
Can Trona, 18 i 19 d’octubre
ÀGORA D’IDEES I PROJECTES

SALA TÀNDEM - SESSIÓ 1
CONSERVACIÓ DELS RECURSOS, 
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ, 
EQUIPAMENTS I MOBILITAT

Presenta:
Maria Passalacqua
Directora del Club EMAS

Inserir imatge o logo 
vinculat al projecte (si en 

teniu)
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Reptes de l’ecoturisme a 
Catalunya ÀGORA D’IDEES 

I PROJECTES

R1: Com fer del turisme de natura (ecoturisme) una eina per 
afavorir la conservació de la biodiversitat a Catalunya.

R2: Minimitzar l'impacte de l'activitat turística en el medi 
natural.

R3: Optimitzar la informació i els equipaments ecoturístics 
amb orientació a l'usuari i a la preservació de l’entorn.

R4: Millorar la mobilitat sostenible fins als espais naturals i 
dins d'aquests, així com l'accessibilitat.

SESSIÓ 1

R1

R2

R3

R4



Reptes de l’ecoturisme a 
Catalunya ÀGORA D’IDEES 

I PROJECTES

R5: Generar propostes ecoturístiques segmentades, 
atractives i de qualitat per part dels proveïdors de 
serveis i fer-les visibles al públic interessat. 

R6: Consolidar una xarxa d’empreses i professionals en 
ecoturisme capacitats, competitius i reconeguts.

R7: Optimitzar la perspectiva de destinació ecoturística 
(coordinació público-privada, i/ó entre agents públics).

SESSIÓ 2

R5

R6

R7



Sessió 1: Programa
PART 1: 10.30h – 11.30h  

1. MARXA DEL PARC 
Xavier Bachero | Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter

2. TURISME TRANSFRONTERER FLUVIAL «TTFS»
Jordi Boixadera | Turisme de Lleida

3. CAMÍ DE RONDA® - LA TRAVESSA A PEU DE LA COSTA 
BRAVA
Daniel Punseti | Camí de Ronda

4. SUMA’T I INVOLUCRA’T 
Mireia Font | Associació Marques de Pastor

Sala Tàndem

ÀGORA D’IDEES 
I PROJECTES

R1

R1

R1

R1



Sessió 1: Programa
PART 2: 12.00h – 13.30h  

5. TALLER PRÀCTIC DE VIDA EN UN FUTUR SENSE NUCLEARS, PLÀSTICS  NI 
PETROLI 
Josep Bertomeu (Polet) | Deltapolet

6. UNA VISIÓ D'EMPRESA DINS UN ECOSISTEMA: LA MONEDA SOCIAL
David Isern | Cerdanya Ecoresort

7. LES TIC COM A EINA DE PROMOCIÓ I PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL
Toribio Yun| Natura Local S.L.

8. PASSAPORT EXPLORA EL PARC
Moisès Villanueva | Parc Natural de l’Alt Pirineu

9. VIES BLAVES BARCELONA: Una aposta per la mobilitat i la dinamització turística
Xavier Font | Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona

10. ACCESSIBILITAT ALS PARCS NATURALS 
Josep Melero | Servei de Parcs de la Diputació de Barcelona

Sala Tàndem

ÀGORA D’IDEES 
I PROJECTES

R1

R3

R4

R1

R3

R4



Can Trona, 18 i 19 d’octubre
ÀGORA D’IDEES I PROJECTES

LA MARXA DEL PARC
Marxa de descoberta del Parc 
Natural de les Capçaleres del Ter i 
del Freser
Associació Centre d’Educació 
Ambiental Alt Ter

Xavier Bachero i Pont
marxadelparc@gmail.com



Qui sóc/som?

La Marxa de les Capçaleres del Ter i del 

Freser és organitzada pels 4 refugis del 

Parc Natural, l'empresa de guiatges Guies 

Roc Blanc i l'Associació Centre d'Educació 

Ambiental Alt Ter.



Repte a considerar

R1: Com fer del turisme de natura (ecoturisme) una eina per 
afavorir la conservació de la biodiversitat a Catalunya.

La Marxa del Parc pretén, a través d’una activitat esportiva i de 
lleure tan popularitzada en aquest sector del Pirineu com és el 
senderisme, donar a conèixer els valors naturals i culturals 
singulars de l’espai natural i sensibilitzar sobre la fragilitat de la 
flora, la fauna, la geologia, el paisatge i les activitats tradicionals 
per tal d’afavorir la seva conservació.

r



Resum de la iniciativa

Descripció: La Marxa del Parc és una activitat de senderisme 
acompanyada per guies de natura que permet descobrir els valors 
singulars del Parc Natural. Durant 2 dies es recorre d’oest a est  
l’espai natural (42km) enllaçant els 4 refugis del Parc.

Objectiu principal

L'objectiu és fomentar el respecte per l'entorn natural i els valors 
culturals propis del Parc a través d'una activitat de senderisme 
tranquil·la i sense presses.



