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Turisme sostenible a la natura: com generar
oportunitats de negoci contribuint a la conservació
de la biodiversitat?

PROGRAMA
1. Objectius de la sessió. Quina trajectòria hem fet fins arribar a
aquesta sessió? Què farem avui?
2. Presentació dels assistents i dinàmica d’aportació d’idees
3. Presentació del reptes. Marc de treball de les propostes i
projectes
4. Presentació d’alguns dels projectes. Representants
d’organitzacions participants als TàndemLAB expliquen les seves
propostes.
5. Presentació dels projectes recollits en el TàndemLAB
6. Dinàmica de les taules de treball

OBJECTIUS
1.

2.

3.

Compartir amb altres parts interessades els resultats dels
TàndemLAB i oferir la possibilitat d’afegir-se als projectes
presentats.
Generar un espai de co-creació i treball davant als reptes
seleccionats en els TàndemLAB i relacionats amb el turisme
sostenible a la natura.
Oferir l’oportunitat de generar sinergies entre els
participants en relació als projectes proposats i projectes
nous que es puguin generar.

PRESENTACIÓ ASSISTENTS I DINÀMICA
D’APORTACIÓ D’IDEES
Benvinguts i benvingudes

Laboratori d’idees
Espai de co-creació i treball

La teva resposta + nom organització + adreça de correu-e

La trajectòria del Tàndem LAB al llarg del 2017

Grup reduït
de persones
amb diferents
perspectives i
disciplines

2 sessions de
reflexió i treball
vers un TEMA
concret per CREAR
CONEIXEMENT

Amb l’objectiu
de proposar
oportunitats i
solucions als
REPTES
plantejats

Per tal
d’estimular
INICIATIVES
que
afavoreixin la
consecució
dels reptes

Nous mercats, ecoinnovació, increment del
valor social de productes i/o serveis, etc

Inici del procés
d’estudi de la
VIABILITAT
Validació de les
propostes amb
altres parts
interessades

REPTES I PROJECTES PROPOSATS EN EL
MARC DELS TÀNDEMLAB

REPTES SELECCIONATS

PROJECTES O GRUPS D’INICIATIVES RECOLLIDES

PROJECTES I INICIATIVES RECOLLIDES REPTE 3: Com fer que l’educació ambiental
tingui una major presència en l’àmbit turístic i un rol més “transversal” per tal que
tots els agents puguin contribuir a la protecció del medi.

• Reconeixement públic i promoció: exemples, crear un Premi anual, un Catalunya
Experience de Natura.
• Formació: definir perfil professional de l’educador ambiental, ambientalització graus i
postgraus vinculats a la gestió d’activitats en el medi natural.

• Projectes concrets: proposta d’itineraris autoguiats basats en l’educació ambiental;
projectes de conservació de la natura adreçats al món del turisme, etc.

PROJECTES I INICIATIVES RECOLLIDES REPTE 4: Com fer que les empreses
turístiques que obtenen profit de la natura siguin corresponsables i contribueixin
de manera directa i concreta a la seva conservació?
• Formació i assessorament a empreses locals.
• Bones pràctiques en la celebració d’esdeveniments esportius (Ex. %
inscripcions de curses destinat a la conservació).
• Apadrinament de projectes de conservació local.
• Creació plataforma que agrupi els agents turístics locals.
• Promoure la metodologia “compromís per a la sostenibilitat turística en
destinacions”.

PROJECTES I INICIATIVES RECOLLIDES REPTE 5: Com aconseguir la implicació del
turista/visitant en la conservació de la biodiversitat
• Projectes que vinculen salut i natura.
• Projectes pilot (ex. Olivar de muntanya i biodiversitat) treballant emocions i
experiències.
• Desglossar en la factura de l’hotel el percentatge que es destina a un
projecte de conservació (a triar entre diversos projectes).

• Cursa pel territori.

PROJECTES I INICIATIVES RECOLLIDES REPTE 15: Com poden les tecnologies
aportar elements per a la conservació de la biodiversitat en el marc del turisme
de natura?
• Projectes en relació a la gestió de dades.

• Projectes lligats a la innovació en el sector turístic.
• Creació i millora de plataformes web.

• Creació d’Apps per a la millora dels fluxos turístics i la integració de la
informació.
• Centralitzar la informació en el marc de les xarxes socials.

Alguns exemples de les propostes de projecte

Xarxa de Custòdia del Territori
Natura Local SL
Drac Actiu
Consorci de les Gavarres

Què esperem de vosaltres en aquesta sessió?
Idees, solucions,
possibles col·laboracions...

Possibilitat d’adherir-se
a propostes fetes per la resta
del grup...
Des de la vostra organització i tenint en
compte el que s’ha proposat, quin
projecte o iniciativa us interessa més?
Voleu fer alguna nova proposta?
Engegar un diàleg al voltant de les propostes

CONCLUSIONS
• S’ha potenciat la necessitat de col·laborar entre diversos tipus
d’organitzacions per dur a terme iniciatives i projectes conjunts que
donin resposta als reptes plantejats.
• S’ha promogut una major diversitat d’actors als projectes i iniciatives
per tal d’obtenir una major capacitat de cocreació de projectes.
• S’han ofert diverses possibilitat de col·laboració: coneixement,
experiència, materials, etc.
_____________________

- Projectes presentats a la sessió pels seus promotors: 5
- Projectes i/o accions presentades a la dinàmica de treball de la sessió: 41
- Assistents a la sessió de treball: 39
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Més informació i contacte:
info@clubemas.cat

