
Catalunya rep la visita dels integrants del projecte europeu Land-Sea 

La visita va permetre posar en comú experiències de bones pràctiques en l’àmbit de 

l’ecoturisme a les zones costaneres i conèixer algunes d’aquestes sobre el territori, 

concretament al Delta de l’Ebre 

Barcelona, Juny 2018 – El passat mes d’abril, els socis catalans del projecte Land-Sea, l’Agència 

d’Ecologia Urbana de Barcelona i la Direcció General de Turisme de la Generalitat de 

Catalunya, van rebre la visita de la resta de socis, que van venir acompanyats dels seus experts 

i stakeholders.  

Tots ells, provinents d’Itàlia, Bulgària i Alemanya, van poder participar en una visita-estudi al 

Delta de l’Ebre i van aportar el seu granet de sorra amb interessants aportacions en una 

jornada de posada en comú de bones pràctiques que va tenir lloc l’endemà a Barcelona.  

El Delta de l’Ebre és un territori que, per les seves característiques, el seu valor natural i el seu 

interès turístic, esdevé ideal per aprendre sobre ell i poder-ne aplicar els coneixements 

adquirits en el si del projecte. La visita va començar a MónNatura, on es va posar de manifest 

la important tasca que desenvolupen a l’hora de donar a conèixer els valors naturals de la 

zona. Des del seu mirador, va ser possible admirar alguns dels exemplars d’aus més 

característics de l’àrea. Posteriorment, va ser possible anar a fer un cop d’ull a la singular platja 

del Trabucador i es van visitar les llacunes artificials de depuració, on els experts de l’empresa 

acuaMed, que les gestionen, van explicar  la seva raó de ser i el seu funcionament. 

Per la tarda va ser possible navegar fins a la desembocadura del riu, des d’on es va poder 

apreciar una perspectiva del territori diferent a l’habitual. Tot plegat va servir per a que socis, 

experts i stakeholders participants en el projecte es fessin una acurada idea de la zona sobre la 

que possiblement s’acabi aplicant el pla d’acció que es preveu sorgeixi del projecte.  

El Land-Sea és un projecte europeu que s’integra dins el programa Interreg, l’objectiu del qual 

és facilitar el desenvolupament de polítiques que generin un impacte sostenible sobre les 

persones i els territoris, a través de la creació d’espais on compartir experiències entre governs 

regionals i locals de diferents països europeus.  

El projecte compta amb una durada de cinc anys i un finançament de més d’un milió d’euros i 

el seu objectiu principal consisteix a abordar polítiques de gestió de zones costaneres, 

especialment en quant a preservació d’ecosistemes de la costa i el seu desenvolupament 

socio-econòmiques, amb estratègies d’ecoturisme basades en la sostenibilitat.  

Les regions participants, a part de Catalunya, són Varna (Bulgària), Hamburg (Alemanya) i 

Molise (Itàlia). El projecte pretén afavorir uns processos més inclusius, efectius i eficients de 

governança regional per al desenvolupament d’un sistema costaner sostenible que preservi els 

hàbitats naturals i desenvolupi estratègies d’ecoturisme. Es basa en un procés compartit 

d’aprenentatge que conclourà amb l’elaboració de quatre plans d’acció que s’hauran 

d’implementar en un període posterior.  

 



 

 


