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1. CONTEXT I METODOLOGIA
Aquest informe és un dels productes resultants d’una acció que el Consell Comarcal del
Pallars Jussà va dur a terme durant l’any 2021 en el marc del projecte “Treball a les 7
comarques”, del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Concretament, es tracta de l’acció
anomenada “Capacitació i treball en xarxa entre els agents ecoturístics del Pallars Jussà per
superar la crisi turística de la COVID-19”.
Dins d’aquesta acció, aquest informe pretén identificar i analitzar 8 empreses i/o agents
turístics de Catalunya o altres territoris que porten a terme iniciatives turístiques
exitoses de contribució i retorn al territori.

1.1. Objectius de l’acció vinculada al “Treball a les 7 comarques”
L’acció “Capacitació i treball en xarxa entre els agents ecoturístics del Pallars Jussà per
superar la crisi turística de la COVID-19”, té com a objectiu general:
Capacitar els agents turístics del Pallars Jussà que aposten per l’ecoturisme i fomentar la
col·laboració i el treball en xarxa entre ells com a vies per millorar la qualitat dels seus
serveis, posicionar-se —i seguir posicionant la comarca— en l’àmbit del turisme sostenible
i, en definitiva, sortir enfortits de la crisi turística derivada de la pandèmia de la COVID-19.
Els objectius específics són:
1.

Seguir posicionant la comarca com una destinació ideal per practicar l’ecoturisme
i que demostra un compromís ferm amb els principis del turisme sostenible i
responsable.

2.

Oferir models i suport als agents turístics de la comarca per tal que implementin
iniciatives voluntàries de retorn al territori, una bona pràctica diferenciadora que
s’alinea amb les noves tendències i demandes del mercat global de l‘ecoturisme.

3.

Millorar les capacitats d’interpretació del patrimoni del guies i les empreses de
guiatge per tal d’oferir uns serveis de més qualitat i valor afegit.

4.

Enfortir la col·laboració i el treball en xarxa entre els diversos agents turístics de la
comarca, especialment entre els centres de formació i els organismes de promoció
turística, i entre els guies professionals i les agències de viatge.

Aquesta acció s’estructurava en tres àmbits o fases, cadascun de les quals amb diverses
activitats:
• Una 1a fase (A) de suport als agents turístics per implementar iniciatives voluntàries de
retorn al territori.
• Una 2a fase (B) de capacitació dels agents turístics del Pallars Jussà en matèria
d’interpretació del patrimoni.
• Una 3a fase (C) de foment de la col·laboració i el treball en xarxa entre els guies
professionals, els centres formatius i les agències de viatge.
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Aquest informe és el resultat principal d’una de les dues activitats previstes en la fase A
(l’activitat A2) i que anaven dirigides a assolir el 2n objectiu de l’acció (i, en part, el primer).
L’altra activitat prevista (la A3) va ser una sessió de presentació de les bones pràctiques i
d’aprenentatge i reflexió amb els agents d’ecoturisme de la comarca, les aportacions de la
qual també han quedat recollides en aquest informe (capítol 4t).

1.2. Metodologia i aspectes analitzats
Abans d’iniciar la cerca de possibles iniciatives a analitzar, es van definir amb el Consell
Comarcal del Pallars Jussà uns criteris que haurien de complir les bones pràctiques
seleccionades. Són els següents:
•

Iniciatives amb diversos tipus de contribucions i/o retorns

•

Diversitat territorial

•

Diversitat quant a la tipologia d’agents (agències de viatge, allotjaments, empreses
d’activitats, etc.)

•

Iniciatives de petita escala i amb pocs treballadors (més acotades al tipus d’agents del
Pallars)

•

Empreses amb certificacions de sostenibilitat i altres tipus de reconeixements (premis)

Un cop definits aquests criteris, es va iniciar la cerca de les iniciatives. Per fer-ho, es va
partir del coneixement previ de casos dels redactors d’aquest informe i, a més a més, es
van fer un parell d’accions:
•

Es va enviar un correu electrònic a tres experts reconeguts en ecoturisme (Alfonso
Polvorinos, Xavier Cazorla i Francesc Romagosa) per demanar-los casos de contribució
que coneguessin i que complissin, en més o menys mesura, els criteris indicats.

•

Es van consultar dos directoris d’empreses d’ecoturisme de l’estat espanyol per
identificar empreses que fessin accions de contribució. Els directoris consultats van ser
els associats a la marca “Soy Ecoturista” (web) i a la revista digital El Ecoturista (web).

A partir del resultat d’aquestes consultes, es va procedir a la selecció de les 8 iniciatives o
bones pràctiques que inclou aquest informe.
Per a la caracterització i anàlisi de cadascuna de les iniciatives, es van utilitzar les fonts
d’informació següents:
•

Pàgines web (i vídeos) de les empreses i les iniciatives

•

Entrevistes personals amb responsables de les empreses. Concretament, es van
entrevistar els responsables del Cerdanya Ecoresort (David Isern) i de Pyrene 365 (Xisco
Villalonga i Eva García)

•

Intercanvi de correus electrònics amb els responsables (amb preguntes específiques de
cadascun dels casos)

•

Notícies als mitjans de comunicació relacionades

•

Documents específics de les iniciatives de contribució
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A partir de la informació recopilada de cadascun dels casos, es va redactar una fitxa d’anàlisi
de cada iniciativa (apartat 3.3 d’aquest informe). Prèviament, s’havien definit els aspectes
a analitzar:
•

Valors i segments d’activitat de l’agent impulsor

•

Agents col·laboradors

•

Descripció breu del/s mecanisme/s de contribució

•

Descripció detallada del/s mecanisme/s de contribució

•

Informació complementària

•

Factors d’èxit (aprenentatges)

•

Fonts d’informació

•

Fotografies representatives

Aquests 8 casos es van presentar en una sessió dirigida als agents ecoturístics del Pallars
Jussà, que va tenir lloc el 14 de setembre de 2021, i les aportacions de la qual es resumeixen
al 4t capítol d’aquest informe.
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2. LA CONTRIBUCIÓ AL TERRITORI, UN REQUISIT DE
L’ECOTURISME POC IMPLEMENTAT
L’ecoturisme és una modalitat turística que consisteix en contemplar la natura en totes les
seves manifestacions i, al mateix temps, fer-ho d’una manera respectuosa amb l’entorn i les
poblacions locals. La definició d’ecoturisme inclou dues perspectives: el què i el com.
El què es refereix a la motivació principal dels qui practiquen aquesta modalitat, que no és
altra que la d’observar i conèixer la natura d’un indret determinat. Contemplar la natura,
d’acord, però què inclou la natura? A grans trets, i des d’una perspectiva turística, inclouria
animals salvatges, boscos de tota mena, paisatges naturals de gran bellesa, formacions
geològiques sorprenents, i plantes i flors singulars. Així mateix, també s’hi solen incloure
totes aquelles manifestacions culturals vinculades estretament al medi natural (usos i
costums tradicionals, construccions ancestrals, patrimoni cultural, etc.).
Ara bé, en l’ecoturisme tan important és el què com el com. I el com és la manera com
es porta a terme la pròpia activitat turística, tant pels propis turistes com per les empreses
d’activitats. Des de la perspectiva del com, l’ecoturisme és una forma de turisme
responsable i sostenible. Això vol dir, en essència, que les activitats ecoturístiques
minimitzen el seu impacte en l’entorn natural i cultural, ajuden les economies locals,
permeten viure experiències enriquidores i educatives, i contribueixen a conservar i
millorar els espais naturals que visitem.
Aquest darrer tret característic de l’ecoturisme (que contribueix a la conservació i
recuperació del patrimoni natural i cultural) ha estat, fins ara, poc explorat i implementat
per les empreses i agents ecoturístics, malgrat algunes iniciatives referents com les que
exposa aquest informe. No obstant això, s’apunta com una tendència clau a escala europea,
i més amb una demanda turística que després de la crisi de la COVID-19 valorarà molt més
aquelles iniciatives turístiques basades en l’ètica i el compromís amb la sostenibilitat.
La contribució de l’ecoturisme a la conservació i millora del medi natural i/o cultural de les
destinacions ecoturístiques les poden fer directament els visitants i turistes, o bé les poden
fer els responsables de les empreses d’ecoturisme. Aquestes contribucions les solen rebre
i vehicular entitats sense ànim de lucre (preferentment, locals), que dissenyen i executen
projectes de conservació, o bé les administracions públiques, ja sigui els propis òrgans
gestors dels espais naturals protegits (que són responsables de la conservació d’aquests
espais) o les administracions turístiques (que recapten taxes turístiques, per exemple).
Les vies de contribució es poden classificar en dos grans tipus:
•

Directes: la contribució ajuda de manera directa a algun projecte o acció de
conservació.

•

Indirectes: la contribució no és directa, sinó que es generen situacions que afavoreixen
la conservació de l’entorn.

Per a cada tipologia s’exposen, tot seguit, diverses possibilitats o vies de contribució.
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2.1. Vies de contribució directa
De vies de contribució directa es poden apuntar, a grans trets, dos tipus:
• Aportacions econòmiques
• Aportacions amb temps (voluntariat)

Aportacions econòmiques
La via més directa per complir amb aquest principi de l’ecoturisme és a traves d’aportacions
econòmiques que es destinen a iniciatives o projectes que tenen per objectiu conservar o
recuperar algun element natural o cultural dels espais que es visiten. Poden ser iniciatives
de gran escala, promogudes per entitats nacionals o internacionals, o poden ser petits
projectes liderats per entitats sense ànim de lucre d’àmbit local o comarcal, o directament
executats per administracions públiques, per exemple òrgans gestors d’espais naturals
protegits.
Les aportacions econòmiques les poden fer directament els turistes i visitants, i a grans trets
poden ser de tres tipus:
•

Obligatòries: taxa turística, entrada per accedir a un espai protegit, taxa per gaudir
d’algun servei com ara l’aparcament, taxa per practicar activitats especials com ara el
busseig o la fotografia d’espècies amenaçades, etc. Els recursos recaptats per aquestes
aportacions obligatòries els cobren les administracions i, en alguns casos (tot i que no
sempre, malauradament), aquestes expliquen a quin tipus de projectes i accions de
conservació i manteniment els destinen.

•

Compromís empresarial: les empreses d’activitats o agències de viatge assumeixen el
compromís de dedicar un % dels ingressos de cadascun dels productes ecoturístics (és
a dir, del que paguen els seus clients) a un projecte de conservació en forma de
donació. Sovint, aquests projectes són executats per entitats del territori, tot i que en
algun cas és la pròpia empresa qui el porta a terme.

