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ELS ESPAIS NATURALS 
PROTEGITS COM A MARC 
IDONI PER A LA 
DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I 
AGROALIMENTÀRIA



Pot el turisme a la natura fomentar la 

qualitat i posar en valor el territori i 

els espais protegits, a través dels 

productes agroalimentaris?



El producte local és un ingredient cada  cop més
determinant de l’experiència turística

Disposem de recursos de base cada vegada més
ben valorats

Cal que ens adaptem i ho donem a conèixer als
nostres visitants



El producte local és un ingredient cada  cop més
determinant de l’experiència turística



Lohas Lifestyle of health and sustainability és un concepte sorgit a Estats Units i que es
refereix a la població que basa el seu estil de vida en pautes sostenibles, saludables i solidàries.

The Natural Marketing Institute estima que els “Lohas” són un sector que genera uns 290 mil
milions de dòlars americans en els mercats:

‐ Personal Health: productes ecològics, nutricionals, dietètics, espirituals… (117$ mil milions)

‐ Green building: certificacions verdes, energies renovables, alternatives a la fusta…. (100$

mil milions)

‐ Ecotourism: eco‐viatges i eco‐aventures…(42$ mil milions)

‐ Natural Lifestyle: mobiliari, productes de neteja ecològics, llums de baix consum…. (10$

mil milions)

‐ Alternative transportation: vehicles híbrids, biodièsel, programes per compartir cotxe…

(20$ mil milions)

‐ Alternative Energy: crèdits per utilitzar energies renovables… (1$ mil milions)



Criteris per a la integració a nivell de :

Eat with the Locals

Support local businesses and preserve traditional cuisine by dining in local 
restaurants, not just your hotel. It’s a great way to sample local specialities
and local ingredients.

Allotjament. Prioritat als relacionats amb la cultura local, de caire familiar,
utilització de productes locals, etc.

AITO – Associació de tour operadors independents al Regne
Unit Consells als viatgers abans /durant i després del viatge:

Afavorir l’economia local de les destinacions



Rutes analitzades 2014 

Selecció de 52 rutes de senderisme i cicloturisme d’operadors europeus
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Ruta senderisme . Cultura, gastronomia, ..

Exemples de productes www.inntravel.co.uk



Cicloturisme, 
gastronomia, 
descoberta

Exemples de productes www.cyclomundo.com



Associació d’establiments d’Alemanya, 
Àustria, Suïssa i Itàlia

10 principis que regeixen l’associació:

www.wanderhotels.com

1. Donar una atenció personalitzada enmig de paisatges impressionants.
2. Oferir guies experts en senderisme.
3. Disposar de programes setmanals de rutes de senderisme o de passejades.
4. Disposar d’espais d’informació pel senderista.
5. Proveir servei de trasllat en taxi o bus per iniciar una ruta de senderisme.
6. Servei de lloguer d’equipament especialitzat.
7. Servei de botiga d’equipament i d’aliments energètics.
8. Disposar d’un espai on relaxar‐se (sauna, bany de vapor, massatges...).
9. Cuina amb productes locals, plats típics, integrals i per vegetarians.
10. Compromís de protecció de la natura i l’entorn.



22 establiments en 9 Parcs regionals de França que treballen per reduir 
l’impacte de les seves activitats en el seu entorn.

www.hotels-au-naturel.com

HOTELS AU NATUREL
Allotjaments situats en Parcs 
Naturals o espais emblemàtic. 
Recolzament de la WWF

A través de les seves activitats, els hotels han de compartir els 3 valors 
fonamentals dels Parcs Naturals Regionals:

• Compromís amb el territori.
• Dimensió humana. El saber fer, l’experiència, el paper i l’habilitat són 

primordials en el procés d'acollida.
• Respecte pel medi ambient i contribució en el manteniment de la qualitat 

dels paisatges.

Entre els requeriments:
Cuina elaborada a base de productes frescos i de proximitat.



http://www.forestofbowland.com /



Disposem de recursos de base cada vegada més
ben valorats



ARRÒS

Molí de Rafalet www.moliderafelet.com



ARRÒS
Illa de Riu
www.illaderiu.com

Riet Vell
www.rietvell.com



OLI

www.olivarerabaixebre.com
www.acobem.com



MEL

www.melmuria.com



OSTRÓ I MUSCLO DE L’AMPOLLA
www.ampolla.org



PESCA TURISME
L’AMETLLA DE MAR

www.ametllamar.cat



CIRERES

www.pauls.oasi.org



CÍTRICS

www.taronjadexerta.com

www.tarongesnostres.cat



HORTA

www.cooperativaaldea.com



BOTIGUES ON‐LINE

www.botigadelebre.com



Cal que ens adaptem i ho donem a conèixer als
nostres visitants



• Mercat setmanal a 
la mateixa finca

• Allotjament rural

• Visites turístiques

• Botigues a 
Barcelona

www.tempsdeterra.com



EBRETERRA

www.baixebre.cat



MÓNNATURA DELTA

www.monnaturadelta.com



JORNADES GASTRONÒMIQUES



FIRES



IMPACTE DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE 
TERRES DE L’EBRE EN EL SECTOR TURÍSTIC I 

AGROALIMENTARI



POSAR EN VALOR ELS PRODUCTES DEL “TERROIR” PER 
CONSTRUIR LA DESTINACIÓ DE LUBERON



GOIERRI TURISMO.  GASTRONOMÍA Y NATURALEZA 
COMO EJES DEL DESARROLLO TURÍSTICO COMARCAL



DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
LA GOVERNANÇA EN EL DESENVOLUPAMENT DEL 
TURISME GASTRONÒMIC DE QUALITAT



josep@decaba.com   

MOLTES GRÀCIES!

@DCBTurisme @JCapella_DCB

Blog: www.decaba.com

www.facebook.com/DCB.Josep.Capella