Context
Descripció sintètica del context: 
• Geogràfic: Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser
• Origen: Els 4 refugis del Parc Natural
• Agents que actuen: Guies Roc Blanc i CEA Alt Ter
• Suport organitzatiu: Grup de Muntanya de la Vall de Camprodon 

i Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
• Suport institucional: Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del 

Freser, Patronat de Turisme Pirineu de Girona-Costa Brava i 
ajuntaments de Planoles, Queralbs, Setcases i Molló.



4 aspectes a destacar

El senderisme permet sensibilitzar sobre els valors 
d’un espai natural, com és el Parc Natural, a través 
de l’experiència d’immersió en el territori i el 
coneixement directe.

ASPECTE 1: EL SENDERISME, la travessa 
com a via de descoberta. 



4 aspectes a destacar

El camí, l’esforç, les noves amistats, les vivències 
intenses... signifiquen una empremta emocional que 
fixa el coneixement de manera intensa i duradora.

ASPECTE 2: L’EXPERIÈNCIA, l’emoció de la vivència, 
l’apropiació del coneixement. 



4 aspectes a destacar

La Marxa permet recórrer la gran diversitat 
d’ecosistemes que conformen el Parc Natural, fet 
que permet la interpretació global de l’espai natural: 
natura, cultura, paisatge, gent.

ASPECTE 3: LA DIVERSITAT, la riquesa del recorregut. 



4 aspectes a destacar

La Marxa no seria possible sense la implicació i el 
compromís de diversos agents del territori: refugis, 
guies, entitats excursionistes, ajuntaments, el 
mateix Parc Natural.

ASPECTE 4: LA IMPLICACIÓ, l'èxit de la Marxa. 



Conclusions
La MARXA DEL PARC és una experiència vivencial de
descoberta i coneixement dels valors naturals i culturals
propis de l’espai natural per tal de sensibilitzar sobre la
importància de la conservació de la biodiversitat natural
i cultural global.



Més informació i contacte

WEB
www.marxadelparc.com

PERSONA  DE CONTACTE
Xavier Bachero

CORREU ELECTRÒNIC
marxadelparc@gmail.com



Can Trona, 18 i 19 d’octubre
ÀGORA D’IDEES I PROJECTES

TURISME TRANSFRONTERER 
FLUVIAL I SOSTENIBLE: “TÊT, 
TER, FLUVIÀ I SEGRE”

Jordi Boixadera i Vinos
jboixadera@paeria.cat

#POCTEFATTFS



Qui sóc/som?
TTFS
6 entitats públiques de l’àrea 
catalana transfronterera :
Perpinyà Mediterrània Metròpoli
Turisme de Perpinyà
Turisme de Lleida
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Girona
Consorci del Ter



Repte a considerar

TTFS és un exemple de com el turisme genera un cercle virtuós (entre administracions,
empreses, habitants i turistes) que recupera i potencia la natura, els hàbitats i l’ecosistema,
ja que l’objecte del projecte, és precisament generar una experiència turística i educativa en
entorns amb valor ecològic i biodiversitat.
Per tant, tot i que s’hi contempla la totalitat de reptes, considerem el primer com el millor
contenidor del nostre projecte.
Contribuirà a la “sensibilització ambiental” i a la conscienciació dels espais propers,
singulars, atractius i valuosos.

Com fer del turisme de natura (ecoturisme) una eina per 
afavorir la conservació de la biodiversitat a Catalunya



Resum de la iniciativa
Determinar un nou producte turístic fluvial i sostenible 

Treballarem:

1. Un tipus de turisme respectuós amb el medi natural i 
potenciarem espais naturals de valor ecològic

2. En concertació amb l’oferta turística implantada en el 
territori (activitats nàutiques, oci, allotjament, 
restauració…)

3. Millorarem la mobilitat (sostenible) mitjançant la 
connexió, senyalització i ampliació de vies blaves i 
verdes

4. Els destinataris, a banda dels turistes, seran els propis 
habitants

5. Compartirem la nostra experiència en el marc europeu



Resum de la iniciativa
• Revaloritzar el paper dels rius Pirinencs-Mediterranis: Têt, Ter, Fluvià i 
Segre, com a elements estructurals del territori, des d'un punt de vista 
ambiental, de paisatgisme patrimonial i també cultural

• Articular espais lúdico-ecològics únics, amb una lògica sostenible i 
valorització ambiental, respectuosa amb cada territori i en col·laboració amb 
actors econòmics vinculats al riu (agricultura, hotels, esports, lleure, ...)

• Crear una experiència complementària i única de descobrir ecosistemes, 
circuits turístics circulars entre les tres conques hidrogràfiques, així com 
projectes conjunts d'hibridació i barreja cultural i impuls del turisme.



Context
Descripció sintètica del context: 
• Geogràfic - El marc geogràfic es desenvolupa als Rius Pirinencs-Mediterranis: 

Têt, Ter, Fluvià i Segre. 

