els espais 
naturals i en general sobre la transformació del paisatge. Concretament, 
es planteja que el turisme residencial estigui supeditat a la taxa de 
funció turística residencial. 

 
- Es percep una contradicció entre les actuacions que s’ estan donant a 

nivell municipal per captar finaçament ampliant les zones construïdes i 
incrementar els pressupostos per poder donar més serveis a la població 
i les actuacions orientades a ampliar les zones protegides. Aquesta 
tendència urbanística sembla poc coherent amb la peculiaritat que 
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té el Delta (el seu valor natural) que es el principal atractiu. 
 
- Els assistents constaten que el turisme residencial pot esdevenir un 

depredador del territori i que cal estar atents doncs cada metre quadrat 
que es perd és una pèrdua irreversible.  

 
 

2 ACTIVAR LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE. 
 
Com s’ha parlat en altres tallers, es planteja la posta en marxa de la 
Carta Europea de Turisme Sostenible com a segell de qualitat i 
garantia i de dinamització turística del territori. 

 
 

COMENTARIS/OBSERVACIONS 
 

- Es planteja la necessitat de posar-nos d’acord  sobre el model de 
turisme que es vol o interessa pel Delta.  

 
- Seria necessari delimitar l’àmbit geogràfic d’aplicació d’aquesta 

Carta. 
 

- El desplegament de la Carta implicaria la dinamització d’un fòrum per 
a definir-ne els continguts i posar en marxa aquest segell de  qualitat. 

 
 

- La Carta Europea pot ser una oportunitat per arribar a un acord sobre 
el model de turisme que es vol. 

 
 
 

3 UNIFICAR ELS CRITERIS I MATERIALS DE PROMOCIÓ PER TAL DE 
DONAR UNA VISIÓ GLOBAL DEL TERRITORI. 

 
Es planteja la necessitat d’ unificar els criteris i la visió global del 
territori lligant-ho a una possible marca o producte que mantingui el 
Delta com a referent (Ex. Delta - Terres de l’Ebre).  

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es planteja la possibilitat d’organitzar sessions formatives (cursos 
gratuïts) especialment adreçats als petits municipis, orientades a 
l’establiment d’ aquests criteris comuns  i d’ aquesta estrategia unificada 
de comunicació-informació. 

 
- També caldria millorar la coordinació entre els diferents centres d’ 

informació existents al Delta i la seva àrea d’ influència. En aquest 
sentit els propis municipis i des de la gestió del Parc podrien facilitar les 
coses, perquè tots tinguin una informació estable i unificada. 

 
- S hauria de fomentar un major intercanvi d’informació entre els 
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municipis del Delta (sector turístic i oficines d’informació). 
 
 

 
4 INTEGRAR LES ACTIVITATS PRIMÀRIES TRADICIONALS I ELS 

ASPECTES SOCIALS , CULTURALS I GASTRONÒMICS COM A RECLAM 
TURÍSTIC. 

 
Es tractaria de recuperar, a més dels valors ambientals, aspectes 
socials i culturals (activitats agràries, de pesca, gastronomia, 
activitats tradicionals,...) com a reclam turístic i complement a la 
gestió i a les economies agraries. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es parla de mantenir les activitats primàries de manera sostenible, 
perquè puguin arribar a ser un actiu i un reclam pel turisme. 
Activitats tradicionals com birbar l’ arròs pot fer-se amb caràcter 
demostratiu i s’ hi pot implicar als visitants del delta, essent un 
generador potencial d’ingressos complementaris a les economies 
agràries. 

 
 
 

5 PROFESSIONALITZAR ELS SEGMENTS DEL SECTOR TURÍSTIC. 
 
El Delta ofereix un espai privilegiat per especialitzar-se, a través de 
cicles formatius, en demandes específiques peculiars d’ aquest 
territori i d’ aquesta cultura. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Lligat a l’ observació d’ ocells (“birdwatching”) s’ obre un mercat 
potencial pel que hem d’ estar preparats per atendre’l. Concretament 
aquest segment té unes exigències particulars quant a l coneixement de 
la fauna, d’ idiomes (molts del turistes són estrangers) i disposició d’ 
acolliment. 

