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Terres de l’Ebre opta al Premi de les 
destinacions turístiques excel·lents de la 
Unió Europea   
 
  

• La Direcció General de Turisme proposarà Terres de l’Ebre 
com la candidatura catalana al Projecte Eden de la Unió 
Europea que premia l’excel·lència de les destinacions 
europees emergents. 

  
• Enguany el Projecte Eden de la Unió Europea premia les 

destinacions basades en intangibles i que representin una 
oferta turística nova a partir de l’any 2000. 

  
Dilluns, 3 de març de 2008.- La Direcció General de Turisme ha escollit Terres de 
l’Ebre com la destinació turística adient per optar a la convocatòria 2008 del 
Projecte Eden, que enguany premia les noves destinacions europees que basen 
la seva oferta en els intangibles culturals i en la sostenibilitat social, cultural i 
medioambiental. 
 
La Unió Europea, mitjançant el premis a les destinacions excel·lents del Projecte 
Eden, pretén enguany reconèixer aquells territoris on l’aposta per la qualitat no 
sigui en detriment de la uniformització cultural sinó que reforci la identitat i 
l’autenticitat. També valora la capacitat creativa i la imaginació a l’hora de posar 
en valor el patrimoni local intangible com les festes populars, l’artesania i les 
manifestacions culturals. 
 
Segons la Direcció general de Turisme, Terres de l’Ebre és la destinació catalana 
emergent idònia per optar als premis europeus ja que és una destinació que des 
del 2004 compta amb una estratègia i unes polítiques pròpies de promoció i de 
creació de producte que van en la direcció que recomana i premia la Unió 
Europea. 
 
Els Espais de la Batalla de l’Ebre, el pla pilot de l’Artesania de la Pauma, la Ruta 
literària Artur Blade a Benissanet, l’espai Picasso a Horta de Sant Joan o les 
Festes de Renaixement de Tortosa, i els projectes de futur com el Centre 
d’Acollida Turística de Tortosa dedicat a les tres cultures mil·lenàries cristiana, 
jueva i musulmana, són l’aval important d’una destinació emergent que ha vist 
créixer la seva oferta turística d’allotjament i d’oferta complementària els darrers 4 
anys, tot i mostrar-se encara molt per sota de la mitjana del país. 
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En aquest sentit, la inversió pública realitzada a Terres de l’Ebre per part de la 
Generalitat de Catalunya des de la implantació del Pla de Dinamització Turística 
l’any 2005, ha esperonat els recursos privats que han consolidat una oferta 
turística incipient, que pot competir amb garanties amb la resta de destinacions 
del conjunt de l’Estat espanyol. 
 
La convocatòria europea de premis a les destinacions excel·lents del Projecte 
Edén es resoldrà el 31 de maig del 2008. 
 
 
 

 