•

Voluntàries: l’empresa o entitat que comercialitza l’activitat ecoturística ofereix als
turistes o visitants la possibilitat de fer una donació econòmica voluntària a algun
projecte o iniciativa de conservació. Aquesta donació pot ser directa, o bé associada a
alguna acció prèvia del client (com ara bones pràctiques ambientals) o pel fet de voler
compensar la petjada de carboni del seu viatge (fet que requereix que utilitzi alguna
“calculadora” que li permeti determinar aquesta petjada i convertir les emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle resultants en una quantitat econòmica equivalent).

Les aportacions econòmiques també les poden assumir i formalitzar, directament, les
pròpies empreses d’activitats i agències de viatge. En aquests casos, hi ha, novament,
diversos tipus de compromisos que pot assumir l’empresa. Per exemple, destinar un % dels
beneficis anuals a algun projecte, o bé compensar la petjada de carboni anual associada a
les activitats ecoturístiques que ofereix (fet que requereix, novament, disposar d’eines per
fer aquests càlculs).
En qualsevol dels casos, és imprescindible ser transparents i cal que les empreses i les
administracions expliquin molt bé als visitants i turistes quin seran els projectes o accions
que rebran aquestes aportacions econòmiques. Aquesta comunicació és clau, i s’hauria de
fer per canals diversos (pàgina web de l’empresa i/o la destinació, materials promocionals,
cartells i plafons sobre el terreny, xarxes socials, informes anuals de resultats, etc.).
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Aportacions amb temps (accions de voluntariat)
Les aportacions amb temps, per mitjà d’accions desinteressades o de voluntariat, poden
fer-se, novament, per part dels propis ecoturistes o bé pels membres de les empreses
d’activitats ecoturístiques.
En el cas dels visitants i turistes, hi ha diverses possibilitats. Pot ser, per exemple, que dins
del propi producte o paquet ecoturístic s’hagi inclòs una acció de voluntariat vinculada a
algun projecte de conservació que s’estigui executant en algun espai natural de la
destinació. És a dir, que aquesta acció formi part del programa com una activitat més (de
matí, tarda, o de tot el dia). Fins i tot, hi ha productes d’ecoturisme que giren, tots ells, al
voltant d’accions que contribueixen a la conservació (estades de voluntariat gestionades
per ONG, participació i col·laboració en estudis científics, etc.). Amb un compromís menor,
es pot demanar a l’ecoturista que mentre duri l’activitat prengui nota d’alguna aspecte que
estigui observant, aportant així dades a algun projecte de seguiment d’espècies o d’altres
elements del medi natural. Finalment, també pot passar que l’empresa o entitat
d’ecoturisme organitzi periòdicament alguna acció de voluntariat (al marge de les activitats
ecoturístiques que comercialitzen) i suggereixin als seus clients que hi participin.
En el cas dels membres de les empreses d’ecoturisme, una de les vies més habituals és que
aquests representants participin en accions sobre el terreny que duen a terme les entitats
locals que reben les contribucions econòmiques que aporten o vehiculen les pròpies
empreses. Una altra via és que les empreses col·laborin amb els òrgans gestors dels espais
naturals protegits, de manera que els facilitin informació que observen sobre el terreny
mentre estan acompanyant i guiant els seus clients; informació que contribueix a la
conservació i millora de l’espai protegit en qüestió (per exemple, observació d’alguna
espècie amenaçada en algun lloc poc habitual, fauna malferida, abocaments de deixalles
en paratges remots o propers, equipaments i infraestructures en mal estat, etc.).
GRÀFIC 1. VIES DIRECTES DE CONTRIBUCIÓ AL TERRITORI A TRAVÉS D’APORTACIONS ECONÒMIQUES O VOLUNTARIAT

Font: Xavier Basora.
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Altres tipus d’aportacions directes
Altres aportacions directes podrien ser cessions de materials que fan les empreses
ecoturístiques, o quan aquestes lloguen o paguen per accedir a terrenys privats d’alt valor
natural (per la presència, per exemple, d’espècies de fauna amb un elevat atractiu
ecoturístic), generant beneficis als seus propietaris. Aquesta és una via de conservació
directa, ja que als propietaris els interessa mantenir en bon estat de conservació la seva
finca per tal que es mantingui el seu atractiu natural.

2.2. Vies de contribució indirecta
De vies de contribució indirecta a la conservació del medi natural i/o cultural n’hi poden
haver moltes i diverses. Tot seguit se n’apunten dues de les més rellevants.
En primer lloc, la pròpia activitat ecoturística (complint amb un altre dels seus principis o
requisits) inclou elements interpretatius i educatius per donar a conèixer als visitants i
turistes els diversos valors naturals i culturals dels espais que visiten, però també per
informar-los i sensibilitzar-los sobre la necessitat de conservar la natura, la biodiversitat i el
patrimoni cultural associat, incloent les possibles problemàtiques associades. Així doncs,
els productes i activitats d’ecoturisme contribueixen a conscienciar i això genera actituds
socials favorables a la conservació de la natura.
En segon lloc, si en un territori o àrea geogràfica concreta (amb uns valors naturals i
culturals rellevants) s’hi duen a terme, amb èxit, activitats ecoturístiques, els agents públics
i privats d’aquella zona veuran amb bons ulls aquesta activitat econòmica. Fins i tot, hi
apostaran, elaborant plans de desenvolupament ecoturístic o muntant negocis privats que
aprofitin aquest potencial. Aquesta “aposta territorial” per l’ecoturisme farà descartar a
propietaris i administracions altres activitats econòmiques que puguin deteriorar el medi
natural, ja que l’ecoturisme requereix, precisament, d’un entorn natural ben conservat.
En aquest darrer sentit, hi ha estudis (per àrees geogràfiques concretes) que comparen els
ingressos (i llocs de treball) derivats de l’ecoturisme amb els ingressos que proporcionen,
en el mateix territori, altres activitats econòmiques que poden degradar el medi natural o
perjudicar alguna espècie de fauna o flora en concret (un exemple clàssic seria la caça d’una
espècie emblemàtica com el llop). És lògic pensar que si els ingressos per ecoturisme són
superiors als que proporcionen els trofeus o les batudes organitzades de caça, la població
local, a curt o mig termini, acabarà apostant per aquella que li aporti més beneficis.

2.3. Implementació d’aquest principi ecoturístic al Pallars Jussà
L’any 2020, en el marc del projecte “Treball a les 7 comarques”, del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), el Consell Comarcal del Pallars Jussà va executar l’acció anomenada
“Ecoturisme tot l’any al Pallars Jussà: més desestacionalizació per a més ocupació”.
Dins d’aquesta acció, i entre d’altres tasques, es va elaborar un informe per conèixer i
caracteritzar les empreses i entitats del Pallars Jussà que ofereixen productes i experiències
pròpies de l’ecoturisme. Un dels aspectes que es va analitzar de les empreses i entitats va
ser si feien algun tipus de contribució a la conservació i/o recuperació del patrimoni natural
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i cultural. I això es va fer a partir de les respostes obtingudes en un qüestionari en línia
habilitat del 28 de setembre al 5 d’octubre de 2020.
De les 16 empreses que van respondre el qüestionari, la meitat (8) contribueixen a la
conservació del medi natural i/o cultural a partir dels ingressos de les activitats
ecoturístiques, i l’altra meitat (8) no ho fan per raons diverses: el preu del producte no deixa
marge per destinar-ne una part a aquestes contribucions o bé perquè encara s’estan
definint els projectes per contribuir a la conservació de l’entorn on es fan les activitats. Així
doncs, un 50% de les empreses encara no feien cap tipus de contribució.
Les diverses contribucions que les empreses o entitats fan (o feien) són les següents:
• A través de l’associació Marques de Pastor i del projecte Gratitud Pallars i, concretament,
per a la recuperació de camins (Pirineu Emoció).
• Donant un percentatge dels beneficis de l’empresa a l’associació d’Amics de la Gent
Gran (Roger Gras).
• A través de la divulgació del valors naturals de la comarca i del retorn econòmic de part
dels ingressos -un percentatge dels serveis que es fan- de les finques on es troben els
aguaits (Photo Logistics).
• Tasques de manteniment dels camins i compensació de la petjada de CO 2 (Cesc
Capdevila).
• Joc de la sostenibilitat: amb l’objectiu de conscienciar als clients, durant el seu viatge
poden fer accions (20 en total) per tal de minimitzar el seu impacte al medi. Cada acció
que duen a la pràctica es bescanvia per 0,25€ (si la reserva l'han fet mitjançant tour
operadors) o 0,50€ (si la reserva l'han fet directament a l'allotjament) i els clients
decideixen a quina causa de les diverses que inclou el projecte Gratitud Pallars es
destinaran aquests diners (Casa Leonardo).
• Accions puntuals de neteja de l’entorn i de camins (Salàs ebikes i Centre d’equitació Vall
de Manyanet).
• Part dels beneficis de l'empresa es destinen a projectes de conservació com la plantació
de fruiters per a l’os bru (Salvatgines).
Existeix un darrer cas que no entra en cap dels supòsits anteriors: és el Museu de la Conca
Dellà, que fa una preservació dels jaciments paleontològics però a partir d’ingressos externs
a les activitats ecoturístiques.
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3. BONES PRÀCTIQUES ANALITZADES
Aquest capítol analitza les 8 bones pràctiques seleccionades de contribució i retorn al
territori. Prèviament, però, presenta una iniciativa similar que ja existeix al Pallars Jussà, que
és Gratitud Pallars. Malgrat que aquesta plataforma és tot un referent, fins i tot més enllà
del Pallars, val la pena conèixer i aprendre d’altres iniciatives inspiradores.

3.1. Iniciatives exemplars al Pallars Jussà
Una iniciativa referent en aquest àmbit, i que precisament té lloc al Pallars Jussà i al Pallars
Sobirà, és Gratitud Pallars (www.gratitudpallars.cat), promoguda en el seu inici per
l’associació Marques de Pastor —que és qui gestiona un dels productes ecoturístics més
populars, la ruta per etapes del Cinquè Llac— i el Consorci Leader Pirineu Occidental.
Aquest projecte vol ajudar a retornar a la natura, al paisatge i al territori tota la felicitat que
procuren als visitants i turistes.
El projecte Gratitud ofereix als ecoturistes diverses vies voluntàries per contribuir a mantenir
o recuperar algun element del medi natural i cultural:
•

Apadrinaments de camins: es materialitzen en donacions econòmiques que després es
destinen a actuacions diverses de recuperació i manteniment de camins tradicionals.

•

Microrreserves (espais reduïts, sovint de menys de 20 hectàrees) que protegeixen
espècies vegetals i animals (i els hàbitats associats) que sovint no gaudeixen de prou
atenció. Novament la via per contribuir són donacions per a la gestió i el seguiment
d’aquests espais. A més de la conservació de la biodiversitat, les microrreserves
pretenen oferir als visitants espais on fer activitats de sensibilització ambiental que
tinguin per objecte un contacte pausat i respectuós amb la natura (banys de bosc, ioga,
Tai Chi, etc.). Aquestes microrreserves s’estableixen a partir d’acords de custòdia del
territori entre l’associació Marques de Pastor i els propietaris de les finques.

