
- Promoció de productes o serveis d’empreses que contribueixin a la desestacionalització (esports 
nàutics d’hivern, curses muntanya, rutes de senderisme...), la diversificació de l’oferta turística 
a les quatre comarques de l’Ebre i que busquin sinergies entre sectors (propostes mixtes com per 
exemple, rutes de cicloturisme per espais patrimonials).

- Promoció de productes o serveis especialitzats per als aficionats a l’esport: rutes senyalitzades, 
instal·lacions esportives, establiments adaptats a la pràctica del cicloturisme, monitoratge per 
a la pràctica d’esports com al Kitesurf, la vela, el barranquisme, l’escalada o l’espeleologia.

- Les Terres de l’Ebre són una destinació en la qual els espais naturals protegits (com el Parc Natural 
dels Ports, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, zones properes al riu i el litoral) hi tenen molta importància. 
Per aquest motiu —i també perquè tenen baixa intensitat d’activitat turística— són un espai on el 
visitant sovint té sensació de calma i confort.

- Les comarques del sud de Catalunya tenen una identitat molt marcada que conforma un element 
diferenciador en l’àmbit de la cultura (com les bandes de música), la tradició (com la jota ballada 
o cantada, els actes religiosos), la gastronomia (la cuina del mar i la de muntanya, la rebosteria 
tradicional) i la història (pintures prehistòriques, jaciments ibers, patrimoni medieval, espais de la 
batalla de l’Ebre...)

A les Terres de l’Ebre hi trobareu una gran varietat d’espais 
naturals idonis per a la pràctica del turisme actiu, esportiu i 
d’aventura: senderisme, recorreguts en bicicleta, navegació 
amb caiac i vela, escalada i travessades amb cavall, entre altres 
propostes. Així, més enllà de la qualitat artística i tècnica de 
les produccions audiovisuals, el jurat valorarà treballs que 
promoguin aquest tipus d’actius, però que, a la vegada, 
que incloguin els següents punts en el seu relat:
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www.terresfestival.com/play


