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El conseller Josep Huguet inaugura el 
Llagut “Lo Sirgador” que ofereix 10 
productes turístics al voltant del riu Ebre  
 
 

• Acompanyat del director dels serveis territorials d el 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa a T erres de 
l’Ebre, Josep Monclús, el delegat del Govern a Terr es de 
l’Ebre, Lluís Salvadó, i el president del Consorci per a 
l’Execució del Pla de Dinamització Turística de les  Terres de 
l’Ebre, Daniel Andreu, el conseller  ha inaugurat a vui a Tortosa 
aquest llagut que permetrà convertir el tram de l’E bre català 
en la via navegable regular més extensa de tot Cata lunya. 

 
 

• És previst que el llagut “Lo Sirgador” entri en fun cionament el 
proper 24 de juny, coincidint amb la festivitat de Sant Joan. 
Durant la temporada d’estiu, l’embarcació realitzar à cada cap 
de setmana La Gran Ruta de l’Ebre , entre Amposta i Miravet. 
Aquesta gran ruta s’estructura de forma que permet enllaçar i 
connectar amb altres activitats i productes turísti cs de Terres 
de l’Ebre, com són la visita al centre històric de Tortosa, la 
connexió amb la Via Verda per fer rutes amb bicicle ta o la 
visita al castell de Miravet.  

 
 
Divendres, 18 de juny de 2010.– El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Josep Huguet, inaugura el Llagut “Lo Sirgador” que oferirà 10 productes turístics al 
voltant del riu Ebre. Acompanyat del director dels serveis territorials del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa a Terres de l’Ebre, Josep Monclús, el delegat del 
Govern a Terres de l’Ebre, Lluís Salvadó, i el president del Consorci per a l’Execució 
del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre, Daniel Andreu, el conseller 
ha inaugurat avui a Tortosa aquest llagut que permetrà convertir el tram de l’Ebre 
català en la via navegable regular més extensa de tot Catalunya.  
 
El producte que ha impulsat el Departament  d’Innovació, Universitats i Empresa, a 
través de la Direcció General de Turisme, respon a l’objectiu inicial de dinamitzar i 
vertebrar turísticament el territori unint la navegabilitat amb l’oferta turística cultural i 
de natura de què disposa al seu voltant. 
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Es previst que el llagut Lo Sirgador entri en funcionament el proper 24 de juny, 
coincidint amb la festivitat de sant Joan. Durant la temporada estiuenca, 
l’embarcació realitzarà cada cap de setmana La Gran Ruta de l’Ebre, entre Amposta 
i Miravet, fent parada als municipis de Tortosa, Xerta i Benifallet, amb la possibilitat 
d’ampliar els punts de parada en funció de la demanda i del temps. Aquest mateix 
trajecte es realitzarà a la inversa. 
 
Aquesta gran ruta s’estructura de forma que permet enllaçar i connectar amb altres 
activitats i productes turístics de Terres de l’Ebre, això permetrà crear tot un seguit 
de connexions i paquets, que combinaran un trajecte o varis del Llagut, amb Via 
Verda, lloguer de bicicletes, restauració de luxe, visites al patrimoni de Tortosa, 
Miravet i Benifallet; o als diferents centres d’interpretació de La Batalla de l’Ebre, o 
del Modernisme català dels cellers, nits d’allotjament per fer el cap de setmana, 
experiències d’enologia, o simplement navegar per aquest riu ric de flora i fauna.  
 
Inicialment està previst oferir 10 productes turístics: 
 

• Tortosa des del Delta de l’Ebre (tot el dia) amb di nar, que inclou:  
 

• Bitllet Llagut Amposta-Tortosa-Amposta 
• Entrada de la Catedral i la seva Exposició 
• Entrada Centre interpretació Renaixement i Reials Col·legis 
• Mapa i dossier informatiu de Tortosa (Muralles, Modernisme, 

etc...) 
• Dinar menú llaguter  

 
 

• Tortosa des del Delta de l’Ebre (tot el dia), que i nclou:  
 

• Bitllet Llagut Amposta-Tortosa-Amposta 
• Entrada de la Catedral i la seva exposició 
• Entrada Centre interpretació Renaixement i Reials Col·legis 
• Mapa i dossier informatiu de Tortosa (Muralles, Modernisme, 

etc...) 
 

