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La Unió Europea reconeix Terres de 
l’Ebre com a destinació turística 
competitiva i sostenible  
 

• Coincidint amb el Dia Europeu del Turisme, el direc tor 
general de Turisme, Joan Carles Vilalta, acompanyat  del 
director dels servei territorials del DIUE a les Te rres de 
l’Ebre, Josep Monclús, del director del Parc Natura l del 
Delta, Francesc Vidal, i del delegat del Govern a l es Terres 
de l’Ebre, Lluís Salvadó, ha rebut el a Brussel·les  el premi 
Destinacions Europees d’Excel·lència (EDEN), conced it per 
la Comissió Europea al Parc Natural del Delta de l’ Ebre, per 
la seva oferta turística basada en la posada en val or i 
protecció d’espais naturals.  

 
Divendres, 9 d’octubre de 2009.— La Unió Europea ha distingit Terres de l’Ebre 
com a destinació emergent de qualitat. Coincidint amb el Dia Europeu del 
Turisme, 8 d’octubre, el director general de Turisme, Joan Carles Vilalta, 
acompanyat del director dels serveis territorials del DIUE a Terres de l’Ebre, 
Josep Monclús, i del director del Parc Natural, del Delta, Francesc Vidal, i del 
delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Lluís Salvadó, va recollir el premi de 
mans del comissari europeu de Política Regional, Pawel Samecki, en un acte 
solemne celebrat ahir a Brussel·les. El Delta de l’Ebre i el seu parc natural ha 
estat l’única destinació de l’Estat que ha aconseguit el premi Destinacions 
Europees d’Excel·lència (EDEN), que enguany s’ha concedit sota el lema: 
“Turisme a zones naturals protegides”.   
 
Enguany, el premi EDEN —que s’emmarca dins les accions de la Comissió 
Europea per a la competitivitat del turisme— estava vinculat a les destinacions 
turístiques emergents en Espais Naturals Protegits. El projecte del Delta de l’Ebre 
contribuirà a ressaltar la visibilitat de les destinacions turístiques europees, 
reforçant la demanda cap a destinacions que hagin creat noves ofertes turístiques 
basades en la posada en valor i protecció d’àrees naturals.  
 
Aquesta distinció representa per a Terres de l’Ebre, en general, i per al Delta, en 
particular, la possibilitat d’accedir a les fons de finançament  de la UE, possibilitat 
d’incorporar aquest label d’excel·lència europeu a totes les accions de promoció 
de la destinació i la promoció de la destinació premiada mitjançant vídeos, 
internet, publicacions i altres activitats sufragades per la Comissió Europea.  