 
- També es pot professionalitzar al sector lligant-ho a elements de la 

cultura popular. 
 

- Es proposen concretament cicles formatius en temes turístics 
específics del Delta, apart de les diplomatures. 
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6 REEQUILIBRI TERRITORIAL DE LES INFRAESTRUCTURES DEL PARC 

ENTRE ELS DIFERENTS MUNICIPIS. 
 
Es proposa la creació d’ equipaments promoguts pel Parc per tots 
els municipis del Delta de l’ Ebre 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es constata que la situació de desequilibri actual es deu a raons 
històriques, lligades als origens del propi Parc, al menys en els tres 
primers anys. També hi ha hagut dificultats d’ intervenir en la propietat 
privada. 

 
 

 
7 CREACIÓ DE FORMA COORDINADA D’ UNA BONA XARXA DE CARRIL 

BICICLETA PER TOT EL DELTA 
 
S’ insta a una major coordinació entre les diferents institucions 
públiques i entitats del territori per tal de crear una xarxa que tingui 
en compte les diferents infraestructures rurals existents i mantingui 
els diferents usos. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Sembla que la creació de la xarxa ciclista es una demanda 
destacable dels visitants. 

 
- Es vol crear una xarxa ciclista el més racional possible que aprofiti 

camins rurals existents però que continuïn mantenint els diferents 
usos. En aquest sentit tenim el repte de veure com regulem la circulació 
i preveiem situacions com les possibles trobades entre grups ciclistes i 
tractors, entre grups escolars i altres ussuaris, etc. 

 
- També es té clar que la creació de la xarxa passa per: 

- implicar en la seva definició als pagesos i persones que 
estant fent un ús professional dels camins rurals. 
- coordinant-se les diferents institucions. 
- integrant-ho a les xarxes nacionals i als plans de 
dinamització turística. 
- incorporar a les previsons l’ infraestructura i els serveis 
complementaris als camins (fonts, àrees de descans o altres 
equipaments de suport, tipus centres BTT). 
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8 ESTUDIAR MECANISMES QUE PERMETIN CAPTAR RENDIMENTS 

ECONÒMICS COMPLEMENTARIS QUE REVERTEIXIN AL TERRITORI.  
 
Tot i no arribar a consensuar una proposta concreta s’ ha debatut 
que el prestigi del territori, el seu valor, d’ alguna manera s’ha de fer 
pagar. 
 

COMENTARIS/OBSERVACIONS 
 

- Entre els suggeriments alguns participants plantejaven l’ aplicació d’ 
algun tipus d’ ecotassa, semblantment al que s’ ha fet a alguns països 
europeus o a les Balears. 

 
- Per questions de temps el debat s´ha limitat a estructurar les 

possibilitats que es podrien activar: 
- via impostos: la ecotasa. 
- via beneficis directes al territori a través d’ augmentar la 
possibilitats de feina i de desenvolupament de certs serveis per 
parts del locals . 
- via beneficis indirectes al territori a través de la posta en marxa 
de més serveis per les poblacions locals. 
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Taller B.  
El turisme al riu Ebre. 
Moderadora: Sara Díaz Roig. Relator: Albert Hernández 

 
Participants: 

 
Carles Ibañez Paco Estorach 
Josep Francesc Moragrega Jordi Rofes 
Margarita Wessels Toni Curcó 
Raul Pelaez Albert Hernandez 
Juan C. Alemany Marcela Obamendi 
Teresa Ordobas Martinez  

 
 
Propostes: 
 

 
1 REVISAR EL MODEL DE NAVEGABILITAT 
 
Es proposa analitzar si el model escollit ,continuo, és l’adequat i 
llavors prendre una decisió definitiva. Per modificar el model de 
navegabilitat hauríem de veure si hi ha demanda i si l’oferta 
(infraestructures, empreses, dimensionament de les barques) és 
suficient. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- El model de navegabilitat actual és continu (s’aplica per igual a tot el 

tram del riu) quan l’estudi que es va fer prèviament deia que havia 
de ser en trams, com el model francès. El model continu no té en 
compte l’entorn del riu i no és potencia tot el que hi ha darrera. 