• Origen - La iniciativa sorgeix de les bones relacions entre les tres ciutats, 
Perpinyà, Girona i Lleida, i l’existència en el seus territoris dels rius Têt, Ter, 
Fluvià i Segre.

• Agents - El projecte s’ha preparat 
conjuntament amb la 
Communauté Urbaine Perpignan 
Méditerranée Métropole, 
l’Ajuntament de Lleida, 
l’Ajuntament de Girona, Turisme 
de Lleida, l’Office de Tourisme de 
Perpignan i el Consorci del Ter



4 aspectes a destacar
I. Disseny i planificació d'accions amb una anàlisi compartida

«Un problema comú, una resposta comuna»: pel que fa a accions de
valorització ecològica, es beneficien de l'experiència de cadascuna i es
troben solucions comunes i específiques.



4 aspectes a destacar
II. Accions per estimular el turisme

Creació d'un nou producte turístic “fluvestre” que posa de relleu l'actiu
natural i patrimonial dels territoris fluvials periurbans, d'acord amb les
estratègies de desenvolupament econòmic dels territoris afectats.



4 aspectes a destacar
III. Accions de rehabilitació ecològica 

La preservació de l'hàbitat i la millora ecològica són essencials per
protegir aquestes zones fluvials. La presentació pedagògica a les
poblacions d'aquests fenòmens fomenta l'apropiació territorial a través
dels seus rius.



4 aspectes a destacar
IV. Desenvolupament d'un pla de màrqueting i promoció
Una nova oferta transfronterera per satisfer les noves expectatives del
turisme internacional sostenible. L'objectiu és desenvolupar un turisme
equilibrat entre àrees urbanes i periurbanes, que és sostenible durant tot
l'any i amb finalitats educatives des del punt de vista ambiental i
patrimonial.



Conclusions
• Contribuirà a la sensibilització ambiental i a l’aflorament dels 

atractius singulars i propers.

• Experiència en treballar conjuntament i transversalment.

• Creació d’uns productes turístics fluvials sostenibles (turisme 
"fluvestre“), on el nexe són els rius Pirinencs-Mediterranis.

• Els destinataris seran els 
turistes, també els habitants 
d’aquestes zones fluvials 
i generació d’ingressos.



Més informació i contacte

PERSONA  DE CONTACTE
Jordi Boixadera i Vinos

CORREU ELECTRÒNIC
jboixadera@paeria.cat 

MOLTES GRÀCIES
#POCTEFATTFS
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CAMÍ de RONDA®

La Travessa a peu de la Costa Brava

Daniel Punseti

info@camideronda.com



Qui sóc/som?

• Conceptualització del Camí de 
Ronda com una “Ruta per Etapes”.

• Empresa privada especialitzada en 
el disseny, conceptualització i 
execució de productes turístics 
innovadors vinculats a la 
interacció sostenible entre el 
patrimoni natural i cultural.

• Rendibilitat econòmica dels 
productes executats.



Repte a considerar

R1: Com fer del turisme de natura (ecoturisme) una eina per 
afavorir la conservació de la biodiversitat a Catalunya.

Programa 1% Nature & Heritage



Resum de la iniciativa
Contribuir i inspirar a altres persones, col·lectius, associacions i
empreses a tenir consciència del valor i la fragilitat de l’entorn de
la Costa Brava i Espais Naturals de Girona promovent accions que
assegurin la preservació i/o recuperació d’aquest patrimoni.

Objectiu: Retornar al territori un 1% dels ingressos que generem.



Context
Descripció sintètica del context: 
• Geogràfic – Costa Brava, Gavarres i Ardenya

• Origen – Privada. Convenciment propi

• Agents – Entitats, Associacions, Voluntaris,...



4 aspectes a destacar

• Informar directament als usuaris potencials (Destacats)

• Aprofundir i recordar-ho en el consumidors (Publicacions, 
polsera, …)

1.- Promoció i visualització de la iniciativa



4 aspectes a destacar

• Indicacions sintètiques, clares i senzilles

• Incentivar a la participació

2.- Transparència en el procés



4 aspectes a destacar
3.- Informació de les accions executades
• Informar actuació executada indicant any, lloc actuació i 

col·laboradors



Conclusions
• Paisatges – ecosistmes com a font d’ingressos econòmics.

• Conscienciació a l’empresa privada de la Fragilitat d’aquests
ambients i de la necessitat de mantenir-los o millorar-los.

• Incentivar el retorn al territori d’una part dels ingressos que es 
generin.