•

Compensació de la petjada de carboni: calculada de manera aproximada mitjançant
una calculadora que ofereix la pròpia plataforma web de Gratitud Pallars, i que després
es transforma en donacions econòmiques als projectes de conservació (apadrinaments
o microrreserves).

•

Jornades i setmanes de voluntariat, per recuperar el patrimoni de pedra seca de trams
de camins tradicionals prèviament seleccionats.

Els projectes de conservació que reben les donacions econòmiques voluntàries (via directa
o com a resultat de les compensacions d’emissions) s’anomenen, dins la plataforma de
Gratitud Pallars, com a “causes”.
Fins ara, les causes (projectes) incloses a Gratitud Pallars han estat plantejades (i
posteriorment executades) per l’associació Marques de Pastor, però des del impulsors
d’aquest projecte sempre hi ha hagut (i segueix sent-hi) la voluntat i l’interès que la
plataforma estigui al servei de totes les entitats i empreses del Pallars (Jussà i Sobirà), per
tal que aquestes puguin dissenyar i publicar-hi les causes que considerin oportunes,
sempre i quan compleixin amb un seguit de condicions (característiques) prèvies. Un cop
publicades, les empreses o entitats poden utilitzar la plataforma per canalitzar i rebre les
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donacions corresponents. En aquest sentit, Gratitud Pallars esdevé una gran oportunitat
per vehicular al Pallars les diverses iniciatives de contribució al territori que impulsin
o vulguin impulsar en el futur les empreses d’ecoturisme de la comarca.
Altres empreses i professionals de la comarca i zones properes també comencen a
promoure iniciatives similars de retorn al territori. Serien el cas de la cooperativa Boumort
Indòmit (https://boumortindomit.com/ecoturisme-i-sostenibilitat), que destina beneficis
econòmics a petits projectes prèviament consensuats entre la cooperativa i la població
local, i del guia de natura Cesc Capdevila (www.cesccapdevila.com), que calcula i compensa
la petjada de carboni de les seves activitats guiades.

3.2. Iniciatives escollides: breu presentació
Les vuit iniciatives escollides es poden visualitzar al mapa següent. Totes elles són empreses
d’ecoturisme referents al seu territori, que destaquen pel seu dinamisme i la seva innovació.
La majoria disposen de certificacions en sostenibilitat turística i de reconeixements en
forma de premis de turisme sostenible i/o responsable.
MAPA 1. SITUACIÓ DE LES VUIT INICIATIVES ANALITZADES DINS L’ESTAT ESPANYOL

Font: elaboració pròpia.

D’aquestes 8 iniciatives, dues són de Catalunya, una de les Illes Balears (Menorca), dues al
Pirineu Aragonès, una a Cantàbria (a la badia de Santander), una altra a Astúries (al voltant
dels Picos d’Europa), i la darrera a Andalusia, a Jaén (Sierra Morena). La taula següent recull
el nom dels agents impulsors i el tipus d’iniciativa, la tipologia de l’agent i la localització
més precisa.
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TAULA 1. INICIATIVES ESCOLLIDES I ANALITZADES

EMPRESA IMPULSORA
(I INICIATIVA DE CONTRIBUCIÓ)

TIPUS AGENT

LOCALITZACIÓ

1

Monedes ecosocials del
Cerdanya EcoResort

Allotjament i
agència de viatges

Cerdanya

2

Trescàlia i els productes amb accions
de voluntariat al Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa

Agència de viatges
receptiva

La Garrotxa, el
Ripollès i l’Alt
Empordà

3

Bahía de Santander i la recuperació
de l’àguila pescadora

Empresa d’activitats
ecoturístiques

Cantàbria

4

PiriNATURE i l’estudi de la glacera
rocosa de Cotiella

Empresa d’activitats
ecoturístiques

Pirineu
aragonès

5

Birds & Lynx Ecotourism i la
conservació d’aus amenaçades

Empresa d’activitats
ecoturístiques

Andalusia

6

Birdwatch Asturias, plantació d’arbres
i conservació del trencalòs

Empresa d’activitats
ecoturístiques

Astúries

7

Jeep Safari Menorca, rutes 4x4
sostenibles i neteja de platges

Empresa d’activitats
ecoturístiques

Menorca

8

Pyrene 365 i la recuperació de camins
tradicionals i la memòria local

Empresa d’activitats
ecoturístiques

Pirineu
aragonès

Font: elaboració pròpia.

A l’apartat següent s’analitzen cadascuna de les 8 iniciatives seleccionades, descrivint el
detall de com es vehiculen les contribucions.
Aquestes 8 iniciatives són promogudes per diferents tipus d’agents ecoturístics i hi
participen, sovint, entitats locals del territori. Independent del tipus d’agent que les impulsi,
aquestes iniciatives poden inspirar i serien aplicables, amb les adaptacions
necessàries, per part de diversos tipus d’agents del Pallars Jussà:
•

Guies de natura (i de cultura) que ja exerceixen professionalment

•

Empreses d’activitats ecoturístiques, incloent agències de viatge

•

Allotjaments que ofereixen activitats ecoturístiques

•

Emprenedors interessats en aquesta matèria

•

Equipaments públics amb personal que fa funcions d’informació i interpretació

•

Entitats locals de l’àmbit de la natura i la cultura

•

Òrgans gestors d’espais naturals protegits
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3.3. Anàlisi de les iniciatives
Cas 1: Monedes ecosocials del Cerdanya EcoResort
Localització
La Cerdanya (Pirineu català)
Agent impulsor
Cerdanya EcoResort (www.cerdanyaecoresort.com) és un complex situat a la localitat de
Prullans que inclou allotjaments (hotel, hotel apartament, càmping i bungalow park),
empreses de serveis (activitats i aventura, granja d'entorn rural, infantils) i de benestar
(centre de salut i benestar integratius), així com una agència de viatges i una empresa
agrària de permacultura.
El 2017 el complex i les empreses associades es van refundar sota un nou paradigma
fonamentat en la natura, l'espiritualitat i un enfocament saludable, amb el propòsit de
despertar consciències. El complex compta amb instal·lacions sostenibles, genera la seva
pròpia biomassa i cultiva horts propis de verdures, flors i herbes aromàtiques. Aplica els
principis de la permacultura i els principis ètics ambientals a tot el complex. Ofereix també
diverses activitats d’ecoturisme (banys de bosc, rutes a peu interpretatives, etc.) pels
magnífics espais naturals de la comarca de la Cerdanya.
Descripció breu de la iniciativa
Al Cerdanya Ecoresort creuen que és fonamental cuidar l’entorn i volen contribuir a la seva
conservació. Per aquest motiu, la tardor de 2016 van crear una moneda fictícia, els
anomenats “social cerdans”. Aquestes monedes, que s’obtenen gràcies a la implicació dels
clients, contribueixen a reduir l’impacte ambiental de l’activitat turística i, al mateix temps,
comporten donacions a ONG per causes socials i ambientals. Cada social cerdà correspon
a 0,25€ que l’empresa dona a una ONG de l’àmbit social o ambiental.
Com funciona i com es vehicula la contribució
Els social cerdans són unes monedes ecosocials fetes de fusta que tradueixen els gestos i
pràctiques dels clients del Cerdanya EcoResort en donacions a projectes d’entitats de
l’àmbit social o ambiental.
Les pràctiques per les quals els clients poden obtenir aquestes monedes (de l’ordre de 1 a
4 monedes per pràctica, és a dir, entre 0,25€ i 1€) són:
•

Reutilitzar les tovalloles de les habitacions de l’hotel.

•

Participar a les excursions i activitats a la natura que organitza el Cerdanya EcoResort i
recollir, per mitjà d’una bossa biodegradable, escombraries a la muntanya.

•

Compartir vehicle amb algun altre client a les excursions que organitza el Cerdanya
EcoResort i que calgui agafar el cotxe.

•

Acabar-se tot el menjar del plat en un dels restaurants del complex (pràctica que va
precedida de l’entrega d’informació amb dades sobre el malbaratament alimentari).

•

Si els clients arriben en transport públic, sense vehicle o en vehicle elèctric al complex.

•

Per la compra de productes locals a l’agrobotiga de l’hotel.
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•

Per fer una visita al Verger cerdà, que és com s’anomena l’hort del complex que abasteix
els restaurants i que està dissenyat seguint els principis de la permacultura.

•

Per decidir, algun dia, que no es faci neteja de l’habitació on s’està allotjat (pràctica
que, a més d’obtenir monedes, també comporta un reemborsament).

•

Pel fet de cancel·lar una reserva i, enlloc de reclamar-ne els diners avançats, mantenir
la reserva per a una altra data.

Per les tovalloles, el personal de neteja deixa les monedes a l’habitació. Per les
escombraries, els monitors de les sortides les donen als clients. Pel tema de l’ecomobilitat,
s’obtenen a la recepció. Al restaurant són els cambrers els que lliuren les monedes. A més
a més, hi ha la possibilitat de comprar Social Cerdans a la recepció i dipositar-los
directament per un mínim de 20 monedes (5 euros).
Un cop el client ha obtingut totes les monedes durant la seva estada, ha d’anar a la recepció
de l’hotel i dipositar-les en alguna de les urnes (guardioles) que hi ha disponibles. Cada
urna va associada al projecte d’una entitat, de manera que el client pot escollir a quin
projecte o projectes destina la seva donació. Les urnes disposen d’un full informatiu on
s’expliquen els projectes associats i l’entitat que els promou.
Normalment, són tres les urnes (i projectes) als quals els clients poden contribuir-hi
mitjançant les monedes: un dels projectes fixos és Remenja’mmm (web), destinat a lluitar
contra el malbaratament alimentari; un altre projecte sol ser de tipus conservacionista, com
ara el projecte Perifer de protecció del gall fer (impulsat per l’entitat Paisatges Vius) o
l’estudi de marmotes; el tercer projecte sol ser de l’àmbit social (per exemple, residències
d’avis). Sempre es busca que els projectes estiguin vinculats a la comarca (la Cerdanya) i
que comportin una acció directa. Hi ha projectes que recapten durant tot l any, i altres que
es canvien cada tres mesos.
Les donacions es materialitzen any a any. En acabar l’any, es comptabilitzen les quantitats
recaptades, que fins al moment solen ser, en total, d’uns 3.000-4.000 euros. A partir de
llavors es materialitza la donació, que pot ser directament la quantitat econòmica o, en
altres casos, van lligades a la compra de productes (a productors locals) que l’entitat
receptora necessita. Les quantitats donades cada any a cada ONG es difonen a través de la
newsletter i les xarxes socials del Cerdanya EcoResort.
Aquest projecte de les monedes ecosocials va quedar en segona posició en els premis a
millor iniciativa turística sostenible que atorga la Generalitat de Catalunya (any 2016).
Informació complementària
En el futur està previst donar més entitat a les monedes amb noves pràctiques que
permetran obtenir-ne, amb l’objectiu d’implicar amb més força els clients del càmping (que
són, fins ara, els que menys hi participen) i també persones de la comarca no allotjades al
complex. Així, es preveu tirar endavant un projecte per fer pagar als clients del càmping per
la fracció rebuig que generin (els residus que no siguin reciclables). Aquest pagament es
farà a través d’unes bosses per dipositar el rebuig i allò que paguin servirà per sufragar el
cost de la bossa i per obtenir social cerdans.
D’altra banda, es vol crear una “ecocomunitat” vinculada al complex que permetrà, als seus
membres, gaudir dels serveis que s’ofereixen a preus reduïts; una part de la quota que
caldrà pagar per formar-ne part es destinarà a social cerdans.
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A més a més de les monedes ecosocials, el Cerdanya EcoResort porta a terme, durant l’any,
diverses accions de col·laboració social i ambiental. Estan implicats i participen en moltes
associacions directament per a potenciar el teixit social i cultural així com amb diverses
ONG. Cada any fan donacions (en forma de productes, espais o serveis del propi ressort) a
una cinquantena d’entitats del territori. A més a més, patrocinen altres entitats o
esdeveniments. I també organitzen, periòdicament, una neteja de la ribera del riu Segre,
una activitat que ofereixen als clients i que ajuda a eliminar residus que s’acumulen al bosc
de ribera fruit de les riuades.
Factors d’èxit
•