 
- Si l’ oferta d’ infraestructures, empreses, dimensionament de les 

barques, etc.)  no és suficient, caldria fer un plantejament global:  
 

- Dissenyar un Pla Espanyol de restauració dels rius.  
 

- Realitzar diferents estudis sobre la restauració de les riberes. 
 

- Gestionar els cabals que garanteixin els calats. 
 

- Aconseguir un consens amb tots els actors implicats.  
 

-  Conservar el patrimoni i l’entorn del riu que és l’atractiu de la 
navegabilitat. 
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2 RECUPERACIÓ TANT DEL RIU COM DELS SEUS MARGES 
 
El model de navegabilitat que s’ apliqui ha de contemplar la 
recuperació tant del riu com dels seus marges. Ha de plantejar 
un condicionament global de la façana fluvial que s’ adiï a les 
condicions naturals i la singularitat del riu. 

 
 
 
 

3 ESTABLIR UNA VIGILÀNCIA I UNA REGLAMENTACIÓ CLARA 
 
Hi ha una necessitat i una demanda clara de reglamentar aspectes 
com ara la velocitat dins el riu, la preservació dels marges i la 
gestió d’ especies introduïdes tant important pel sector de la pesca.  

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es proposa adequar la normativa per la navegació fluvial quant al 
límit de velocitat  tenint en compte els diferents usuaris.  

 
- Incrementar la vigilància. Incrementar el nombre de les patrulles de la 

guàrdia civil marina. Potenciar més les patrulles (coercitives), tot i que 
no puguin multar. 

 
- Mantenir la importància del sector de la pesca, orientant-lo cada cop 

més a l’ aprofitament de les nostres especies més que a les 
introduïdes, com ara el silur. 

 
 
 

4 POTENCIAR ELS VALORS EXISTENTS AL RIU EBRE (ASCO-DELTA) 
 
Prèviament a potenciar aquests valors, s’ haurien de millorar les 
infraestructures i serveis per als usuaris de barques que no vinguin 
del mar (gasolina..) i posteriorment ja es milloraria la informació 
sobre els serveis existents i el seu funcionament  (com ara les 
excluses).  

 
 
 
 

5 INTRODUIR EL RIU DINS LA VIDA DE LA GENT DE LES TERRES DE 
L’EBRE 

 
Estendre a les escoles  la labor que ja estan fent algunes empreses 
privades que fan trajectes pel riu per crear una consciència 
col·lectiva sobre el futur del riu.  
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COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Fins ara son empreses privades les que habitualment fan trajectes pel 
riu per a què la gent el conegui bé.  

 
- Les escoles també tenen un paper fonamental a través de l’ 

educació ambiental i la introducció al coneixement del riu com a part 
del currículum escolar. Amb elles es poden reforçar activitats al riu per 
conèixer-lo, interioritzar-lo i sentir-lo...per anar creant una consciència 
col·lectiva futura sobre el valor del riu. 

 
- Una altra acció important és la concienciació de la gent de les terres 

de l’ Ebre, de la gent que viu al territori sobre els valors del riu i les 
riberes. 

 
- Cal revaloritzar tot el patrimoni associat al riu (ceràmica, coves de 

Benifallet, etc). 
 
- Per introduir el riu a la rutina de la vida és important prèviament 

resoldre problemes derivats del riu: mosquits, algues, mosca 
negra, abocadors incontrolats que van directes al riu i a les badies, i 
tota l’estètica “cutre” al voltant del riu (d’ algunes empreses 
industrials). 

 
 
 
 

6 OBRIR CONNEXIO RIU-CIUTAT (ESPAIS PUBLICS) 
 
Es parla d’ús indirecte del riu com a espai públic on gaudir l’estada. 
Això ens obliga a treballar per un model de façana fluvial amb els 
mateixos criteris de qualitat a tot el Delta.   

 
 
 

 
8 IMPLICACIÓ DEL SECTOR PRIVAT (EMPRESES QUE APROFITEN 

ECONÒMICAMENT EL RIU). 
 
