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1. La Garrotxa. Situació.
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1. La Garrotxa. Territori.



1. La Garrotxa. Sector turístic. Oferta.
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Font: Xarxa Oficines de Turisme de la Garrotxa

1. La Garrotxa. Sector turístic. Demanda.

INTERESSOS DELS VISITANTS

2019

2020



2. El model turístic de la Garrotxa.



Missió: Fer de la Garrotxa una destinació de turisme sostenible i per a tothom

Metodologia: La Carta Europea de Turisme Sostenible

Fase 1: acreditar el territori
Fase 2: acreditar empreses turístiques
Fase 3: acreditar AAVV

2.1 La Carta Europea de Turisme Sostenible.



2001 - 2005

2006 - 2010

2011 - 2015

2016 - 2020

1a Acreditació

1a Renovació

2a Renovació

3a Renovació 

Acreditació Fase II

Acreditació Fase III

2021 - 2025
4a Renovació 

2.2. La Carta Europea de Turisme Sostenible.



2.5. La Carta Europea de Turisme Sostenible.

Estratègia 2021-2025.



2.5. La Carta Europea de Turisme Sostenible.

Estratègia 2021-2025.

Objectius transformadors
1. Model de governança de la CETS integrador i transformador

2. Posicionar la CETS com un element aglutinador i identitari del turisme sostenible

3. Integrar la mobilitat com a part de l’experiència turística

4. Potenciar el valor de l’experiència en el territori (respecte a la natura)

5. Implicar directament als usuaris en la conservació del territori 

6. Augmentar el valor del sector turístic per part de la població local i la resta de sectors

7. Potenciar el desenvolupament econòmic del sector turístic

8. Reconèixer i valoritzar la salut i els hàbits saludables 



3.Taula de mobilitat turística de la Garrotxa



La taula neix per donar continuïtat al model
de turisme sostenible de la Garrotxa, per fer
més àgil la presa de decisions i adaptar als
canvis constants de la societat i els seus hàbits
en la mobilitat turística de la comarca; també
per ordenar i gestionar els fluxos dels
visitants, tot integrant la mobilitat en la
mateixa experiència turística

3.Taula de mobilitat turística de la Garrotxa. Objectius



3.Taula de mobilitat turística de la Garrotxa. Objectius

1. Convertir-se en la taula representativa de la mobilitat turística sostenible a la Garrotxa. 

Acció 3.4 PA CETS 2021-2025.  

2. Definir un model de referència en quan a la mobilitat turística sostenible a la Garrotxa, que 

contribueixi al desenvolupament econòmic local i a la conservació dels valors naturals i 

culturals de la comarca. Acció 3.1 PA CETS 2021-2025. 

3. Establir una relació / comunicació activa entre la taula de mobilitat comarcal i la de 

mobilitat turística. Acció 3.4 PA CETS 2021-2025. 

4. Implementar el model de mobilitat turística sostenible de la Garrotxa (sensibilització als 

diferents agents públics i privats) Acció 3.2 i 3.3 PA CETS 2021-2025. 

5. Recercar finançament per a la millora de les inversions a l’entorn de la mobilitat 

sostenible. Acció 3.5 PA CETS 2021-2025. 

6. Treballar de forma conjunta el sector públic i privat per a crear experiències turístiques on 

la mobilitat sostenible i la eco mobilitat formin part d’aquestes. Acció 3.6 PA CETS 2021-

2025. 

7. Elaborar i unificar els missatges comunicatius entorn la mobilitat, accés als espais... Acció 

2.1 PA CETS 2021-2025. 



3.Taula de mobilitat turística de la Garrotxa. Membres

Membres del sector públic i del sector privat

Jordi Güell – Conseller Comarcal de Territori, Mobilitat, Infraestructures i Energia

Gemma Canalias – Presidenta de Turisme Garrotxa - Consellera Comarcal de Turisme

Lluís Guillaumes – Regidor de l’Ajuntament de les Preses

Lluís Amat – Alcalde de la Vall d’en Bas

Agustí Arbós – Regidor de Mobilitat i Transició Energètica de l’Ajuntament d’Olot

Pep Companys – Alcalde de Santa Pau

Mariona Martí – Responsable del Servei d’Atenció al Visitant de La Fageda Fundació

Eduard Llorà – Alcalde de Les Planes d’Hostoles i President del Consorci Vies Verdes de Girona

Sara Sánchez –Directora del Consorci de l’Alta Garrotxa

Gerard Xifra – President de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa

Lluís Guinó / Fina Surina- Ajuntament de Besalú

Mònica Boix- Ajuntaments Vall del Llierca

Xavier Puig – Director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Sergi Martí – Gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa

Turina Serra – Turisme Garrotxa



3.Taula de mobilitat turística de la Garrotxa. Problemàtiques actuals

• Espais naturals saturats en determinades èpoques de l’any
• Problemes en les zones d’estacionament: gran concentració 

d’autocaravanes i campers
• Població local saturada, sensació d’invasió
• Preocupació del sector turístic privat 



3.Taula de mobilitat turística de la Garrotxa. Actuacions a curt termini

Actuacions en curs: 
• Coordinació de les oficines de turisme canal de whatsapp
• Creació d’una eina de reserves de diferents espais naturals
• Reunions específiques amb el sector privat i dels càmpings 
• Comunicació al sector turístic i a la població local



Amb el PSTD, què volem aconseguir en 3 anys?

• Mobilitat i ecomobilitat turística: per arribar i per moure’s pel territori

• Gestió i redistribució de fluxos de visitants, a nivell comarcal

• Valorització e interpretació del patrimoni

• Formació i sensibilització de les empreses, visitants i residents

• Nous productes adaptats als nous mercats 4D 4S

• Digitalització, gestió i aprofitament de les dades – smart destination

3.Taula de mobilitat turística de la Garrotxa. Actuacions futures

Actuacions presentades als PSTD relacionades amb la mobilitat turística
• Gestió de el flux de visitants en espais naturals i espais tractors de turisme

• Consolidació i ampliació de la xarxa de camins "soft" no motoritzats

• Sensibilització i comunicació als visitants i població local

• Garrotxa E-MOV friendly

• Creació d'una xarxa d'aparcaments dissuassoris

• Plataforma d'intel·ligència turística - Garrotxa Smart County

• Projecte "La Garrotxa per a tothom“

• Millora d'equipaments d'acollida al turista



Moltes gràcies

Turina Serra - gerent 

tserra@turismegarrotxa.com 