Les contribucions tenen un doble vessant: d’una banda, les monedes s’obtenen pel fet
de dur a terme pràctiques que afavoreixen el medi ambient i, de l’altra, les monedes es
tradueixen en donacions a projectes que tenen un impacte social o ambiental positiu
en el territori. En algun cas, s’hi afegeix un tercer vessant o impacte, quan la donació
no es materialitza en una aportació econòmica directa, sinó en la compra de productes
(que l’entitat receptora necessita) a productors locals de la comarca.

•

Implicació directa, activa i conscient dels clients per obtenir les monedes que després
esdevenen donacions. Una implicació que contribueix a conscienciar-los sobre la
necessitat de cuidar i respectar l’entorn.

•

Possibilitat, per part dels clients, d’escollir el projecte o projectes (que són de tipologia
diversa) on materialitzar la contribució.

Fonts d’informació consultades
• Web de la iniciativa: https://www.cerdanyaecoresort.com/sostenibilitat/social-cerdans/
• Vídeo de la iniciativa: https://youtu.be/L0GEyNagfck
• Entrevista personal amb David Isern, líder i màxim responsable del Cerdanya EcoResort
Fotos
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Cas 2: Trescàlia i els productes amb accions de voluntariat al PN de la Garrotxa
Localització
La Garrotxa, el Ripollès i l’Alt Empordà
Agent impulsor
Trescàlia (https://trescalia.com) és una agència de viatges receptiva, creada l’any 2013,
especialitzada en productes de senderisme i natura a la zona geogràfica que anomenen
“territori Itinerànnia”, integrat per les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà.
L’agència disposa d’un equip de guies i educadors que fan el que més els apassiona: guiar
per paisatges naturals espectaculars. Es tracta d’un equip multidisciplinar, amb més de 20
anys d'experiència en guiatges per a adults i activitats pedagògiques per a escoles. A més,
són guies acreditats per tres dels Parcs Naturals (curs de bons coneixedors) del territori: el
PN de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el PN de Cap de Creus i el PN del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter.
Des del 2017, Trescàlia està acreditada amb la Carta Europea de Turisme Sostenible – CETS
(vinculada al PN de la Zona Volcànica de la Garrotxa), sent la primera agència de viatges de
l’Estat espanyol en obtenir aquesta certificació.
Agents col·laboradors
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Turisme Garrotxa
Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN)
Descripció breu de la iniciativa
Trescàlia ha dissenyat diversos productes turístics que inclouen, com a part del programa,
una activitat de camp de voluntariat que contribueix a algun dels projectes d’estudi i
conservació del medi natural liderats pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
A més a més, un percentatge del preu del paquet turístic es destina als projectes inclosos
en el propi producte. Aquest model s’ha desenvolupat en el marc del projecte europeu
Destimed+, en el qual Trescàlia hi participa.
Com funciona i com es vehicula la contribució
En l’actualitat, la tasca de Trescàlia per contribuir a la conservació del medi natural
s’emmarca en el projecte europeu Destimed+ (web), en el qual hi participa. Aquest projecte
europeu pretén que els responsables de les polítiques regionals apliquin mesures
transversals que vinculin el turisme amb la conservació, incidint en la creació de nous
productes ecoturístics en àrees naturals protegides. Això comporta la millora local i
sectorial, amb estratègies de planificació integrada i eines efectives de gestió, mesura i
promoció de l’ecoturisme.
En el projecte hi participen diversos socis europeus, entre els quals la Generalitat de
Catalunya per mitjà de l’òrgan gestor del PN de la Zona Volcànica de la Garrotxa. I com a
col·laboradors del PN també hi participen Trescàlia, com a agència de viatges, i Turisme
Garrotxa, com a organisme de promoció turística.
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Un dels objectius del projecte és, precisament, crear productes turístics amb un component
de conservació dels espais naturals protegits on tenen lloc les activitats proposades, ja sigui
a partir del coneixement de projectes de conservació com de la contribució directa
(econòmica o vivencial) per part dels visitants.
El procediment que s’està seguint per part de Trescàlia per crear aquests productes és:
•

Identificar els projectes de conservació que impulsa actualment el Parc Natural i, de
cadascun, definir-ne característiques clau: en quina època de l’any es desenvolupen,
quin tipus general de treball voluntari podrien fer els visitants, quina informació hi ha
publicada sobre els projectes (on-line, documentació), qui és el tècnic responsable (i si
podria fer una sessió de presentació sobre el projecte a un grup de participants), etc.

•

Amb el corresponent tècnic responsable de cada projecte, definir les tasques
voluntàries que podrien fer els visitants, des de recollida de dades fins a citació
d’espècies, adequació d'espais, poda selectiva d’espècies, etc., tenint en compte
sempre que seran grups reduïts.

•

Amb la informació sobre els projectes de conservació, escollir aquells més idonis per a
col·laborar-hi (fent treball voluntari) i aquells on millor només fer-hi una visita de
coneixement.

•

Així mateix, es fa una aportació econòmica des de cadascun d’aquests productes
turístics als diferents projectes de conservació identificats. Aquesta aportació correspon
a un % del preu del paquet.

Un dels projectes de conservació que reuneix molt bones característiques per esdevenir
producte turístic és el del Centre de Conservació de Plantes Cultivades de Can Jordà (web).
Altres projectes de conservació seleccionats han estat:
• QuiroRius (ratpenats)
• Cens de libèl·lules
• Inventari de lepidòpters (papallones diürnes)
• Identificació de papallones nocturnes
• Cites de flora
• Condicionament d’afloraments geològics
Un aspecte clau ha estat el treball conjunt i la complicitat entre l’agència de viatges i els
tècnics del Parc Natural, en especial Joan Pijoan, tècnic de la CETS al Parc Natural, i la resta
de tècnics responsables dels projectes de conservació en els quals els visitants podran
col·laborar, i sobretot, disposar de tota la informació disponible d'aquests projectes.
Les tasques voluntàries que poden fer els visitants en cadascun dels projectes de
conservació identificats estan incloses en el programa d’activitats del paquet, no són pas
opcionals. Aquestes tasques poden anar canviant segons l’època de l’any. Inclouen un
briefing per part del tècnic del Parc Natural responsable del projecte, i després el treball de
camp voluntari.
Durant el novembre de 2021 està prevista una prova pilot d’aquests paquets que inclouen
tasques de voluntariat. Aquest test es farà amb la participació de diversos agents, inclosos
els operadors turístics, amb l’objectiu de detectar i d’introduir millores, i de comercialitzar
els paquets durant la primavera de 2022.
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A més a més de la participació en el projecte europeu, Trescàlia ha organitzat jornades de
voluntariat en projectes de conservació conjuntament amb la Delegació de la Garrotxa de
la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN). Concretament en el seguiment de
papallones CBMS, i també en l'Atles d’orquídies de la Garrotxa.
Informació complementària
Un altre dels objectius del projecte europeu Destimed+ és calcular i reduir la petjada
ecològica dels paquets turístics. En el marc del projecte, s’ha creat una calculadora que
permet determinar la petjada ecològica d’un paquet turístic en el seu conjunt, és a dir,
incloent les activitats, la restauració, l’allotjament i els desplaçaments.
Aquesta informació sobre la petjada permet al visitant saber quin és l’impacte en termes
d’emissions del paquet que contracta, de manera que té una funció divulgativa i de
conscienciació. A la vegada, la informació permet determinar quins serveis del paquet
(activitats, desplaçaments, etc.) contribueixen més a l’emissió de gasos contaminants i
també facilita la comparació entre sí de diversos paquets turístics des d’aquest punt de
vista.
En clau interna, Trescàlia vol utilitzar aquesta informació per fer una discriminació positiva
sobre els paquets creats en el marc de la CETS, i també per intentar reduir les emissions
d’aquells serveis que tenen una contribució més elevada en la generació d’emissions (i, per
tant, reduir la petjada ecològica del conjunt de paquets turístics). En una fase més avançada,
també volen oferir la possibilitat de compensar aquesta petjada fent una aportació als
diferents projectes de conservació del Parc Natural.
Factors d’èxit
•

La contribució va associada (s’inclou) als propis productes/paquets turístics i pren dues
formes: vivencial (accions de voluntariat per part dels propis visitants) i econòmica.

•

El treball conjunt i la complicitat entre els responsables de l’agència de viatges i els
tècnics del Parc Natural, que ha permès identificar projectes de conservació i tasques
que poden contribuir-hi.

•

Els projectes de conservació als quals es contribueix estan liderats i executats per un
parc natural i, per tant, tenen continuïtat en el temps.

•

El marc i els recursos que ofereix participar en un projecte internacional que té, entre
els seus objectius, crear productes turístics que contribueixin directament a la
conservació d’espais naturals protegits.