Es demana a aquestes empreses un esforç important d’ 
autoregulació i d’ autoconcienciació sobre el riu i els seus usos, 
tendint cap a usos tous..  

 
 

COMENTARIS/OBSERVACIONS 
 

- Limitar per part de l’Administració al sector d’empreses que es 
dediquen a promocionar activitats “dures” a l’aigua i reorientar al 
públic que busca emocions fortes i adrenalina cap a altres àmbits.  

 
- També es comenta la necessitat de controlar determinades empreses 

“fantasma” dedicades al turisme, (de pesca per exemple), moltes 
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d’elles procedents d’ altres països, que treballen fora de la llei i no 
respecten el riu ni a ningú a més de posar en risc l’ oferta turística de 
qualitat. 

 
- En la mateixa línia, s’ha fet esmena de què han de ser els Ajuntaments 

els que han de velar per l’ activitat real de l’ empresa turística que 
està vivint del riu. 

 
- Conscienciar al sector empresarial. 

 
 
. 

9 CREACIÓ DE SINERGIES ENTRE EL PRODUCTE AGRARI, EL PRODUCTE 
GASTRONÒMIC I L'OFERTA TURÍSTICA COM UN TOT: 

 
Cal enfortir la relació entre els productes agroalimentaris autòctons 
i el sector turístic, cercant un producte que ho integri tot. 
 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- No podem vendre aquests productes de manera definida i contundent si 
prèviament no hi ha una valorització del producte per part dels 
autòctons. És important, doncs, sentir-se emocionalment lligat al 
producte, valorar-lo, creure en ell i en la seva riquesa i saber vendre’l. 

 
- Aquest producte podria anar estretament lligat a la ruta turística Eix 

Ebre Delta – Ports. 
 
- Potenciar el turisme gastronòmic (oli, vi, pastissets, agrobotigues, ...) 

per tal d’atreure a més gent. Crear, si es vol, productes turístcs en un 
pac (producte+oferta gastronòmica). 

 
 

10 IMPLICACIÓ DE LA GENT JOVE PERQUÈ VEGIN EL TURISME COM UNA 
OPORTUNITAT DE FUTUR. 

 
Promoure la incorporació dels joves a les formacions en turisme, 
acompanyant-ho d’una revalorització de les professions vinculades 
a aquest sector. 

 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es constata que de moment la gent jove del Delta mostra un escàs 
interès en rebre formació en turisme, possiblement pel vincle que s’ 
estableix entre estudiar turisme i treballar quan hi ha més turistes (els 
caps de setmana i a les festes). 

  
- Cal revaloritzar les professions vinculades al sector turístic. 
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- També hi ha moltes cases de pagès gestionades per una empresa 
familiar que no té prous coneixements per adaptar-se a les necessitats 
actuals; en aquest sentit esdevé necessària una professionalització 
orientada a la qualitat.  

 
 
 

11 PLANIFCACIÓ CONJUNTA PER L’ ESPAI DEL DELTA ON S’ INTEGRI LA 
GESTIÓ TURISTICA. 

Es remarca la necessitat d’ una planificació conjunta per a tot el 
Delta.  Cal una millor coordinació dels plans en marxa i l’ activació 
d’ un Pla de Desenvolupament Econòmic del Delta que concreti 
quin és el futur d’aquest territori i de les seves activitats 
econòmiques. 

 
- Correspon al territori decidir cap a on vol anar en la gestió del turisme 

al riu. Les propostes s’ haurien d’ incloure en un Pla de 
Desenvolupament Sostenible al Delta  que anés més enllà de la 
simple planificació urbanística. 

 
- La planificació conjunta ha d’ anar lligada a la major participació del 

sector turístic als organismes de gestió del PARC. 
 
 
 

12  ADHERIR-SE A LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE 
 
La carta pot ser una oportunitat per diferenciar el territori i també 
un instrument que ens permeti concretar les sinergies i la 
col.laboració entre tots els sectors econòmics, especialment del 
sector privat.  

