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El director general de Turisme, Joan 
Carles Vilalta, inaugura les instal·lacions 
turístiques de l’antiga estació de Benifallet 
 

• Acompanyat del director dels serveis territorials d el Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa a Terres de l’E bre, Josep Monclús, 
l’alcalde de Benifallet, Jordi Monclús, i el Presid ent del Consell Comarcal 
del Baix Ebre, Daniel Andreu, el director ha inaugu rat avui les 
instal·lacions de l’antiga estació de ferrocarril d e Benifallet que s’han 
adequat com a allotjament turístic i que oferirà ta mbé serveis d’activitats 
turístiques complementàries.  

 
• La Direcció General de Turisme ha destinat gairebé 312.000 euros a la 

reforma i adequació de l’antiga estació, una actuac ió que s’emmarca en 
el Pla de Dinamització Turística(Pladetur) de les T erres de l’Ebre. 

 
 
Dilluns, 26 de juliol de 2010.— El director general de Turisme, Joan Carles Vilalta, ha 
inaugurat avui les instal·lacions turístiques de l’antiga estació de ferrocarril de 
Benifallet. Acompanyat del director dels serveis territorials del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa a Terres de l’Ebre, Josep Monclús, l’alcalde de 
Benifallet, Jordi Monclús, i el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Daniel 
Andreu, el director  ha inaugurat aquestes noves instal·lacions turístiques situades a 
l’antiga estació de ferrocarril de Benifallet, a la Via Verda. Aquesta antiga estació 
s’ha remodelat i adequat com a allotjament turístic, alhora que també oferirà serveis 
d’activitats turístiques complementàries.  
 
La Direcció General de Turisme ha destinat gairebé 312.000 euros a la reforma i 
adequació d’aquest espai, una actuació que s’emmarca en el Pla de Dinamització 
Turística(Pladetur) de les Terres de l’Ebre.  
 
En concret l’actuació ha consistit en l’adequació dels antics edificis de l’estació de 
Benifallet per a allotjaments al servei dels usuaris de la Via Verda. D’aquesta manera 
la possibilitat de pernoctar facilitarà que el turista o visitant pugui dur  a terme 
recorreguts superiors a un dia de durada. A la planta baixa  de l’edifici s’ubica  la 
recepció i el servei de bar-menjador i a la segona planta de l’edifici principal i als 
antics habitatges dels treballadors hi haurà les habitacions. El moll cobert funcionarà 
com a edifici polivalent al servei d’activitats turístiques complementàries. 
 
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 
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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. 
 
 