Més informació i contacte

WEB
www.camideronda.com

PERSONA  DE CONTACTE
Daniel Punseti

CORREU ELECTRÒNIC
info@camideronda.com 



Can Trona, 18 i 19 d’octubre
ÀGORA D’IDEES I 
PROJECTES

SUMA’T I INVOLUCRA'T:
Metodologia per fomentar la contribució 
voluntària en el manteniment, conservació i 
valorització del patrimoni

Associació Marques de Pastor
Mireia Font i Vidal
info@elcinquellac.com



Qui sóc/som?
L’ASSOCIACIÓ MARQUES DE PASTOR
L’associació Marques de Pastor, formada per 
6 cases rurals i una agència de viatges local, 
ha estat treballant aquests últims anys en la 
posta en marxa d’un nou producte turístic, El 
Cinquè Llac, una travessa de 5 etapes, per 
descobrir els valors naturals, paisatgístics i 
culturals a l’entorn de l’estany de Montcortès, 
amb l’objectiu de:
- Desestacionalitzar i per tant, 

internacionalitzar
- Dinamitzar les economies locals
- mantenir i recuperar el patrimoni
- millorar l’autoestima del territori
Per crear millors llocs on viure i millors llocs 
per ser visitats.



Qui sóc/som?
EL CINQUÈ LLAC
Després de 5 anys des de la posta en marxa del Cinquè Llac, aquesta iniciativa s’està
consolidant tant pel que fa a l’interès per part dels visitants (més de 1.000 pernoctacions
anuals) com per a la pròpia promoció del territori.

També ha obtingut el reconeixement per part d’entitats
ambientals i turístiques amb diferents guardons:

•Premi Alimara 2017 a la promoció del turisme sostenible.

•Premi al millor producte de turisme actiu 2017 al Saló
FITUR.

•Premi Medi Ambient 2015 de la Generalitat de Catalunya
(en la modalitat Iniciatives singulars de protecció i millora
del medi ambient).

•Premi de Turisme Responsable de Catalunya 2013, en la
categoria millor contribució en l’economia local.



Repte a considerar
R1: Com fer del turisme de natura (ecoturisme) una eina per 
afavorir la conservació de la biodiversitat a Catalunya.

Podeu incloure 
imatge/fotografia 
descriptiva



Resum de la iniciativa
Fomentar el desenvolupament socio-econòmic sostenible del territori i dels seus recursos patrimonials, a
través de la cooperació entre els agents turístics públics i privats, els visitants i les comunitats locals a
partir del voluntariat; del mecenatge i apadrinament, per part de les empreses, administracions i població
local i la contribució voluntària “Visitor’s payback”, per part dels visitants.



Context
• Geogràfic – Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça
• Origen – Arreu d’Europa les empreses i institucions que aposten per un model de turisme

sostenible i responsable, estan desplegant iniciatives que busquen la manera de compensar
l’impacte de la seva activitat en el territori.

La demanda de turisme sostenible i responsable està creixent, especialment en els països més
desenvolupats (OCDE) d’on provenen una bona part de visitants a Catalunya.

També a Catalunya, la sensibilització envers el territori i l’impacte que pot generar l’activitat
turística està cada vegada més present en els fòrums de debat.

Agents – L’Associació Marques de Pastor i el Consorci Leader Pirineu Occidental.

Aquest projecte de l’Associació Marques de Pastor ha estat proposat per 
ser el projecte estratègic territorial del Consorci Leader Pirineu Occidental 
per al 2018. 

Què és un projecte estratègic? Un projecte de cooperació entre el GAL del 
territori i un soci públic-privat del territori. 

El Leader aporta un 90% i el soci un 10%.



4 aspectes a destacar
Els visitants, agents turístics i comunitat local sobre la necessitat de col·laborar en 
la recuperació i manteniment del patrimoni natural i cultural.

Sensibilitzar



4 aspectes a destacar

Oferir a particulars, empreses, fundacions i institucions públiques la possibilitat de 
contribuir a cofinançar aquests projectes de restauració del patrimoni.

Crowdfunding



4 aspectes a destacar
Organitzar accions de voluntariat per col·laborar en el desenvolupament dels projectes específics.

Voluntariats

Podeu incloure imatge/fotografia descriptiva



4 aspectes a destacar
Calcular les emissions de CO2 produïdes pels clients del producte de senderisme El 
Cinquè Llac, en els seus desplaçaments i en l’estada en les cases rurals  i invitar-los a 
compensar-les, destinant l’import econòmic a actuacions o projectes de millora de la 
biodiversitat i de gestió de boscos.

Compensació de la petjada de carboni



Conclusions
Compensa a la natura la llibertat que et regala. Entra a la pàgina 
wwww.elcinquellac.com i ….

Apadrina un camí Compensa la teva petjada
de carboni Suma’t al voluntariat

BORN TO GIVE

Suma’t i involucra’t

Apadrina
Compensa
Suma’t



Més informació i contacte

WEB
www.elcinquellac.com

PERSONA  DE CONTACTE
Mireia Font i Vidal

CORREU ELECTRÒNIC
info@elcinquellac.com
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Una empresa turística en 
un ecosistema. Exemple 
d’innovació: Els 
socialcerdans
CERDANYA ECORESORT
DAVID ISERN I CASANOVAS

david@cerdanyaecoresort.com

Inserir imatge o logo 
vinculat al projecte (si en 

teniu)



Qui sóc/som?