Fonts d’informació consultades
• Web de la iniciativa: https://trescalia.com/qui-som/turisme-responsable
• Fitxa al portal Soy Ecoturista: https://soyecoturista.com/trescalia-agencia-de-viajesreceptiva-2/
• Informació facilitada a través del correu electrònic
• Presentació de la iniciativa en el marc d’una sessió sobre “Conservació del patrimoni
natural i gestió turística, una simbiosi de futur” (web) organitzada per la Universitat de
Girona: xerrada de Beth Cobo, fundadora i cap de producte de Trescàlia (a partir del
minut 41), i presentació pwp associada.
• Projecte Destimed+: web oficial (https://destimed-plus.interreg-med.eu/) i informació
del
projecte
en
català
(http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/coneix-la-nostrafeina/projectes-internacionals/destimed-plus/index.html)
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Cas 3: Bahía de Santander i la recuperació de l’àguila pescadora
Localització
Badia de Santander (Cantàbria)
Agent impulsor
Bahía de Santander, ecoturismo y educación ambiental (www.bahiasantander.es) és una
empresa de més de 20 anys que es dedica a l’ecoturisme, l’educació ambiental i la
consultoria en projectes d’interpretació del patrimoni i conservació de la natura. Ofereixen
activitats d’ecoturisme per a tots els públics: rutes en vaixell, rutes a peu per la costa
cantàbrica, itineraris interpretatius, observació d’aus, passejades botàniques i safaris
fotogràfics.
L’empresa també executa el programa d’ecoturisme de l’Ajuntament de Marina de Cudeyo,
finançat en part pel consistori. Precisament en aquest municipi, a la localitat de Rubayo,
l’empresa gestiona des del 2017 l’Osprey Centre, un centre de visitants dedicat a l’àguila
pescadora a la badia de Santander. Aquest equipament disposa d’una exposició itinerant i
és el punt de partida de diversos itineraris interpretatius a peu que ofereix l’empresa.
A banda d’aquests serveis ecoturístics, Bahía de Santander porta a terme l’ús públic d’un
espai protegit de la xarxa Natura 2000: la ZEC Dunas del Puntal y Estuario del Miera. I en
l’àmbit de la conservació, desenvolupen el projecte de recuperació de l'àguila pescadora
als voltants de la badia de Santander.
L’empresa va ser creada per Carlos Sainz, guia intèrpret i ornitòleg amb amplia experiència
en formació i gestió de projectes ambientals. L’empresa és membre del Centro Español de
Turismo Responsable i té la seu principal a la ciutat de Santander. Compta amb un
compromís sòlid amb la sostenibilitat i ha rebut diversos premis en aquest àmbit (enllaç).
Agents col·laboradors
Ajuntament de Marina de Cudeyo
Teixit econòmic i social: veïnat de Marina de Cudeyo, comunitat educativa, empresaris
hotelers i allotjaments de Cantàbria.
Reserves Naturals: Reserva de la Biosfera d’Urdaibai, els aiguamolls D’Orx (França), la Ría
de Villaviciosa i la Ría de l’Eo (Asturies) i l’estuari del Miño (Galicia).
Roy Dennis Wildlife Foundation: www.roydennis.org
Descripció breu de la iniciativa
El 10% de la recaptació dels serveis d’ecoturisme i educació ambiental que ofereix Bahía de
Santander es destinen a un projecte de recuperació de l’àguila pescadora que executa la
pròpia empresa amb el suport de voluntariat. A més, neutralitzen la petjada de carboni de
les activitats incloses al programa d’ecoturisme de l’Ajuntament de Marina de Cudeyo així
com de les pròpies activitats de l’empresa i derivades d’aquestes.
Com funciona i com es vehicula la contribució
Un dels principals projectes de conservació de l’empresa és el de recuperació de l’àguila
pescadora (Pandion haliaetus). Bahía Santander destina a aquest projecte el 10% de la
recaptació de les activitats d’ecoturisme i d’educació ambiental que ofereix. Anualment la
contribució econòmica volta els 1.500€ i cada any es destina a actuacions diverses.
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El projecte de recuperació de l’àguila pescadora és la base de gran part de les activitats de
l’empresa, que fa visites i observacions del niu i les perxes a distància per terra i per mar.
Aquest projecte pretén estimular la recolonització natural d’aquesta espècie amenaçada,
augmentant-ne l’àrea de distribució i afavorint la connectivitat entre la població francesa i
la del sud de la Península Ibèrica. El projecte va rebre el 2n premi de Sostenibilitat al 23è
Certamen Humanidad y Medio, de l’Ajuntament de Camargo.
La recaptació del 10% de les activitats de l’empresa es destina a:
•

Desenvolupar activitats per part del grup de voluntaris de l’Osprey Centre (prèviament,
també es van destinar recursos a crear-lo i posar-lo en marxa). Entre d’altres, les tasques
que executen són:
o Construcció i manteniment periòdic de les estructures (posadors i nius
artificials) ubicades en l’intermareal de la maresma del Conde, territori de
l’àguila pescadora.
o Revisió i reemplaçament de targetes i bateries de càmeres de fototrampeig.
o Suport al seguiment de l’espècie.

•

Elaborar recursos didàctics i divulgatius, com ara una exposició de 6 rollups sobre
l’àguila pescadora i samarretes de promoció del projecte.

L’empresa també executa altres projectes de conservació i gestió de la biodiversitat que en
part s’alimenten del 10% de contribució dels visitants i del suport d’administracions locals
i regionals. Destaquen els següents:
• Zonificació de l’àmbit terrestre de la maresma del Conde per impedir l’accés de vehicles
a la zona de reserva.
• Zonificació de l’àmbit aquàtic per impedir l’accés d’embarcacions als posadors i nius.
• Gestió de podes i purins.
• Elaboració de nous posadors i col·locació a l’intermareal
• Eliminació del vedat de caça proper
• Revisió de línies elèctriques
D’altra banda, Bahía de Santander neutralitza la petjada de carboni associada al programa
d’ecoturisme de l’Ajuntament de Marina de Cudeyo i a la resta d’activitats ecoturístiques
de la pròpia empresa.
Al llarg dels anys 2019 i 2020 es va mesurar la petjada de carboni de les activitats
ecoturístiques i es van neutralitzar les emissions derivades del seu desenvolupament. L’any
2019 la petjada de carboni va ser de 26 tones de CO2 equivalent, de les quals el 99%
corresponia a emissions indirectes originades durant els desplaçaments d’assistents a les
activitats i derivades dels allotjaments dels assistents. La neutralització d’aquestes
emissions es va dur a terme contribuint al Programa d’Ecoturisme amb projectes de carboni
creats sota el Mecanisme de Desenvolupament Net de les Nacions Unides (enllaç).
El càlcul de la petjada de carboni el fa l’empresa Carbono Gestión a partir de les dades
recollides dels assistents de les activitats i es duu a terme mitjançant metodologies i
estàndards reconeguts globalment, com la norma ISO 14064, The Greenhouse Gas Protocol
(GHG Protocol) i PAS 2050. Aquest càlcul inclou la combustió fòssil de fonts mòbils, de les
rutes en vaixell que ofereix l’empresa, el consum elèctric de les activitats del programa
d’ecoturisme, així com les emissions causades pel desplaçament dels participants des de
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les ciutats d’origen fins a les localitzats on es fan les activitats i les emissions associades als
allotjaments dels assistents.
Informació complementària
L’empresa duu a terme contribucions indirectes a través de la campanya d’educació
ambiental de l’àguila pescadora a la badia de Santander per a l’Ajuntament de Marina de
Cudeyo, o impartint el Certificat de Professionalitat en Interpretació i Educació Ambiental
per a entitats col·laboradores del Servicio Cántabro de Empleo. Amb Carbono Gestión,
ofereixen a altres empreses la possibilitat de ser neutres climàticament, mitjançant mesures
de reducció i compensació.
Gràcies al projecte de recuperació de l’àguila pescadora, el 2013 es van començar a
observar exemplars adults d’àguila pescadora en període de reproducció i el 2017 es va
aconseguir que s'establís la primera parella d’àguiles pescadores del Nord d’Espanya, de
moment sense èxit reproductiu. S’espera que en un futur el projecte pugui contribuir al
desenvolupament del turisme responsable i sostenible de la zona, amb l’àguila pescadora
com a espècie paraigües i emblemàtica de la zona.
Factors d’èxit
•

Un projecte emblemàtic (el de recuperació d’una espècie amenaçada, l’àguila
pescadora), en el mateix territori on l’empresa ofereix activitats ecoturístiques,
concentra tota l’acció de contribució. A més, la coordinació i execució del propi projecte
va a càrrec de l’empresa, que disposa de l’expertesa per dur-lo a terme.

•

El projecte aglutina un gran nombre d’agents locals: veïns, comunitat educativa,
allotjaments locals, etc. I també compta amb el suport i assessorament d’una fundació
internacional.

•

Possibilitat de conèixer i visitar el propi projecte de contribució a través d’experiències
ecoturístiques que ofereix de la pròpia empresa.

•

Càlcul rigorós i posterior neutralització d’emissions de CO2 de les activitats
ecoturístiques (desplaçament participants i allotjaments associats).

Fonts d’informació consultades
•
•
•
•
•

Web de la iniciativa de conservació: https://www.bahiasantander.es/proyecto-derecuperacion-del-aguila-pescadora-en-la-bahia-de-santander/
Web de la iniciativa de neutralitat climàtica: https://www.bahiasantander.es/carbonogestion/
Web d’ecoturisme dedicada a l’empresa: https://elecoturista.com/directorio/bahia-desantander-ecoturismo-y-educacion-ambiental/
Article sobre l’experiència ecoturística: https://elecoturista.com/experiencias/aguilaspescadoras-en-la-bahia-de-santander/
Informació facilitada a través del correu electrònic
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Cas 4: piriNATURE i l’estudi de la glacera rocosa de Cotiella
Localització
Pirineu aragonès
Agent impulsor
piriNATURE (https://pirinatureexperiences.com) és un equip de guies de muntanya liderat
per Helena Parga que ofereix una àmplia diversitat d’experiències al Pirineu aragonès per
gaudir de la muntanya i la natura i, al mateix temps, conèixer la seva biodiversitat, geologia,
paisatge, cultura i gastronomia. Amb seu a Benasc, les experiències de piriNATURE inclouen
activitats dissenyades per a famílies, ascensions a cims, travesses, sortides ornitològiques,
raquetes de neu, senderisme interpretatiu, visites culturals/rurals i tallers de natura.
piriNATURE compagina els guiatges amb la tasca de consultoria, desenvolupant i
implementant de projectes d’ecoturisme i educació ambiental, així com estudis del medi
natural.
Descripció breu de la iniciativa
piriNATURE destina el 5% de l’import de cadascuna de les activitats guiades a un projecte
de recerca que porta a terme un equip de tres persones expertes, inclosa la responsable de
l’empresa. Aquest projecte és l’estudi de la glacera rocosa de Cotiella, situada a la cara nord
del massís homònim. Aquesta glacera també es pot conèixer i visitar mitjançant tres
experiències ecoturístiques que ofereix la pròpia empresa.
Agents col·laboradors
Universitat de Saragossa – Departament de Ciències
Bodega Viñas del Vero, de la Denominació de Origen Somontano
Com funciona i com es vehicula la contribució
La contribució de piriNATURE a la conservació del medi natural es vehicula destinant un
5% de l’import de les activitats guiades a un projecte d’estudi d’un element geològic
singular, la glacera rocosa de Cotiella, situada a la cara nord del massís homònim, entre els
valls del riu Cinca i el riu Éssera, al Pirineu d’Osca.
Una glacera rocosa és un cos de pedregams i gel que flueix sota el seu propi pes. La glacera
de Cotiella no està catalogada i els impulsors de l’estudi pressuposen que segueix activa,
fet que volen certificar. Aquest és, doncs, l’objectiu de l’estudi. En cas de confirmar-se, seria
la glacera rocosa activa més meridional d’Europa.
Per dur a terme la recerca, anomenada “Tras la huellas del glaciar”, s’han instal·lat diversos
sensors a la glacera per tal de monitoritzar els canvis de temperatura, i també es farà
fotointerpretació (amb visors cartogràfics 2D i 3D) d’ortofotografies d’alta resolució per
detectar els possibles desplaçaments de la glacera. Aquestes dades se cediran a la
Universitat de Saragossa (Departament de Ciències), on en faran el tractament i l’anàlisi i
n’extrauran les conclusions.
Aquest estudi el porta a terme un equip de tres persones expertes:
•