• Tortosa des del Delta de l’Ebre (tot el dia)+Bicicl eta, que inclou  
  

• Bitllet Llagut Amposta-Tortosa 
• Entrada de la Catedral i la seva exposició 
• Entrada Centre interpretació Renaixement i Reials Col·legis 
• Mapa i dossier informatiu de Tortosa (Muralles, Modernisme, 

etc...) 
• Lloguer Bicicleta per tornar a Amposta 

 
• La Gran Ruta de l’Ebre (tot el dia), que inclou: 

 
• Bitllet Llagut Amposta-Tortosa-Xerta-Benifallet-Miravet i retorn 
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• Entrada de la Catedral de Tortosa i la seva exposició 
• Entrada Castell de Miravet 
• Mapa i dossier informatiu de La Gran Ruta de l’Ebre. 
• Amb consumició a bord del llagut. 

 
• La Gran Ruta de l’Ebre (dos dies):  
 

• Bitllet Llagut Amposta-Tortosa-Xerta-Benifallet-Miravet i retorn 
• Entrada de la Catedral de Tortosa i la seva Exposició 
• Entrada Castell de Miravet 
• Una nit en Casa Rural/hotel a Miravet, Benifallet o Xerta 
• Mapa i dossier informatiu de La Gran Ruta de l’Ebre. 
• Amb dos consumicions a bord del llagut. 

 
• Una Experiència Gastronòmica riu amunt:  

  
• Bitllet Llagut Tortosa-Xerta-Tortosa 
• Dinar al Restaurant Torre de l’Indiano de Villa Retiro (1* 

Michelin) amb un menú degustació. 
 

• El Castell de Miravet des de Benifallet:  
 

• Bitllet Llagut Benifallet-Miravet-Benifallet 
• Entrada al Castell de Miravet 
• Mapa i informació Miravet i el seu Castell 

 
• Un tast del Llagut (30 min):  
 

• Bitllet Llagut Tortosa-Tortosa  o be Miravet-Miravet fent un 
passeig pel riu Ebre de 30 minuts aproximadament. 

 
• Via de l’Ebre i Via Verda (tot el dia):  
 

• Bitllet Llagut Amposta-Tortosa-Xerta o be Tortosa-Xerta, també 
opció amb retorn per la tarda. 

• Lloguer Bicicleta per fer un tram de la via verda, durant tot el dia. 
(possibilitat de fer fins Arnes, Horta de Sant Joan, Prat de 
Comte, Benifallet o Tortosa). 

• Equipament reparacions, lluminària i casc inclòs 
• Mapa i dossier informatiu de la Via Verda del Baix Ebre i de la 

Terra Alta. 
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• Via de l’Ebre i Via Verda (dos dies):  
 

• Bitllet Llagut Amposta-Tortosa-Xerta o be Tortosa-Xerta, també 
opció amb retorn per la tarda. 

• Lloguer bicicleta per fer tota la via verda, durant dos dies. 
(possibilitat de fer fins Arnes, Horta de Sant Joan, Prat de 
Comte, Benifallet o Tortosa). 

• Amb una nit allotjament en Hotel/casa Rural/alberg a Arnes, 
Horta de Sant Joan 

• Equipament reparacions, lluminària i casc inclòs 
• Mapa i dossier informatiu de la Via Verda del Baix Ebre i de la 

Terra Alta com de la Comarca de la Terra Alta. 
 
Fora del període comprès entre Setmana Santa i el 31 d’octubre (corresponent a la 
temporada alta) és previst poder realitzar alguna de les rutes abans descrites, 
sempre en funció que les condicions de navegació ho permetin.  
 