David Isern i Casanovas
3a generació-Cerdanya Ecoresor
• Hotel Muntanya & Spa (70 anys)
• Càmping Bungalow Park la Cerdanya (50 

anys)
• Aparthotel Ca l’Aurèn (41 anys)
• Wellness Cerdanya ( 7 anys)
• Miniclub el Follet Cerdà ( 12 anys)
• Discover Pyrenees – Empresa d’activitats i 

agència de viatges
• Granja-Parc – Aula d’entorn rural (6 anys)
• El Verger Cerdà – Horta en permacultura i 

plantació de pomeres



Repte a considerar

R1: Com fer del turisme de 
natura (ecoturisme) una eina 
per afavorir la conservació 
de la biodiversitat a 
Catalunya.

Podeu incloure 
imatge/fotografia 
descriptiva



Resum de la iniciativa
Com la permacultura els seus principis ètics i de disseny 
es poden aplicar a una empresa turística. Una visió 
d’ecosistema.

Podeu iCncloure imatge/fotografia descriptiva



Context

Descripció sintètica del context: 
• Geogràfic –Al municipi de Prullans, Cerdanya, Alt Pirineu–
• Origen – Reorientació d’unes empreses turístiques familiars amb 

70 anys de tradició posant la natura al centre de tot.

1947 a 2005 2006 a 2015 2016



4 aspectes a destacar
NOU ESPERIT FUNDACIONAL



4 aspectes a destacar

Pretenem conscienciar un públic d’entrada no 
sensibilitzat. 

Innovació + Valors

APP Cerdanya Kids Kit Plantar arbre i bosc social        Social Cerdans
Podeu incloure imatge/fotografia descriptiva



4 aspectes a destacar

Una moneda que premia actituds en pro del medi 
ambient i que serveix per a contribuir a la societat.

ELS SOCIALCERDANS



4 aspectes a destacar
Funcionament dels Socialcerdans:

• Els clients han de realitzar un esforç que beneficia 
al mediambient com ara reutilitzar les tovalloles, 
recollir brossa al bosc, compartir cotxe, etc...

• Se’ls premia amb monedes de fusta: Els 
Socialcerdans

• Els clients escullen a quina de les tres guardioles 
dipositar-los.

• Cada guardiola correspon a un projecte d’una ONG 
i els canviem cada tres mesos.

• És la nostra empresa qui dins la RSE, converteix les 
monedes socials en donatius en forma d’Euros.



Conclusions

• Ens hem allunyat de la natura i això porta a 
la destrucció del planeta i a què les 
persones també emmalaltim

• Hem d’aprofitar quan els clients estan de 
vacances per tal que valorin el contacte 
amb la natura

• Tenim una vocació de trobar noves 
fòrmules per tal que turistes potser no 
prou conscienciats, aprenguin a cuidar el 
medi ambient i així millorar el seu 
benestar, la seva salut i la del planeta.



Més informació i contacte

WEB
www.cerdanyaecoresort.com

PERSONA  DE CONTACTE
David Isern i Casanovas

CORREU ELECTRÒNIC
david@cerdanyaecoresort
@cerdanyaecoresort

Moltes gràcies per la 
seva atenció
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Plataforma per a la promoció del 
Patrimoni Natural
NATURA LOCAL
Toribio Yun
toribio@naturalocal.net

Inserir imatge o 
logo vinculat al 
projecte (si en 

teniu)



Qui sóc/som?

Som una Plataforma web i app per la 
promoció del Patrimoni Natural, cultural i 
etnològic dels diferents racons de 
Catalunya.

Som una comunitat d’usuaris amb ganes de 
conèixer, estimar i preservar el medi natural 
a Catalunya.



Repte a considerar
R3: Optimitzar la informació i els equipaments ecoturístics amb
orientació a l'usuari i a la preservació de l’entorn



Resum de la iniciativa
Documentem, promocionem i ajudem a la preservació del
Patrimoni Natural, etnològic i cultural dels municipis de
Catalunya.



Context
• Geogràfic – Àmbit del territori català. 

• Origen – Curiositat per conèixer més a fons el Patrimoni 
Natural, per descobrir racons interessants a la natura en el 
nostre entorn més proper i donar-ho a conèixer.

• Agents – Municipis, Entitats, Consorcis, Parcs Naturals, etc...



4 aspectes a destacar

Documentar per conèixer, conèixer per estimar i estimar per 
preservar. Sensibilitzar als visitants.

Documentació, promoció i preservació del 
Patrimoni Natural i etnològic.



4 aspectes a destacar

Les noves tecnologies ens permeten generar continguts i 
propostes enriquidores sent respectuosos amb el medi natural.

Foment de la sostenibilitat en l’estalvi de 
recursos turístics.



4 aspectes a destacar

Aprofitem la gran riquesa i varietat d’entorns naturals del nostre 
país per augmentar l’oferta.

Descongestió dels destins turístics madurs.