Ánchel Belmonte, doctor en geologia per la Universitat de Saragossa i coordinador
científic del Geoparc Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos. La seva tesi doctoral,
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dedicada a la geomorfologia del massís de Cotiella, és el punt de partida de l’estudi. És
el col·laborador principal i l’ànima del projecte.
•

Mikel Calle Navarro, doctor en geologia i expert del laboratori d’investigació científica
adscrit al Grup de Processos Geoambientals i Canvi Global del Museu Natural de
Ciències Naturals (CSIC).

•

Helena Praga, biòloga i impulsora del projecte de recerca, guia de muntanya i
responsable de piriNATURE. Participa en l’estudi fent treball de camp i també en la part
educativa i de difusió.

El projecte compta amb el suport de la bodega Viñas del Vero, de la DO Somontano, dins
la seva iniciativa “Vidas”, que amb aquest nom finança diverses iniciatives de conservació
de la biodiversitat. La bodega ha finançat l’adquisició dels sensors instal·lats al glaciar.
Aquesta glacera es pot conèixer i visitar mitjançant tres experiències ecoturístiques que
ofereix piriNATURE, de manera que els ecoturistes més curiosos poden observar de primera
mà la contribució que fan mitjançant la pròpia activitat turística, a més de sensibilitzar-se
sobre els efectes de l’escalfament global en les glaceres pirinenques (vídeo).
Aquestes experiències són una activitat per a famílies (amb una part interactiva), una ruta
a peu interpretada que culmina amb la magnífica visió de la cara Nord del Cotiella (des
d’on s’analitzen detingudament les formes de la glacera rocosa), i una ruta a peu força
exigent que porta els visitants a trepitjar la pròpia glacera per sentir-la en primera persona
i conèixer els detalls de l’estudi que s’hi està duent a terme.
Informació complementària
piriNATURE és membre del Club de Producte Birding Aragó, que aglutina empreses i
professionals del turisme ornitològic i de natura d’aquesta comunitat autònoma
(www.birdingaragon.com). També és membre fundadora d’ATONPA (Associació de Turisme
Ornitològic i Natura de Pirineu Aragonès, www.facebook.com/atonpa).
D’altra banda, piriNATURE va obtenir un dels premis Edelweiss 2020 atorgats pel Clúster de
Turisme Sostenible d’Aragó (https://tsac.es), concretament en la categoria idea amb futur,
precisament per la contribució que fan al projecte de conservació de la glacera de Cotiella.
Factors d’èxit
•

Vehicular la contribució a un projecte específic de recerca vinculat al mateix territori on
tenen lloc les activitats ecoturístiques, i que permet al mateix temps conscienciar sobre
els efectes del canvi climàtic.

•

Possibilitat de conèixer i visitar el propi projecte de contribució, a través de tres
experiències ecoturístiques dissenyades per a tres públics diferents.

•

Implicació d’un equip de científics i d’una universitat en el projecte de recerca, fet que
li aporta rigor i solidesa.

•

Patrocini rebut d’una empresa amb molta projecció pública com és la bodega Viñas del
Vero.
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Fonts d’informació consultades
• Web de la iniciativa: https://pirinatureexperiences.com/proyectos-de-conservacion/
• Vídeo de la iniciativa (en el marc del suport rebut per la bodega Viñas del Vero):
https://youtu.be/Kni4KDH9JSM
• Notícia sobre el projecte en mitjans de comunicació (enllaç, enllaç i enllaç)
• Notícia sobre els premis Edelweiss 2020 (enllaç)
Fotos
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Cas 5: Birds & Lynx Ecotourism i la conservació d’aus amenaçades
Localització
Jaén, Andalusia
Agent impulsor
Birds & Lynx ecotourism (www.birdslynxecotourism.com) és una empresa de guiatges i
observació de fauna salvatge, flora i paisatges del sud de la Península Ibèrica, principalment
a Andalusia, i ocasionalment a Castella La Manxa. Ofereixen la possibilitat d’observar
espècies d’un gran atractiu ecoturístic com són el linx ibèric o l’àguila imperial ibèrica, entre
d’altres. Estan especialitzats en turisme ornitològic i en fotografia de fauna salvatge.
L’empresa compta amb naturalistes amb formació específica en biologia, gestió i
organització dels recursos naturals i paisatgístics i gestió d’espais protegits, entre altres i
amb experiència en conservació i turisme sostenible. A més, són membres d’Iberaves, una
iniciativa de SEO/BirdLife per comprometre agents econòmics locals amb el turisme de
natura i la conservació responsable.
Agents col·laboradors
SEO/BirdLife, entitat amb qui col·laboren pel fet ser membres de la iniciativa Iberaves,
turisme ornitològic: https://seo.org/en-el-campo/turismo-ornitologico/iberaves
Descripció breu de la iniciativa
Birds & Lynx ecotourism dedica temps, recursos econòmics (uns 1.000-1.200 € cada any) i
cessió de materials a diversos projectes de conservació de fauna salvatge. Actualment
col·laboren sobretot amb el projecte de conservació de l’esparver cendrós i el projecte de
seguiment i marcatge del xoriguer petit.
A més a més, disposen d’acords de col·laboració amb algunes finques privades per poder
accedir a territoris de linx ibèric, que proporcionen als propietaris un benefici econòmic, i
que contribueixen directament a la conservació de l’espai natural i a la conscienciació
d’altres propietaris de terrenys semblants. En alguna de les finques l’empresa hi duu a terme
accions de millora de l’hàbitat.
Com funciona i com es vehicula la contribució
Birds & Lynx ecotourism dediquen part del seu temps, beneficis i materials a projectes de
conservació de fauna salvatge.
Actualment col·laboren aportant part del benefici econòmic que obtenen dels seus serveis
ecoturístics al projecte de conservació de l’esparver cendrós (Circus pygargus) a la província
de Jaén i al projecte de seguiment i marcatge del xoriguer petit (Falco naumanni) a La
Carolina (Jaén). En aquests projectes també contribueixen aportant temps, per exemple en
campanyes de salvament o censos, o comprant materials per elaborar el tancat dels nius
de l’esparver cendrós o les caixes nius del xoriguer petit.
També contribueixen a un projecte de conservació del cuaenlairat (Erythropygia galactotes),
col·laborant en els censos de Jaén i Còrdova d’aquest petit ocell. A més, efectuen la venda
d’oli d’oliva verge extra del projecte, el 100% del l’import del qual es destina a la
conservació de l’espècie.
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Anualment l’empresa calcula que inverteix entre 1.000 i 1.200€ a aquests projectes i a altres
que van sorgint, com ara la creació de basses per amfibis, la millora del conill, etc. No
destinen una quantitat fixa sinó que contribueixen en funció de les necessitats dels
projectes i dels fons disponibles.
D’altra banda, l’empresa disposa d’acords de col·laboració amb la propietat d’algunes
finques privades de Sierra Morena per poder-hi entrar a fer activitats d’observació de fauna.
Aquests acords permeten a l’empresa oferir experiències exclusives i diferents, evitant
aglomeracions i pressió al territori i a la fauna que hi habita. L’empresa té llogat un latifundi
per 3.000€/any + IVA per poder-hi accedir i fer-hi activitats regularment. A altres finques
privades hi accedeixen amb menor freqüència i l’empresa paga cada cop que hi va segons
el nombre de persones (una quantitat variable d’entre 15 i 20€ per persona i dia).
Aquests acords proporcionen als propietaris de les finques un benefici econòmic per l’ús
de l’espai privat, contribuint directament a la conservació de l’espai natural i a la
conscienciació ambiental dels usuaris i propietaris. Aquests beneficis fan que els propietaris
vegin rentable tenir a les seves finques espècies protegides com el linx ibèric o l’àguila
imperial ibèrica, que d’altra manera els podrien comportar un destorb. Aquesta és una via
de conservació directa, ja que als propietaris els interessa conservar el bon estat de la finca
per tal que es mantinguin com a hàbitat de les espècies. De fet, a Sierra Morena la majoria
de finques són terrenys privats de caça o ramaderia. La intenció és que en un futur pugui
haver més propietaris interessats per aquest tipus de beneficis econòmics i substitueixin
l’activitat cinegètica per activitats d’ecoturisme.
A la finca que l’empresa té llogada, a més del disposar dels drets d’accés, hi duu a terme
actuacions de millora de l’hàbitat, com basses per a amfibis, caus artificials per a conills o
instal·lació de caixes nius per al mussol comú (Athene noctua). D’aquesta manera la
biodiversitat també es veu beneficiada de l’ús de la finca.
Els integrants de l’empresa informen els seus clients de les diverses ONG conservacionistes
de què formen part i els expliquen els projectes que desenvolupen. Fruit d’aquesta
informació, alguns dels clients (sobretot estrangers) fan donacions particulars a aquests
projectes, i en algunes ocasions són aportacions quantioses. En altres casos, els clients
s’interessen per maneres de participar en aquests projectes de conservació a través del
voluntariat o altres formes de col·laboració i l’empresa els informa, generant així
conscienciació.
Informació complementària
L’empresa, a través del seu web, proporciona informació per a la visita i dona a conèixer
allotjaments, punts d’informació, parcs naturals i altres webs d’interès, promovent un
turisme per la zona que reporti beneficis econòmics a la comunitat local.
A més, duen a terme tallers d’educació ambiental que contribueixen indirectament a la
conservació de l’entorn.
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Factors d’èxit
•

La contribució va més enllà de l’aportació econòmica: els membres de l’empresa
cedeixen el seu temps (col·laborant en censos, per ex.) i materials.