 
 

 
Propostes especifiques: 

 
S’ ha parlat també de la possibilitat de crear una figura de protecció al riu. 
Segons alguns assistents això donaria una imatge de continuïtat i entitat pròpia 
al nostre entorn i podria ser una oportunitat de potenciació del territori. 
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Taller C.  
Educació i interpretació ambiental. 

Moderador: Francesc Gutiérrez. Relator: Oscar Cid 

 
Participants: 

 
Armando Vendrell Martí Imma Iván Franch 
Lolita Vilavert Castellà Cristina Membrive Altés 
Iván Cartes Moreso Ignasi Ripoll 
Óscar Cid Jordi Roig 
Rosa Colell Sancho Pere Josep Jiménez Mur 
Anna Añó Luna Joan Lafont Matamoros 
Raquel Castells Rodríguez Mª Cortes Sánchez Gueldos 
Núria Sanz  

 
 
Propostes estratègiques: 
 

 
1 FÒRUM D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DESPRÉS DE 20 ANYS 
  
Es proposa una reflexió col·lectiva després de 20-23 anys 
d’educació ambiental on participin tots els agents implicats: 
educadors, professors dels centres d’ensenyament, etc.  per tal de 
valorar què s’ha fet fins ara i dissenyar les línies estratègiques de 
futur segons sectors, objectius, destinataris, i definint rols i els 
recursos necessaris. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Cal un procés de reflexió per a què tots els agents tinguin un marc de 
referència comú. Es veu una certa oportunitat per establir-lo en la 
possible implantació de la Carta Europea de Turisme Sostenible. 

 
- Si promovem aquesta reflexió col.lectiva sobre l’ educació ambiental 

hem de recordar que: 
- S’ha de distingir molt bé entre els visitants i la població local 
com a destinataris de les actuacions que pensem. 
- Conèixer l’efecte de les accions i els materials en l’actitud 
posterior dels escolars. A voltes es dubta de la seva eficàcia. 
- La dificultat de coordinació entre els diferents sectors implicats 

 
- Cal assolir un grau major d’educació ambiental en la població local. 

Les noves generacions estan perdent la vivència i el coneixement del 
territori que tenen els pares. Una possible causa és l’homogeneïtzació 
de l’educació formal que no facilita la interrelació del nen amb el seu 
entorn immediat. 
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2 MILLORA DELS RECURSOS HUMANS QUE TREBALLEN EN 
PROGRAMES D’ EDUCACIÓ AMBIENTAL. 

 
Es planteja la necessitat de millorar la capacitació,  l ’acreditació i 
combatre la temporalitat de  les persones que realitzen els 
programes d’educació ambiental, per tal d’incidir en la seva 
qualitat.  

 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Caldria establir un sistema d’acreditació de les competències dels 
educadors, guies, monitors, d’educació ambiental, dels agents 
involucrats entesa com a segell de qualitat atorgat per alguna 
institució pública com a garantia de formació, avaluació i capacitació. 

 
- D’ altra banda no hi ha control sobre la professionalitat dels 

educadors. Qualsevol pot intervenir. En cas d’establir un sistema 
d’acreditacions, caldrà abans definir quin organisme les atorga. 

 
- És cert que hi ha concentració de necessitat de personal en èpoques 

vacacionals, però també és quan comptes amb més voluntaris, que 
amb la formació deguda poden fer una bona tasca. En el mateix 
sentit s’ assenyala que la temporalitat de moltes de les activitats, sobre 
tot de les activitats amb els visitants, obstaculitza molt una possible 
professionalització del sector. Caldria: 

- anar cap una desestacionalització, sabent les dificultats que 
això comporta. 
- quantificar clarament els agents es necessiten en els 
moments punta. 

 
- Hi ha una manca d’expectatives entre la gent jove: si realment no es 

viu el territori com un lloc d’oportunitats per la gent jove serà 
complicat d’assumir aquests objectius. 

 
 

 
3 UNIFICAR MATERIALS DIDÀCTICS 
 
Cal revisar el contingut dels materials que s’han produït, tant 
escrits com exposicions, etc. per veure si realment s’ajusten a un 
objectiu educatiu o divulgatiu. Cal establir uns criteris homogenis 
per als futurs materials, buscant major eficàcia i menors costos.  