4 aspectes a destacar
Ajudem a reactivar les economies locals.

Mitjançant una proposta àmplia i atractiva pels usuaris atraiem 
als visitants als municipis de l’entorn rural.



Conclusions
• Les noves tecnologies ens donen l’oportunitat de 

minimitzar l’impacte del turisme al medi natural: 

• Crear propostes riques en continguts i amb 
estalvi de costos en la creació i manteniment.

• Accés a les propostes d’una manera fàcil i 
senzilla, donant seguretat als usuaris.

• Connectar amb una comunitat d’usuaris que 
siguin prescriptors de les propostes.

• Donar protagonisme a municipis de l’entorn 
rural i al seu patrimoni natural i cultural.



Més informació i contacte

WEB
www.naturalocal.net

PERSONA  DE CONTACTE
Toribio Yun

CORREU ELECTRÒNIC
toribio@naturalocal.net



Can Trona, 18 i 19 d’octubre
ÀGORA D’IDEES I PROJECTES

EXPLORA EL PARC 
AIXORTÀ + NEQUA + SYS-MAP (iniciativa privada)
PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU (ens públic)

Moisès Villanueva Coello

Moises.villanuevac@gencat.cat



Qui sóc/som?

PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU / AIXORTÀ, NEQUA I SYS-MAP 

El representant de la iniciativa és el tècnic de l’àrea d’ús públic del 
Parc. Les tres entitats privades són petites empreses/autònoms 
locals, creadores de la iniciativa i han patit canvis substancials en 
els darrers anys.



Repte a considerar

R1: Com fer del turisme de natura (ecoturisme) 
una eina per afavorir la conservació de la 
biodiversitat a Catalunya.



Resum de la iniciativa
Explora el Parc és un projecte destinat 
al públic familiar, amb l’objectiu de 
promoure el coneixement del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu. 

L’eina bàsica és un “Passaport de 
l’explorador/a”, que conté unes caselles 
a emplenar amb segells obtinguts en 
les visites a miradors, equipaments i 
fires del Parc, o bé, participant 
d’activitats del Parc o dels seus guies 
acreditats. A mesura que s’obté un 
nombre de segells determinat, 
s’aconsegueixen obsequis. Per cada 
element visitat s’obté un segell i a partir 
de 10 segells, una recompensa.



Resum de la iniciativa



Context
• Geogràfic –La iniciativa es desenvolupa al Parc Natural de l’Alt Pirineu–

• Origen – La iniciativa sorgeix entre finals de 2011 i principis de 2012, quan les tres
empreses creadores del projecte, la presenten a l’equip del Parc Natural. Es
redacta una proposta inicial del projecte, que arrenca a través de la convocatòria
d’ajuts als espais naturals protegits de 2013 i 2014-15. Aquestes convocatòries
subvencionen la creació del Passaport, la imatge gràfica i senyalització i la web
que conté tota la informació del projecte. Des del moment de presentació de la
iniciativa, el Parc Natural fa de punt de gestió (venta, control, entrega de regals,
etc.) del Passaport, a través de les seves dues oficines d’obertura permanent.

• Agents – Actualment, el Parc Natural continua fent de punt de gestió, però la 
situació de les empreses creadores de la iniciativa ha canviat, reduint la dedicació 
sobre el projecte.



4 aspectes a destacar
GENERAR UN INSTRUMENT EFICAÇ PER CONÈIXER I DESCOBRIR
ELS VALORS DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU

El passaport del Parc i la 
web associada, ofereixen 
informació sobre l’espai 
natural protegit. Però 
sobretot, funcionen com 
una guia de visita al Parc 
per les famílies, a través 
del descobriment dels 
seus miradors 
interpretatius, dels seus 
equipaments i fires, i de 
les activitats organitzades 
pels guies acreditats. 



4 aspectes a destacar

Posteriorment al Passaport “Explora el Parc”, han sorgit altres iniciatives que s’han integrat al projecte. 
1) Quadern de camp de l’aplicació sobre el Parc Natural de l’Alt Pirineu i 2) Passaport el Pas de l’Ossa. 
Participar d’aquests nous projectes suposa aconseguir segells del Passaport “Explora el Parc”, de manera que 
es creen sinèrgies entre iniciatives similars. 

COORDINAR I INTEGRAR LES OFERTES D’ECOTURISME I TURISME 
FAMILIAR EXISTENTS, I LES QUE VAGIN SORGINT EN EL TEMPS

1) Quadern de camp 



4 aspectes a destacar
2) Passaport el Pas de l’Ossa



Conclusions

• La idea pot servir per interessant 
per altres espais, que puguin 
adaptar la proposta. 



Més informació i contacte

WEB
www.exploraelparc.cat  

PERSONA  DE CONTACTE
Moisès Villanueva Coello
(Parc Natural de l’Alt Pirineu)

CORREU ELECTRÒNIC
moises.villanuevac@gencat.cat



Can Trona, 18 i 19 d’octubre
ÀGORA D’IDEES I PROJECTES

VIES BLAVES BARCELONA
Una aposta per la mobilitat i la 
dinamització turística
Diputació de Barcelona
Oficina Tècnica de Turisme

Xavier Font Urgell
fontux@diba.cat



Qui sóc/som?

