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Tortosa impulsarà el turisme a través de la 
posada en valor del seu patrimoni 
medieval, renaixentista i carlí  

 
• El conseller Huguet ha signat avui amb l’alcalde de  Tortosa, 

Ferran Bel, un conveni de col·laboració pel desenvo lupament 
d’actuacions de promoció dels recursos turístics in tangibles 
identificats a la ciutat de Tortosa en el Pla de Re cursos 
Intangibles de Catalunya, impulsat pel Departament.  El Pla 
identifica prop de 2.000 recursos intangibles arreu  de 
Catalunya.  

 
• Els recursos identificats giren sobre tres eixos: e l patrimoni 

medieval; Tortosa, ciutat renaixentista; i la petja da del 
Carlisme, a través de la figura de Ramon Cabrera.  

 
• Per la tarda,  el conseller formalitzarà sengles co nvenis amb 

els consistoris de Flix, Ascó i Tivissa. El municip i de Flix 
impulsarà el turisme a través dels espais, escenari s i rutes 
temàtiques sobre les guerres carlines;  Ascó posarà  en valor 
els intangibles vinculats a espais i llocs associat s als 
moriscos i; Tivissa, l’imaginari al voltant del pat rimoni 
arqueològic dels Íbers. Amb aquests convenis, ja s’ han 
subscrit prop de 40 acords arreu de Catalunya. 

 
• En el marc d’aquesta visita a Terres de l’Ebre, el conseller 

també ha inaugurat l’exposició  sobre César Martine ll a la Sala 
del Fornal de Pinell de Brai, i a Tivissa, el centr e 
d’Interpretació del Castellet de Banyoles. 

 
Divendres, 3 de setembre de 2010.— El conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, Josep Huguet, acompanyat del delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, 
Lluís Salvadó, i del director dels serveis territorials del Departament a Terres de 
l’Ebre, Josep Monclús, ha signat avui amb els alcaldes de Tortosa, Flix, Ascó i 
Tivissa, sengles convenis de col·laboració per promocionar els recursos turístics 
intangibles de la zona. 
 
A Tortosa, el conseller Huguet i l’alcalde, Ferran Bel, han formalitzat un acord per 
col·laborar en la posada en valor dels recursos turístics intangibles de Tortosa, que 
giren al voltant de tres temàtiques centrals i ben diferenciades: el patrimoni medieval, 
en el context del Naixement de Catalunya; Tortosa, ciutat renaixentista, en el context 
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de la Catalunya Rebel; i la petjada del Carlisme, a través de la figura històrica del 
líder carlí, Ramon Cabrera.  
 
El Pla de Recursos Turístics Intangibles de Catalunya identifica a Tortosa, dins el 
context temàtic del Naixement de Catalunya (700-1200), el recurs intangible al 
voltant del CAT medieval , ja en construcció. Amb el conveni signat es donarà 
prioritat a totes les accions promocionals vinculades amb el CAT medieval de 
Tortosa, un equipament, que glosarà el paper de Tortosa com a ciutat catalana de 
les Tres Cultures (la jueva, la islàmica i la cristiana) durant l’Edat Mitjana i el 
Renaixement. 

 
Així mateix, el Pla de Recursos Intangibles també identifica a Tortosa, en aquest 
context històric de La Catalunya Rebel (1500-1740, el recurs intangible identificat pel 
Pla de Recursos a Tortosa com a Ciutat Reinaxentista . Amb el conveni signat es 
dóna preferència a les accions que contribueixin a la posada en valor de Tortosa 
com a destinació de turisme cultural, i a donar suport a la promoció i comercialització 
turística de l’oferta associada a aquest recurs intangible.  
 
Finalment, el Pla identifica a Tortosa, en el context de Catalunya, de la Il·lustració a 
les Repúbliques (1714-1875), identifica el recurs intangible associat a la figura de 
Ramon Cabrera . Amb el conveni, es prioritzen les accions que girin al voltant de la 
figura d’aquest històric líder carlista, com és la creació d’un centre d’interpretació 
sobre Ramon Cabrera, que podria ser l’eix vertebrador de la ruta Cabrera.  
 
Aquesta tarda, el conseller ha signat convenis amb Flix, Ascó i Tivissa. El municipi 
de Flix impulsarà el turisme a través del recurs intangible vinculat als espais, 
escenaris i rutes temàtiques sobre les guerres carlines mentre que el municipi d’Ascó 
posarà en valor els intangibles vinculats a espais i llocs associats als moriscos. 
 
Pel que fa a Tivissa, el municipi promocionarà el turisme a través de l’imaginari al 
voltant del patrimoni arqueològic dels íbers. Dins la temàtica de la Catalunya dels 
íbers, el Pla identifica en aquest municipi el recurs intangible del poblat del Castellet 
de Banyoles, el jaciment arqueològic ibèric més important de Terres de l’Ebre. 

 
El Pla i el Catàleg de recursos turístics intangibles de Catalunya —que identifica més 
de 2.000 recursos intangibles arreu del territori català— s’emmarca en del Pla 
Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2010, que ha impulsat el Departament a 
través de la Direcció General de Turisme, i que és el resultat de tres anys de treball 
en el qual hi han col·laborat diversos equips interdisciplinars i prop una cinquantena 
d’especialistes. Amb els subscrits avui, ja s’han firmat prop de 40 convenis de 
col·laboració per a la posada en valor d’intangibles arreu de Catalunya.  

