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La iniciativa VIA DE RIU neix en el marc 
del projecte Interreg POCTEFA TTFS 

“Turisme Transfronterer
Fluvial Sostenible ”

ELS TERRITORIS 
A TRAVÉS DELS SEUS RIUS

VIA DE RIU pretén...

UNA PROPOSTA PER DESCOBRIR 

• Teixir una xarxa de rutes entorn dels rius per 
potenciar la biodiversitat, la descoberta dels 
paisatges fluvials i l’ecoturisme actiu

• Valorar el patrimoni natural i cultural 
vinculat als rius mitjançant enfocaments de 
desenvolupament sostenible

• Sensibilitzar sobre la importància dels rius 
promovent la protecció dels seus valors naturals, 
paisatgístics i culturals per a l’ús i gaudi de la 
població local i els visitants

• Consolidar un nou producte ecoturístic 
transfronterer, basat en el turisme itinerant i 
sostenible, a l’entorn dels rius



Perpinya

Girona

Lleida

Els riusEls rius
són vida!són vida!

Ter: 220 km entre Ulldeter i la Gola del Ter
 

Tet: 120 km des de l’aiguaneix, els 25 
últims km fins a la desembocadura són en 

el territori de Perpinyà Mediterrània

Segre: 90 km d’itinerari entre Camarasa 
i la Granja d’Escarp. 14 km de camins al 

municipi de Lleida

Formen part del projecte:

La marca VIA DE RIU

Un nou atractiu turístic del territori

Un espai de gaudi ciutadà

Un motor per al desenvolupament
sostenible regional 

Vol agrupar territoris que comparteixin:
 
• El fet de tenir  un riu que els defineixi
• L’interès per fomentar la conservació i   

la millora ambiental de l’entorn fluvial

• La voluntat que aquest riu esdevingui Oportunitats:

...disposar d’un camí, una ruta o un itinerari 
adaptat per fer-lo a peu o en bicicleta que 
ressegueixi el traçat d’un curs fluvial i posi a 
l’abast dels visitants els punts d’interès 
paisatgístic, natural, històric i cultural 
del territori vinculats al riu.

Formar part de VIA DE RIU 
vol dir...

• Possible finançament local i europeu per a 
projectes de mobilitat i turisme sostenible

• Creixement mundial de la demanda de 
turisme itinerant i sostenible

• Desestacionalització i desconcentració de 
l’activitat turística cap a comarques interiors