Diputació de Barcelona. Oficina 
Tècnica de Turisme
Entitat pública local supramunicipal. 
L’Oficina Tècnica dóna suport tècnic i 
econòmic a les entitats locals de la 
província de Barcelona. Actua en el camp 
de la planificació i organització turística 
a través de la realització de treballs, 
activitats, assessoraments i 
intervencions directes sobre recursos i  
infraestructures. 



Repte a considerar

El projecte Vies Blaves Barcelona és una iniciativa que, entre d’altres, aborda de 
manera clara la mobilitat sostenible del territori.  Estem parlant d’un projecte 
INTEGRAL, fonamentat en la creació d’una infraestructura de mobilitat lenta. 
Així  la iniciativa també atén la resta de reptes:
R1) la conservació de la natura i la seva biodiversitat, 
R2) la distribució de fluxos de visitants en el territori (minimitzar l’impacte de 
l’activitat turística)
R3) la millora de la informació i els equipaments ecoturístics 
R5) la creació de nous productes 
R6) la consolidació de xarxes d’empreses 
R7) treball per a la consolidació de destinacions ecoturístiques

R4: Millorar la mobilitat sostenible fins als espais naturals i 
dins d'aquests, així com l'accessibilitat.



Resum de la iniciativa
Vies Blaves: camins verds o vies verdes
Amb noms adaptats a cada idioma, s’entenen 
aquelles vies de comunicació autònomes 
reservades als desplaçaments no motoritzats. 

Aquests camins es desenvolupen de manera 
integrada en un marc de valoració del medi ambient 
i de la qualitat de vida, acomplint condicions 
suficients d’amplada, pendent i qualitat del ferm 
superficial a fi efecte de garantir-ne una utilització 
en convivència i amb seguretat.



Resum de la iniciativa
Vies Blaves: camins verds o vies verdes
En el cas de les Vies Blaves Barcelona es tractarà de 
camins d’una amplada suficient (3 m o més) perquè hi 
convisquin vianants i ciclistes.

Amb eixamplaments notables al costat de la majoria de 
poblacions per a habilitar-hi franges destinades al 
passeig de gent gran, de cadires de rodes i de cotxets.

Amb alguns petits trams de pendent superior al 15% 
que obligaran els ciclistes menys experimentats a 
baixar de la bicicleta i dur-la còmodament al costat.

Amb escanyaments –colls d’ampolla- esporàdics que 
s’hauran de compartir amb els vehicles dels veïns i 
pagesos que hagin d’accedir als seus llocs de 
residència o de treball. 



Context
Vies Blaves Barcelona
La Diputació de Barcelona ha engegat un projecte de rehabilitació 
de la llera del riu Llobregat i els seus afluents Anoia i Cardener 
que, sota la denominació “Vies Blaves”, establirà recorreguts i 
convertirà en transitables més de 300 quilòmetres a la vora del 
riu per tal que s’hi puguin fer excursions a peu o recorreguts en 
mitjans no motoritzats com la bicicleta o el cavall. 

L’objectiu del projecte és posar en valor la natura i el 
patrimoni de les comarques de Barcelona i fer que 
siguin un motor d’atracció turística a l’interior del país. 

L’envergadura del projecte el converteix en únic al sud d’Europa.



Context
Vies Blaves Barcelona
La columna vertebral del projecte gira a l’entorn del riu Llobregat, 
l’únic que neix i mor a la província de Barcelona. 

La Via Blava Llobregat recorrerà 186 quilòmetres al llarg de les 
comarques del Berguedà, el Bages, el Baix Llobregat, el Vallès 
Occidental i el Barcelonès. Des de les fonts de Castellar de N’Hug 
i fins a la desembocadura d’El Prat de Llobregat, passarà per Sant 
Benet de Bages o Montserrat en un recorregut que aplega una 
quinzena de colònies tèxtils. 

Al llarg del riu es faran actuacions per millorar el recorregut de la 
vora del curs fluvial, recuperar camins històrics i elements 
patrimonials i paisatgístics, i convertirà en accessibles espais 
naturals fins ara desconeguts o descuidats.



4 aspectes a destacar

Construcció d’una oferta d’oci i turisme sòlida i 
sostenible i creació de productes turístics. 

Augment considerable del nombre de turistes.