•

Contribució en projectes diversos però centrats en espècies d’aus amenaçades, fruit de
l’expertesa en ornitologia de l’empresa.

•

Suport a la conservació d’hàbitats i espècies de gran valor ecològic a través de la pròpia
activitat ecoturística quan aquesta té lloc en finques privades, atès que la seva propietat
es beneficia de l’activitat i procura que es mantingui en bon estat.

•

Els beneficis que genera l’empresa per a algunes propietats contribueix a sensibilitzar
altres propietats de Sierra Morena que els usos ecoturístics dels terrenys poden ser una
alternativa a usos que degraden la biodiversitat (com ara la caça).

Fonts d’informació consultades
• Web de la iniciativa: https://www.birdslynxecotourism.com/quienes-somos
• Fitxa de l’empresa a la revista “El Ecoturista”:
https://elecoturista.com/directorio/birds-lynx/
• Informació facilitada a través del correu electrònic
Fotos
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Cas 6: Birdwatch Asturias, plantació d’arbres i conservació del trencalòs
Localització
Astúries
Agent impulsor
Birdwatch Asturias (https://birdwatchasturias.es) és una empresa dedicada a l’observació
de fauna i natura i a l’educació ambiental. L’empresa va ser fundada el 2016 i està situada
als Picos de Europa, on s’ha especialitzat en l’observació d’aus en espais protegits com el
Parc Nacional de los Picos de Europa i la Reserva de la Biosfera (i Parc Natural) de Ponga.
Ofereixen activitats d’observació de fauna salvatge, principalment d’aus, amb grups reduïts
de visitants. Per la pròpia filosofia de l’empresa, les activitats d’ecoturisme de Birdwatch
Asturias sempre defugen les sortides massificades per tal de millorar la qualitat de les
observacions de fauna i evitar molèsties i la pressió exercida sobre animals i plantes de
l’entorn. Entre les modalitats d’activitat compten amb passejos ornitològics i rutes en cotxe
pels llacs de Covadonga, la Reserva de la Biosfera i Parc Natural de Ponga, així com
descensos per la ria de Villaviciosa i el riu Sella mentre es duu a terme l’albirament de fauna.
Agents col·laboradors
Associació Proyecto Roble: https://proyectoroble.wordpress.com/
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos: https://quebrantahuesos.org/
Descripció breu de la iniciativa
A Birdwatch Asturias calculen les emissions que generen les seves activitats cada any i
l’import necessari per compensar-les. Aquesta quantitat la destinen, a parts iguals, a dos
projectes de caire diferent: la plantació d’arbrat autòcton en zones cremades d’Astúries per
part d’una associació local (Proyecto Roble), i al projecte de reintroducció del trencalòs als
Picos d’Europa que lidera la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.
Com funciona i com es vehicula la contribució
Birdwatch Asturias contribueix econòmicament i a parts iguals a dues iniciatives de
conservació de la natura: el Proyecto Roble, del qual són socis, i a la Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos.
La contribució de l’empresa es determina a partir del càlcul de la petjada de carboni anual
de les activitats. A través d’alguna de les calculadores disponibles a Internet, s’obté la
quantitat de CO2 equivalent generada i l’import econòmic necessari per compensar
aquestes emissions. Així doncs, l’import varia cada any en funció de l’activitat de l’empresa.
Els recursos destinats al col·lectiu Proyecto Roble es materialitzen en la plantació d’arbrat
autòcton en zones cremades a l’orient d’Astúries. L’empresa també dona visibilitat al
projecte per promoure que altres agents hi participin i informa els clients d’on van part dels
seus diners, per tal que se sentin partícips de l’acció. A més de la contribució econòmica,
Birdwatch Asturias són socis de l’associació Proyecto Roble i hi contribueixen pagant la
quota anual i participant activament en la plantació física d’arbres tot gaudint d’un matí
festiu amb altres membres de l’entitat.

32

Iniciatives turístiques exitoses
de contribució i retorn al territori

3. BONES PRÀCTIQUES ANALITZADES

El projecte de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos té per objectiu
ajudar a reintroduir aquest voltor que es va extingir fa 60 anys als Picos de Europa a causa
de l’acció humana. Aquest projecte també es dona a conèixer als clients per tal que se’n
sentin partícips.
Els clients, en contractar l’activitat, són informats que la seva petjada de carboni serà
compensada. Posteriorment, durant l’execució de l’activitat l’empresa sol detallar el
mecanisme concret de compensació de les emissions i dona visibilitat als dos projectes de
contribució.
Birdwatch Asturias també ofereix tallers d’educació ambiental gratuïts al Colegio Rural
Agrupado (CRA) de San Juan de Beleño, situat a l’entorn del Parc Natural de Ponga, on hi
desenvolupen part de la seva activitat ecoturística. Aquestes activitats i tallers ajuden els
infants a conèixer i estimar l’entorn que els envolta. A més, han dut a terme tallers
d’educació ambiental en altres centres educatius d’Astúries.
Una altra acció de contribució que duen a terme és afavorir els petits negocis locals. Ho fan
recomanant restaurants o botigues als clients on poden comprar productes locals típics de
la zona, o incloent alguns locals d’interès (forn de llenya o formatgeria artesanal) en les
pròpies rutes turístiques de l’empresa.
Informació complementària
Com a empresa també participen en congressos d’ecoturisme i col·laboren amb l’expert en
ecoturisme Alfonso Polvorinos en l’organització de les trobades NatureWatch des de fa uns
anys, que també contribueixen a conservar l’entorn. De manera voluntària col·laboren fent
censos d’aus organitzats per SEO BirdLife.
Birdwatch Asturias ha contribuït a crear l’associació Ecoturismo en Picos de Europa
(https://ecopicosdeeuropa.com), que agrupa diverses empreses d’allotjaments i activitats
ecoturístiques de la zona.
Factors d’èxit
•

La contribució econòmica es relaciona directament amb la petjada de carboni de
l’empresa, i així se n’informa als clients com a via de conscienciació.

•

Els dos projectes que reben la contribució econòmica estan impulsats per entitats
locals.

•

La contribució va més enllà de l’aportació econòmica: els membres de l’empresa
participen en les activitats de plantació d’arbres.

Fonts d’informació consultades
• Web de la iniciativa: https://birdwatchasturias.es/eliminando-nuestra-huella-decarbono/
• Web blog sobre la petjada de carboni de Birdwatch Asturias :
http://proyectoroble.blogspot.com/p/huella-de-carbono_10.html
• Fitxa de l’empresa a la revista “El Ecoturista”:
https://elecoturista.com/directorio/birdwatch-asturias/
• Web de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos sobre el projecte de
reintroducció: https://quebrantahuesos.org/programas-de-reintroduccion-delquebrantahuesos/
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Informació facilitada a través del correu electrònic

Fotos
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Cas 7: Jeep Safari Menorca, rutes 4x4 sostenibles i neteja de platges
Localització
Menorca, Illes Balears
Agent impulsor
Jeep Safari Menorca (www.jeepsafarimenorca.es) és la marca comercial de Menorca
Turismo Activo S.L., una empresa que des del 2012 organitza excursions en vehicles 4x4 a
l’illa de Menorca. Aquestes rutes solen tenir unes 6 hores de durada i es fan, en part, per
l’interior de finques privades restringides al públic però situades en àrees protegides d’una
gran bellesa (gràcies a acords amb la propietat).
Les rutes es fan sempre amb grups reduïts (un únic vehicle per a cada ruta, amb capacitat
màxima de 8 persones) i amb cotxes adaptats per facilitar l’observació de l’entorn (Land
Rover Defender modificats amb barres antibolc i sostres oberts). Els conductors són a la
vegada guies professionals que transmeten estima per l’illa i en difonen els valors culturals,
històrics i naturals, fomentant actituds de respecte i conservació.
A mig termini, tenen el projecte d’anar substituint els motors dels vehicles actuals per
versions elèctriques, sempre en funció dels ingressos de l’empresa i el cost dels motors
(previst a la baixa).
Descripció breu de la iniciativa
Jeep Safari Menorca aplica en la seva activitat diverses accions per minimitzar l’impacte
ambiental i per generar beneficis per a l’entorn i per a la població local. A més a més, els
seus fundadors col·laboren des de fa temps en diverses iniciatives de neteja i recollida de
residus en espais naturals de l’illa de difícil accés que promouen entitats locals.
Agents col·laboradors
Fundació per a la Preservació de Menorca: https://menorcapreservation.org
Per la Mar Viva: https://www.perlamarviva.com/?page_id=151
Com funciona i com es vehicula la contribució
Jeep Safari Menorca ha col·laborat en diverses iniciatives de recollida de residus impulsades
per organitzacions com Menorca Beach Clean (Fundació per a la Preservació de Menorca)
i Per la Mar Viva. L’empresa hi participa aportant els seus vehicles 4x4, que permeten arribar
a platges i altres espais naturals de difícil i accés, i transportar els residus recollits a plantes
de tractament.
D’altra banda, l’empresa col·labora en la logística de l’Epic 360º, cursa de nivell internacional
que ressegueix el famós Camí de Cavalls (GR-223), ajudant a sensibilitzar la societat, a través
de l’esport, de la importància de la conservació de l’entorn.
Arran de la pandèmia de la COVID-19, aquest tipus d’iniciatives s’han aturat, però els
responsables de l’empresa mantenen el compromís i tenen la intenció de reprendre-les així
que es pugui.
La pròpia activitat de l’empresa també genera tot un seguit de beneficis per a l’entorn i per
a la població local. Destaquen els següents:

35

Iniciatives turístiques exitoses
de contribució i retorn al territori

3. BONES PRÀCTIQUES ANALITZADES

•

Totes les rutes inclouen sensibilització i interpretació del patrimoni menorquí i la
cultural local, abastant temàtiques tan diverses com la importància de la posidònia en
l’ecosistema marí, geologia a partir dels colors de les roques de la cales o la formació
dels barrancs, el passat megalític de l’illa, l’agricultura i els productes derivats (incloent
tastets de formatge), espècies endèmiques de l’illa, festes i tradicions locals, el vent de
tramuntana, etc.

•

Les activitats aporten missatges vinculats a l’educació ambiental i al respecte vers el
medi natural: la problemàtica dels plàstics a les costes i al mar Mediterrani, evitar que
els clients arrenquin flors i optin per emportar-se només un record fotogràfic, respectar
el bestiar i les propietats privades, etc.

•

Gràcies als 6 cotxes (capacitat total, 48 persones) i al fet que cada vehicle fa una ruta
independent, es contribueix a dispersar els visitants i descongestionar indrets
massificats.