El Pla de Recursos Turístics Intangibles de Catalunya té la voluntat de d’esdevenir 
un instrument útil, que impulsi la creació de productes turístics de referència, que 
sigui capaç d’integrar les ofertes disperses i consolidar la posició de Catalunya com 
a destinació turística integral de qualitat. D’aquesta manera es pot multiplicar de 
forma exponencial l’oferta del país en el camp del turisme cultural, tan de cara al 
turisme domèstic com respecte al turisme internacional. El Departament ha editat 
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uns 500 exemplars d’aquest Pla, que també es pot consultar a través del web del 
Departament 

Pla de Foment Turístic de Tortosa  

En el marc de la visita d’avui a Terres de l’Ebre, el conseller també ha signat avui  
amb l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, el Pla de foment turístic a Tortosa. El projecte 
de dinamització “Tortosa, ciutat del Renaixement”, pretén millorar el posicionament 
turístic de la ciutat de Tortosa a partir de la identificació i implementació dels seus 
fets diferencials. També desenvolupar oportunitats de turisme de qualitat a partir 
d’una fórmula que tingui en compte la participació ciutadana, la necessitat de crear 
consciència d’acollida i, sobretot, la implantació d’un producte proper i de qualitat 
basat en la recreació històrica i rigorosa de la temàtica del Renaixement. 

El Departament destinarà 540.000 euros a aquest Pla, dividits en tres anualitats per 
als anys 2010, 2011 i 2012 de 180.000 euros cadascuna. Per la seva banda, 
l’Ajuntament de Tortosa es compromet a fer una aportació pròpia de 360.000,00 
euros, en tres anualitats de 120.000,00 cadascuna. En total suposa una inversió 
global de 900.000 euros. 

Les actuacions incloses en el Pla encaixen amb els criteris inspiradors i línies 
estratègiques definides en el Pla estratègic del Turisme a Catalunya i el Pla 
estratègic de turisme de Terres de l’Ebre i,s’emmarquen en la política de promoció 
turística que el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa està duent a terme 
en els darrers anys, amb projectes que tenen com a finalitat millorar l’oferta turística, 
dotant-la d’identitat pròpia i diferenciada, com a forma de millorar la seva 
competitivitat.  
 
Paral·lelament, el Pla s’insereix igualment en la línia de millora de la competitivitat 
turística de la zona i sostenibilitat que exigeix la cura del medi urbà i natural, 
l’ampliació i millora de la qualitat dels serveis i l’adaptació dels recursos turístics a la 
demanda actual, així com la creació de nous recursos.  

El Pla s’estructura principalment al voltant de tres eixos: patrimoni cultural, 
Renaixement, i el riu Ebre. El patrimoni cultural de Tortosa va des de Roma a 
Modernisme, passant per diferents civilitzacions, especialment la musulmana, la 
jueva i la cristiana. La potència de la ciutat durant les diferents etapes històriques, 
l’edat antiga, la mitjana, la moderna i la contemporània ha deixat la seva empremta 
arquitectònica i monumental.  

Pel que fa al renaixement, aquesta etapa va ser especialment brillant per a la ciutat i 
el territori que la circumda. Tot això fa que s’explorin especialment les possibilitats 
turístiques d’aquesta etapa de la història, entre els segles XVI i XVII.  

El tercer eix gira al voltant del riu Ebre, que passa per Tortosa com a última gran 
població abans que desemboqui al mar. El coneixement per part del turista i del 
propi ciutadà de l’entitat i la importància de l’Ebre fomentarà el respecte i la 
comprensió de la importància d’aquest curs fluvial, així com d’aspectes de gestió de 
l’aigua que, tal com reconeix la comunitat científica, s’està convertint en el recurs 
natural més delicat per al segle XXI. 
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Pla de Dinamització de les Terres de l’Ebre 
 
Al Pinell de Brai, El conseller ha inaugurat avui l’exposició sobre l’obra de César 
Martinell a la Sala Fornal, un nou equipament turístic que s’emmarca en Pla de 
Dinamització de les Terres de l’Ebre, i que ha suposat una inversió de 107.500 
euros. L’espai té per objectiu proporcionar al visitant una experiència única sobre 
l’obra de l’arquitecte Cèsar Martinell i del Ceramista Xavier Nogués com a 
representants de l’arquitectura modernista de cellers cooperatius. El visitant pot 
familiaritzar-se amb diferents aspectes històrics i també amb els productes de 
qualitat de la Terra Alta, especialment el vi i l’oli.  
 
Per la tarda, el conseller s’ha desplaçat a Tivissa, a la Ribera d’Ebre, on ha inaugurat 
el Centre d’Interpretació del ‘Castellet de Banyoles’, una actuació que forma part 
també del Pla de Dinamització. Aquest centre dota de nous serveis a la visita del 
patrimoni arqueològic local, vinculat al món iber i impulsar un nou producte turístic 
Llercavònia-Terra d’Ibers, així com la seva projecció internacional. La  nova 
infraestructura turística ha suposat una inversió de prop de 200.00 euros.  
 
El Departament d’Innovació, Universitats, i Empresa ha impulsat diverses actuacions 
per tal de posar en valor i potenciar  els recursos turístics del territori. Concretament, 
al llarg dels últims tres anys, ha destinat prop de 6 milions d’euros a impulsar el 
turisme a Terres de l’Ebre, a través d’accions com  el pla estratègic del turisme, 
l’impuls a la carta europea del turisme sostenible, el projecte del centre 
d'interpretació del renaixement a Tortosa, millores a la via verda i posada en valor de 
les seves estacions, els espais de la batalla de l'Ebre, l’adequació turística del 
jaciment ibèric del "Castellot de la roca Roja" a Benifallet, o el llagut turístic ‘Lo 
Sirgador’. 
 
 


