


Objectiu del projecte

Creació d'un producte turístic singular i 
sostenible a l’entorn del riu Ripoll que 

relacioni els camins fluvials i el 
patrimoni industrial de la comarca.



Connectivitat 
ecològica 

d’infraestructures 
verdes i paisatge

Restauració i 
naturalització del 
camí del riu Ripoll 

Recuperació 
ambiental i 

preservació de l’espai 
natural 

Mitigació dels efectes 
del canvi climàtic amb 

la preservació de 
l’espai fluvial 

Habilitació camins 
per a ús senderista i 

ciclista.

Millora de la 
connexió urbana-

rural 

Reducció de les 
emissions de CO2

Creació d'un producte 
turístic identitari i 

vertebrador que permeti 
impulsar econòmicament 

el territori

Creació d'una 
experiència immersiva del 

patrimoni industrial 
mitjançant la utilització de 

les noves tecnologies.

Augment de la 
qualitat de vida de 

les persones 
residents

Millora de la salut 
de la població 

resident.

PRESERVACIÓ DEL RIU MOBILITAT SOSTENIBLE

IDENTITATMILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA 

QUÈ VOLEM FER? 



QUÈ FAREM? 

Eix 1 

Transició verda i 
sostenible

Adequació de llits i 
rambles del riu Ripoll

Habilitació camins per a 
ús senderista i ciclista 

(vehicles no motoritzats)

Via verda del riu Ripoll: 
rehabilitació del camí 

fluvial

Millora de la connexió 
urbana-rural 

(mobilitat sostenible)

Eix 2

Millora de 
l'eficiència 
energètica

Instal·lació de punts de 
càrrega per a bicicletes 
elèctriques mitjançant 

energia renovable.

Projecte executiu de 
mobilitat sostenible 

mitjançant carrils bici.

Eix 3

Transició digital

Accés als recursos turístics 
mitjançant visita virtual en 
360º i realitat augmentada.

Campanya de comunicació

Comunicació digital i 
codis QR

Eix 4

Competitivitat

Secretària tècnica de gestió 
turística.

Estudi d'avaluació d'impacte 
del projecte.

Formació per a la creació de 
nova oferta de turisme 

industrial. 

Estudi de comunicació i 
comercialització sostenible.



Pressupost
EIXOS ACTUACIONS TOTAL

1. TRANSICIÓ VERDA I SOSTENIBLE Llits - rambles

917.000* €
Via verda

2. EFICIENCIA ENERGÈTICA Punts càrrega bici elèctrica

307.000 €
Proj.exe mobilitat bici

3. TRANSICIÓ DIGITAL Visita virtual 360º

154.000 €Campanya comunicació

Comunicació digital (QR)

4. COMPETITIVITAT Secretariat tècnic

154.000 €

Estudi avaluació impacte

Formació T.industrial

Estudi comunicació-comercialització

TOTALS: 1.532.000 €

*Els imports destinats a l’adequació de cada tram del riu, poden variar en funció del que determini el projecte executiu. 




