
 

 

 

PROJECTE EUROPEU MED PEARLS (Perles del Mediterrani) 

A continuació es detallen els sis projectes escollits per desenvolupar productes 
d’slow tourism a les comarques de l’Anoia, les Garrigues i la Ribera d’Ebre.  

ANOIA 

Viu l’Anoia a través dels seus amfitrions locals de la mà de Turismo 
Vivencial 

Turismo Vivencial és un touroperador especialitzat en la creació i 
comercialització de vivències sostenibles i úniques, creades amb una forta 
connexió amb les destinacions i els actors involucrats en els productes on hi 
destaca figura de l’amfitrió local. 

L’objectiu amb la seva proposta és fer de la comarca de l’Anoia una destinació 
vivencial sota el lema “Viu l’Anoia a través dels seus amfitrions locals”. En 
aquesta línia, desenvoluparan activitats vivencials compromeses amb el territori 
i vinculades a petits negocis familiars, activitats actives i divertides on el viatger 
participarà en tallers i propostes per a despertar la seva emoció i connectar amb 
el territori. El viatger podrà escollir entre diferents opcions “Slow activitats” i “Slow 
escapades” vinculades a la natura, la cultura, la gastronomia i el benestar, 
sempre respectuoses amb el medi ambient, les tradicions i les costums del 
territori. 

 

L’Anoia pas a pas, una proposta de Trek and Ride  

Trek and Ride és una agència de viatges enfocada al turisme actiu, el 
senderisme, el cicloturisme i la multiactivitat com a productes principals, on 
incorporen elements complementaris com ara activitats de benestar, 
gastronomia, enoturisme i cultura.  

Per aquest motiu, la seva proposta a l’Anoia és la creació de productes de 
turisme actiu que combinen activitat física, natura i cultura, entenent com a 
cultura el coneixement i la descoberta del territori a través dels actors locals, amb 
visites a productors i espais d’interès. L’Anoia és una terra rica en patrimoni i 
natura, les torres i els castells conformen el seu paisatge conjuntament amb 
petits pobles amb identitat i un entorn natural de gran bellesa, amb rius, gorgs, 
boscos i corriols. Tots aquests recursos seran la base per a la creació de 
propostes que permetran a visitants i turistes descobrir una Anoia desconeguda. 



 

 

 

GARRIGUES 

Productes Slow Tourism a les Garrigues impulsats per Tu i Lleida 

Tu i Lleida és una agència de viatges receptiva especialitzada en les Terres de 
Lleida. Des del 2008 treballen en projectes turístics del territori amb diferents 
institucions. L’any 2018, van aconseguir que la marca turística Terres de Lleida 
tingués el major creixement percentual de Catalunya.  

La seva proposta es basa en desenvolupar 10 experiències turístiques 
sostenibles i de diferents extensions (entre 1 i 5 nits d'allotjament) que inclouran 
activitats oleoturístiques, enoturístiques, gastronòmiques, senderisme, ciclisme, 
així com també visites guiades a castells, museus o pintures rupestres, entre 
altres. Aquests productes busquen fomentar la desconcentració del turisme cap 
a una zona menys massificades però amb gran encant, augmentant la despesa 
dels visitants i dinamitzant econòmica, cultural i socialment la comarca de les 
Garrigues i les àrees del voltant. 

 

Descobrir Les Garrigues en autocaravana amb Buena Ruta  

Buena Ruta és una agència de viatges especialitzada en autocaravanes que fa 
molts anys que practica un turisme sostenible i respectuós amb la destinació. Els 
seus viatges en autocaravana busquen donar a conèixer els actius naturals i els 
béns culturals de les destinacions sense oblidar-ne les tradicions i les empreses 
locals, posant en valor la importància del camí i les experiències gaudides. 

Amb aquests elements claus, Buena Ruta vol iniciar a Les Garrigues un projecte 
de descobriment del territori mitjançant itineraris i paquets turístics tematitzats 
que connectin els actius naturals, els béns culturals, el patrimoni, la història i la 
personalitat local de la zona. D'aquesta manera, es podran conèixer 
equipaments patrimonials i culturals com l'Espai Macià, equipaments 
enogastronòmics com el Museu de l'oli, espais naturals, restaurants, botigues, 
comerços locals i empreses elaboradores de producte autòcton com Vinya els 
Vilars, Mas Blanch i Jové i Olicatessen, o bé gaudir d'activitats i serveis turístics 
que aporten empreses locals com La Manreana. 

 

 

 



 

 

 

Xino-xano per Les Garrigues: escapades Slow per la terra de l'oli amb 
Traveltec 

La proposta de Traveltec per a les Garrigues busca promoure els valors 
paisatgístics i culturals de la comarca de l'oli. Els paquets resultants giraran en 
base al patrimoni  agrícola i gastronòmic de la comarca amb l'oli, el vi, l'ametlla i 
la cuina local com a protagonistes, vinculant-los amb el patrimoni cultural i 
arquitectònic de la comarca que va des de les construccions de pedra seca, 
cooperatives modernistes, esglésies, castells, els Vilars d'Arbeca i pintures 
rupestres, fins a propostes artístiques que posen en valor els paisatges de secà 
i la seva gent. Dins dels productes desenvolupats també hi haurà experiències 
de collita tipus del camp a taula i del bosc a taula, propostes senderistes i 
ciclistes, tallers de cuina, d'art, de pedra seca i bioconstrucció, activitats de 
mindfullness, de descoberta fotogràfica i de banys de bosc. 

Tota l’oferta està pensada tant per a públic de proximitat com internacional i amb 
paquets de diferent durada. Amb aquesta proposta, Traveltec vol contribuir a un 
turisme sostenible i slow de qualitat en una comarca amb molt per oferir. 

 

RIBERA D’EBRE 

El riu de sabors a la Ribera d’Ebre de la mà dels exploradors, un producte 
d’El Brogit 

Els diferents productes seran articulats per l'agència de viatges El Brogit, 
especialitzada en ecoturisme i enoturisme, en col·laboració amb diferents 
empreses del territori que ofereixen allotjament, activitats interpretatives, 
restauració, productes locals i transport. 

Es proposa desenvolupar diverses propostes de turisme slow que engloben de 
manera integral tot el territori de la Ribera d'Ebre. Totes elles es duran a terme 
dins d'un ecosistema narratiu gamificat, on els personatges que integren els 
exploradors de la Ribera mostraran les raconades amagades de la comarca i 
portaran el visitant a assaborir els seus productes locals. Des de les muntanyes 
de Tivissa a la serra del Tormo, des del riu Ebre fins a la seva desembocadura, 
des del castell de Miravet al poblat del jaciment del Castellet de Banyoles, durant 
el trajecte no només es viatjarà en el temps sinó també per tot un univers de 
sabors.  

 