Amb tots els recorreguts previstos es pretén arribar a tres segments d’usuaris: 
famílies, parelles i grups, destacant dins aquest darrer segment els escolars, la gent 
gran i els grups d’empresa. De fet, per donar resposta a aquest sector de públic, el 
projecte tècnic es va modificar per ampliar la capacitat de l’embarcació —inicialment 
prevista per a 40 passatgers— fins a 53 passatgers; una ampliació que facilitarà la 
comercialització del producte per al segment de grups. La reserva de cadascun dels 
paquets s’hauran de tramitar via Internet o via telefònica  través de  Llaguts de l’Ebre 
ó Ecologia & Natura (Dertotravel) 
 
El Llagut “Lo Sirgador”: producte turístic de naveg ació fluvial en el marc del 
Pla Estratègic de Turisme de Terres de l’Ebre  
 
El riu Ebre és un dels actius turístics i paisatgístics més importants i singulars de 
Catalunya. El seu paisatge, amb el bosc de ribera i les seves illes, i el seu cabal 
constitueixen un important atractiu per al navegant. No obstant això, és important 
contemplar el riu de forma integral, considerant com a part d’ell, des del punt de vista 
de producte turístic, tot el seu entorn. El riu és la navegació, però també es 
cadascun dels pobles i dels actius turístics i patrimonials que trobem durant el seu 
llarg recorregut per les Terres de l’Ebre, des de l’embasament de Riba-roja fins a la 
desembocadura al seu Delta: poblats ibers, castells medievals, assuts, batalla de 
l’Ebre, Catedral de Tortosa, coves, camí de sirga, etc. 
 
En aquest sentit el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, a través de la 
Direcció General de Turisme, ha treballat en diverses iniciatives per tal de valoritzar 
el riu, treballant per aconseguir dos importants reptes; vincular el riu amb el seu 
entorn, i donar un nou impuls al projecte de navegabilitat del riu Ebre.  
 

El projecte vol aprofitar la potencialitat el riu Ebre com un dels principals actius 
turístics i paisatgístics de Catalunya. La iniciativa contempla el riu de forma integral, 
oferint no només una oportunitat per a la navegació, sinó també la possibilitat de 
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donar a conèixer els pobles i els actius turístics i patrimonials que es troben durant el 
seu recorregut per Terres de l’Ebre.   
 
Aquesta iniciativa respon als criteris de sostenibilitat, identitat cultural, qualitat, 
innovació, orientació de la demanda, competitivitat, turisme al servei del ciutadà, 
equilibri territorial, desestacionalització i col·laboració, cooperació i coordinació, que 
són els inspiradors del Pla Estratègic de Turisme de les Terres de l’Ebre i del Pla 
Estratègic de Turisme de Catalunya 2005-2010. Concretament, el projecte 
desenvolupa la  línia estratègica de producte del Pla estratègic de turisme de les 
Terres de l’Ebre, prevista en el Programa de foment de la navegabilitat de l’Ebre” un 
projecte de “Recuperació d’embarcacions tradicionals per navegar pel riu Ebre.  
 
 
D’aquesta manera l’actuació que s’ha desenvolupat al llarg de l’any 2008 i 2009, ha 
creat una oferta de navegació fluvial, mitjançant la construcció d’un llagut a motor, en 
el tram central de l’Ebre català, que permeti conèixer els valors naturals i 
patrimonials del recorregut. El projecte de creació de l’oferta ha respost als següents 
objectius: 
 

• Construcció d’una embarcació per a la creació d’un producte turístic de 
navegació fluvial en el marc del Pla estratègic de Turisme de les Terres de 
l’Ebre. 

• Crear una oferta de navegació fluvial en el tram central de l’Ebre català 
d’acord amb les possibilitats de navegació que ofereix el riu. 

• Dinamitzar i vertebrar turísticament el territori unint la navegabilitat amb la 
oferta turística cultural i de natura que disposa al seu voltant.  

• Recuperar la importància del riu com a eix vertebrador del territori. 
 

El llagut construït té una estètica similar al llaguts que fins fa unes dècades 
navegaven pel riu , amb l’objectiu que la navegació sigui el fil conductor que permeti 
explicar la historia de la navegació fluvial al riu Ebre, traslladant al turista a la època 
en que llaguts i llaguters eren part del paisatge habitual del riu.  
 
Així mateix l’Agencia Catalana de Turisme,  treballarà durant aquest 2010 per a la 
comercialització i promoció del producte de navegació fluvial en el tram central del 
Ebre. 
 

 

 
 