PROMOCIÓ ECONÒMICA: TURISME



4 aspectes a destacar

Potenciació d’un conjunt d’elements que formen 
part d’una realitat territorial marcada per un 
element comú: el riu

DIFUSIÓ DEL PATRIMONI, LA CULTURA, 
EL PAISATGE I EL TERRITORI



4 aspectes a destacar

Conscienciació del valor de l’aigua per a la vida i 
recuperació de l’entorn natural del riu

Increment de la qualitat de les activitats d’oci 
actiu, esportiu i salut

DIFUSIÓ MEDIAMBIENTAL. ÚS SOCIAL



4 aspectes a destacar

Obertura de noves connexions de mobilitat 
sostenible entre municipis

CONNEXIÓ TERRITORIAL



Conclusions
LES DADES

Total Km: 306 Km (Llobregat 186 Km, Anoia 70 
Km, Cardener 50 Km)

Total Municipis: 65 municipis (Llobregat 46, 
Anoia 11, Cardener 8) 

Total habitants: 1,203.298 habitants

Total àrea d’influència: 5’2 milions habitants a 
menys de mitja hora de les Vies Blaves 

Total pressupost inicial: 25 M€ (Llobregat 14M€, 
Anoia 6M€, Cardener 5M€)



Més informació i contacte

WEB
www.diba.cat/dturisme 
www.barcelonaesmoltmes.cat/

PERSONA  DE CONTACTE
Xavier Font Urgell

CORREU ELECTRÒNIC
fontux@diba.cat



Can Trona, 18 i 19 d’octubre
ÀGORA D’IDEES I PROJECTES

L’accessibilitat 
a la Xarxa de Parcs Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Diputació de Barcelona

Josep Melero Bellmunt

melerobj@diba.cat 



Qui sóc/som?
La Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona està formada per 
12 espais naturals d'alt valor paisatgístic, 
ecològic i cultural.
Garanteix un equilibri territorial i ambiental 
als 100 municipis del seu territori que 
abasta més de cent mil hectàrees.

Objectius de gestió:

• Conservar i protegir els valors 
naturals, patrimonials, forestals, 
culturals i paisatgístics.

• Promoure el desenvolupament 
econòmic de la població.

• Fomentar l'ús públic i l'educació 
ambiental.



Repte a considerar
R4: Millorar la mobilitat sostenible fins 
als espais naturals i dins d'aquests, així 
com l'accessibilitat als mateixos

El medi natural és difícilment accessible 
per a persones amb alguna discapacitat.
La Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona duu a terme 
accions encaminades a facilitar l'accés 
al medi natural a tothom, sempre amb 
caràcter inclusiu. Per això adapta, en la 
mesura del possible, equipaments, 
materials i serveis als col·lectius que 
tenen alguna dificultat.



Resum de la iniciativa
• Redacció d’un Pla d'Accessibilitat de la Xarxa de Parcs Naturals (2005).
• Auditoria dels equipaments existents.
• Creació d’itineraris adaptats: localització i  necessitats (des de 2006).
• Formació de personal: tècnics gestors, educadors ambientals i informadors (des 

de 2007).
• Adaptació de programes pedagògics (des de 2007).
• Adaptació i adquisició de materials per millorar l’accessibilitat.
• Creació i programació de serveis accessibles.



Context
Descripció sintètica del context: 
• El projecte es duu a terme, en major o menor mesura, a tots els 

espais de la XPN, amb suport de “la Caixa”.
• Des del 2006, s’inicien els primeres accions. I hi ha hagut 

continuïtat.
• Els equips gestors dels parcs, i alguns concessionaris

i tècnics de la GSEN en són responsables.
• S’han fet reunions de seguiment amb entitats de discapacitats.
• Es fa divulgació dels projecte entre els interessats.



4 aspectes a destacar
1. Els itineraris adaptats (8 itineraris en 6 parcs)
2. Les rutes teatralitzada inclusives (3 rutes en 3 parcs)



4 aspectes a destacar
3. Els programes pedagògics

• Adaptar el programa escolar Viu el Parc (des de 2007).
• Adaptar el programa escolar Coneguem  els nostres parcs 

(des de 2007).
• Adaptar les Passejades guiades (des de 2018).



4 aspectes a destacar
4. Materials de suport:
• Materials adaptats per a escolars i públic visitant: mapes tàctils, plafons en braille, 

fitxes de flora i fauna, joëlettes, handbikes, terceres rodes, barreres direccionals,...
• Alguns d’ells a través d’un servei de préstec gratuït.



4 aspectes a destacar
Vídeo: «No et quedis a casa» 
(Able player)

Web: parcs.diba,cat/web/accessibilitat



Conclusions
• El projecte s’ha pogut dur a terme fins ara gràcies al suport 

econòmic de “la Caixa”.
• S’ha fet una formació prèvia i permanent del personal implicat 

(propi i extern).
• Tenim un equipament i entorn reconegut com el més ben 

preparat amb recursos adaptats: la Casa Nova de l’Obac al PN 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

• Els resultats no es mesuren per quantitat, sinó per qualitat.
• Caldran recursos humans i econòmics per mantenir i garantir el 

futur del projecte.



Més informació i contacte

Web
parcs.diba.cat/web/accessibilitat

Persones de contacte
Jordi Hernández Rofa
Josep Melero Bellmunt

Correu electrònic
xarxaparcs@diba.cat


