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El Llagut Lo Sirgador navegarà pel riu Ebre 
aquest estiu  
 
 

• En el marc d’ExpoEbre, el director dels serveis ter ritorials del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa a T erres de 
l’Ebre, Josep Monclús, acompanyat del president del  Consorci 
per a l’Execució del Pla de Dinamització Turística de les 
Terres de l’Ebre, Daniel Andreu, i de l’administrad or de 
l’empresa adjudicatària, Adelino José Fontanet, han  presentat 
aquesta tarda les novetats d’aquest projecte.  

 
• Es previst que el llagut Lo Sirgador entri en funci onament 

aquest estiu. Durant la temporada, l’embarcació rea litzarà 
cada cap de setmana La Gran Ruta de l’Ebre , entre Amposta i 
Miravet. Aquesta gran ruta s’estructura de forma qu e permet 
enllaçar i connectar amb altres activitats i produc tes turístics 
de Terres de l’Ebre, com són la visita al centre hi stòric de 
Tortosa, la connexió amb la Via Verda per fer rutes  amb 
bicicleta o la visita al castell de Miravet.  

 
 

Dijous, 29 d’abril de 2010.– En el marc d’ExpoEbre, el director dels serveis territorials 
del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa a Terres de l’Ebre, Josep 
Monclús, acompanyat del president del Consorci per a l’Execució del Pla de 
Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre, Daniel Andreu, i de l’administrador de 
l’empresa adjudicatària del projecte, Adelino José Fontanet, han presentat aquesta 
tarda les novetats d’aquest projecte. El producte creat 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. 
 
Es previst que el llagut Lo Sirgador entri en funcionament aquest estiu. 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, com són la visita al centre històric 
de Tortosa, la connexió amb la Via Verda per fer rutes amb bicicleta, la visita a les 
coves de Benifallet o al castell de Miravet i les terrisses.  
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A més de la gran ruta, estan previstos altres recorreguts més curts, que es 
desenvoluparan entre setmana, fonamentalment els dijous i divendres, que oferiran 
trams de navegació més curts. Inicialment es realitzaran els següents trajectes: 
Tortosa-Assut-Tortosa; Benifallet-Miravet; Móra d’Ebre-Miravet; Tortosa-Amposta. 
No obstant això, aquests recorreguts s’aniran estructurant en funció de la demanda. 
 
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.  
 
 