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- S’han d’unificar criteris i sobre tot veure el delta com un tot, 

trencant amb la parcialització i competència entre municipis i 
comarques. Es constata que els materials didàctics són massa 
dispersos. Cada municipi o comarca genera els seus amb una visió 
fragmentada del delta i fins i tot competint amb els territoris del costat. 
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- Es poden buscar suports més funcionals, més intercanviables 
(major optimització), més educatius i menys informatius. 

 
- Podríem obtenir més recursos de l’ estalvi resultant d’ evitar la 

duplicació de tants materials. 
 
 
 
 

4 EQUIPAMENTS MÉS VERSÀTILS I ADAPTABLES A CADA SECTOR 
 
Cal fer més versàtils els equipaments per tal que es puguin adaptar 
als diferents tipus de demanda i renovar els seu format amb noves 
idees. 

 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es podria instal·lar una barca-escola al riu. No queda clar qui pot 
finançar, instal·lar, gestionar i mantenir aquesta barca-escola. Ha de ser 
privada o pública? 

 
- Establir alguns observatoris específics per les activitats educatives, 

amb unes condicions diferents als miradors actuals, ubicats en llocs 
estratègics i pot ser al marge dels circuits turístics més massificats. 

 
- Habilitar camins agrícoles. L’habilitació de camins agrícoles comporta 

molts interrogants tant de titularitat com sobre tot de manteniment, de la 
senyalització... 

 
- Cal donar valor educatiu a les zones fora del parc, com els 

arrossars. 
 

- Itineraris amb bicicleta més racionals i intensius. Els asistents  
 
- Assumir la coexistència entre oferta educativa i turística. 
 
- Necessitem més ombra! Els itineraris actuals en bicicleta son un càstig 

a l’estiu. 
 

 
 

5 INNOVAR ELS PROGRAMES I LES ACCIONS 
 
Cal ser més creatiu a l’hora de dissenyar els programes d’educació 
ambiental, i orientar-los més cap a l’acció que el coneixement. 
L’educació ha de ser transformació d’actituds no tan sols coneixement 
descriptiu del medi. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- La educar “fent més coses que ensenyant-les”. 
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- Cal ser més creatius, especialment amb la població local: elaborar 
programes per a interessar col·lectius de sectors productius com 
l’agricultura, la pesca o la caça amb l’objectiu de combinar coneixement 
vivencial amb científic i donar valor a la conservació del medi, no com 
a limitació sinó com a oportunitat. 

 
- Es dubta de l’eficàcia dels programes que s’han estat fent en aquests 

20 anys. Cal renovar-los. 
 
 

Propostes específiques: 
 

Vincular el delta amb la part anterior del riu: promoure l’intercanvi 
entre escolars, professors i gent de la zona de la ribera d’Ebre, des 
de Mequinensa, per tal que el Delta fos entès com un final de conca. 
 
Incidir en la formació ambiental dels professors locals:  els 
autèntics agents ambientals en una zona han de ser els propis 
professors. S’ha d’incorporar l’educació ambiental al sistema educatiu i 
intentar que s’incloguin als currículums activitats a llarg termini 
orientades al treball sobre el medi, a cicles de coneixement del medi, a 
accions per a la millora del medi i que hi hagi també una exposició 
pública del resultat. Considerem molt important que les actuacions que 
es fan tinguin una projecció a tota la comunitat educativa. 
 
Sobre aquesta proposta es va veure la dificultat d’incidir sobre el 
currículum escolar, ja que l’educació ambiental no és prioritària en els 
programes d’estudi i el 90% del pla d’estudis d’un centre ja ve decidit 
per llei. Cal en tot cas seduir al professorat i en aquest sentit la xarxa 
d’escoles verdes és una oportunitat. 
 

Aprofitar festivitats i dates commemoratives per fer un possible 
Festival Natura 2000 o Festa de les zones humides amb música, 
exposicions, etc., per tal d’afavorir el valor emotiu entre la població del 
territori. 
 
Aquesta proposta es va veure interessant, però sempre com a final d’un 
procés. 
 
 
 