•

Durant les visites a finques productores, els visitants poden conèixer el procés de
fabricació de productes com el formatge, degustar-ne diverses varietats i comprar-ne
directament al productors, contribuint així a l’economia local.

•

Els vehicles permeten a persones amb dificultats de mobilitat accedir a llocs de gran
bellesa que d’altra manera els resultaria impossible.

Més enllà d’aquestes iniciatives directes de contribució directa o indirecta, l’operativa de
l’empresa aposta per altres accions que minimitzen l’impacte ambiental de les rutes en 4x4.
Destaquen les següents:
•

Només utilitzen un únic vehicle per ruta, evitant circular en combois o caravanes de
diversos cotxes. D’aquesta manera, redueixen la contaminació (atmosfèrica i visual), el
desgast dels camins, molèsties a la població local, etc.

•

El trajecte en 4x4 és el mitjà, no la finalitat. Les rutes no busquen circular per terrenys
complicats, col·locar el cotxe en forts pendents o acabar plens de fang. El vehicle serveix
per apropar-se a llocs espectaculars i gaudir de l’entorn durant el propi trajecte, que es
fa sempre amb velocitats moderades. Sempre circulen per camins ja formats, i en les
finques privades es respecten els camins marcats pels pagesos i les èpoques de sembra.

•

Els vehicles tenen tracció total (permanent a les 4 rodes), la qual cosa fa que no derrapin
mai i que el desgast dels camins sigui mínim.

•

En els trajectes a peu (a platges, miradors, etc.), es respecten els camins senyalitzats i
es compleix amb la normativa i les restriccions legals (vinculades a èpoques de
nidificacions d’espècies com el milà, o a la conservació dels sistemes dunars, per
exemple). L’empresa sempre està al dia dels canvis o incidències que comuniquin les
administracions responsables dels espais naturals.

Informació complementària
Jeep Safari Menorca és de les primeres empreses de l’Estat espanyol i una de les tres
úniques de Menorca que ha obtingut el certificat d’adhesió al Sistema de Reconeixement
del Turisme de Natura a la Xarxa Natura 2000, atorgat pel Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic. És un sistema complementari amb altres sistemes existents
equivalents, com la Carta Europea de Turisme Sostenible o la Marca de Qualitat de Reserves
de la Biosfera Espanyoles.
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Aquesta sistema, descrit en aquesta pàgina web, distingeix aquelles empreses
compromeses amb l’entorn que operen dins d’espais de la Xarxa Natura 2000. Les empreses
certificades compleixen amb les màximes garanties de conservació de la biodiversitat i
col·laboren de manera activa amb les administracions ambientals i turístiques.
Factors d’èxit
•

La flota de vehicles 4x4 de l’empresa com a via de contribució: s’utilitza per accedir a
llocs complicats i facilitar el transport dels residus recollits durant els esdeveniments de
neteja organitzats periòdicament.

•

La col·laboració amb entitats sense ànim de lucre que treballen específicament a l’illa
de Menorca.

•

El ferm compromís ambiental i social de l’empresa, que és la base per aplicar tot un
seguit de bones pràctiques en la seva activitat i convertir un producte de rutes 4x4 en
autèntiques experiències ecoturístiques.

Fonts d’informació consultades
• Web de la iniciativa: www.jeepsafarimenorca.es
• Fitxa de la iniciativa a la revista “El Ecoturista”: https://elecoturista.com/directorio/jeepsafari-menorca
• Informació facilitada a través de correus electrònics intercanviats durant agost de 2021
• Vídeo promocional de l’empresa: https://vimeo.com/261632184.

Fotos
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Cas 8: Pyrene 365 i la recuperació de camins tradicionals i la memòria local
Localització
Pirineu aragonès
Agent impulsor
Pyrene 365 (https://pyrene365.com/) és una empresa creada fa 4 anys per Xisco Villalonga
i Eva García, a la comarca aragonesa del Sobrarbe. El projecte pretén compartir la fascinació
dels fundadors pel món de les muntanyes així com la seva preocupació per la preservació
del valor i el llegat, tant natural com cultural, a través d’activitats que permetin als clients
aprendre sobre la vida i el patrimoni dels Pirineus.
A Pyrene365 volen oferir una visió del Pirineu diferent, per gaudir els 365 dies de l’any i
submergir-se en les costums, llegendes, geologia i biodiversitat d’aquestes muntanyes tot
generant una conscienciació i sensibilització en els seus clients. Les activitats que ofereixen
compten amb un fort component interpretatiu del patrimoni natural i cultural, incloent els
valors intangibles d’aquest patrimoni. Alhora les rutes eviten espais concorreguts i
comercials.
Entre els productes ecoturístics que ofereixen hi ha rutes guiades i interpretades, travesses
de diversos dies, ascensos a pics amb interpretació del patrimoni, excursions amb raquetes
de neu interpretades, bivacs, descens de barrancs interpretatiu, banys de bosc, visites
nocturnes per descobrir el patrimoni local i visites culturals.
Agents col·laboradors
Associació Amigos de los Caminos Tradicionales de Sobrarbe: web
Geoparc Sobrarbe-Pirineos: https://geoparquepirineos.com/
Parador de Bielsa, membre de la xarxa de Paradors Nacionals d’Espanya
Descripció breu de la iniciativa
Pyrene365 col·labora amb una associació local (Amigos de los Caminos Tradicionales de
Sobrarbe) per a la neteja i preservació de senders tradicionals i per la recuperació i memòria
del patrimoni material i immaterial de Sobrarbe i del monte Nabaín. Col·laboren també
amb el parador de Bielsa, dins el programa “Natura per als sentits”, oferint als clients de
l’allotjament experiències ecoturístiques, i aportant un 5% de la facturació d’aquestes
activitats a una organització local amb finalitats socials.
Com funciona i com es vehicula la contribució
La principal via de contribució de l’empresa és a través de la col·laboració voluntària que fa
amb l’Asociación Amigos de los Caminos Tradicionales de Sobrarbe (web). Oscar Bayarin,
membre d’aquesta entitat, lidera un projecte de recuperació de camins tradicionals i la
memòria del monte Nabaín, on l’equip de Pyrene365 participa amb altres persones.
El monte Nabaín és una muntanya calcària de 1.799 metres, coberta de boscos i amb grans
espadats, sobretot a la vessant nord. Antigament les tres valls que envolten la muntanya es
trobaven connectades per camins, degut a l’activitat ramadera de la zona. Amb la
desaparició de la ramaderia, els camins i altres elements històrics es van anar abandonant
i perdent.
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El projecte del monte Nabaín es dota de diverses accions per la recuperació d’aquests
camins així com del patrimoni i memòria de la muntanya. Una de les accions principals del
projecte consisteix en buscar els antics camins, netejar-los i marcar-los per tornar-los l’ús.
Una altra tasca principal comporta conversar amb persones d’edat avançada per recuperar
els noms dels camins, els passos, els corrals, les fonts i altres elements lligats a aquelles
activitats tradicionals. L’acció a més reconforta aquestes persones al sentir-se escoltades i
pel reconeixement que els aporten tant les converses com el projecte en conjunt.
La participació de Pyrene365 en aquest projecte aporta a l’empresa coneixements que
després transmeten durant les activitats guiades que recorren les valls del voltant del monte
Nabaín. L’empresa a més difon el projecte i anuncia prèviament cada acció de neteja de
camins a través de les seves xarxes socials, generant un important efecte crida entre les
persones joves.
Pyrene365 compta amb una altra via de retorn al territori que actualment es troba en fase
de concreció. Aquesta s'emmarca en el programa “Natura per als sentits” impulsat per la
xarxa de Paradors Nacionals d’Espanya (notícia). El programa ofereix als clients d’aquests
allotjaments experiències ecoturístiques a la natura que generin beneficis socials,
ambientals i econòmics en els territoris on s’ubiquen els Paradors.
El programa "Natura per als sentits" s'ha creat en col·laboració amb la Fundació Global
Nature i està gestionat pels propis productors locals. Les experiències duen a terme una
tasca de divulgació entre els clients i ajuden econòmicament la zona, contribuint a preservar
la vida rural i posant en valor la biodiversitat, història i cultura de la zona. Són activitats
adreçades a tots els públics que es poden dur a terme durant tot l'any i permeten conèixer
oficis tradicionals, gaudir la bellesa del paisatge, degustar gastronomia única o donar-se
un bany de bosc en racons màgics.
Un dels paradors que participa en el programa és el de Bielsa, situat a la vall de Pineta.
Aquest parador, com la resta, estableix acords amb empreses ecoturístiques locals, entre
les quals es troba Pyrene365, que donen a conèixer la comarca als clients de manera directa.
L’acord de col·laboració es vincularà a un seguit de rutes que guiarà Pyrene365, sobretot
relacionades amb la mineria de la vall de Barrosa, i que el parador oferirà als seus clients i
difondrà a través de materials promocionals. L’acord també comporta que un 5% de la
facturació d’aquestes activitats es destini a una organització local que tingui finalitats
socials a escollir per Pyrene365.
Informació complementària
A les activitats que ofereixen sempre fan referència a la importància de la ramaderia
extensiva i a la preservació de l’agricultura sostenible. Inclouen productes locals tant als
pícnics de les seves activitats com fan referència als productes a les seves rutes.
Factors d’èxit
•

Forta implicació de l’empresa amb una associació local que treballa per la recuperació
dels camins tradicionals d’una muntanya que no forma part dels principals circuits
turístics.

•

La contribució no és econòmica, sinó que es vehicula a través de la participació dels
membres de l’empresa en activitats d’identificació i neteja de camins, i de recuperació
i posada en valor de la memòria col·lectiva de la població local. Aquesta informació
reverteix després en les activitats ecoturístiques.
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La segona via de contribució sí que es econòmica i s’emmarca en un programa potent
impulsat per la xarxa de paradors nacionals per posar en valor el patrimoni local.

Fonts d’informació consultades
• Informació facilitada a través d’una entrevista personalitzada amb Xisco Villalonga i Eva
García, responsables de Pyrene365
• Web de la iniciativa: https://pyrene365.com/quienes-somos/el-proyecto/
• Web d’ecoturisme dedicada a l’empresa: https://soyecoturista.com/pyrene365/
• Notícia sobre el projecte “Natura per als sentits” (enllaç)
Fotos
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4. SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DE LES BONES PRÀCTIQUES
Aquesta sessió va tenir el lloc el 14 de setembre de 2021 i es va fer amb format en línia
(Zoom). Els objectius de la sessió van ser:
•

Presentar diverses iniciatives de contribució i retorn al territori que promouen empreses
d’ecoturisme de diferents territoris de l’Estat espanyol

•

Extreure aprenentatges i factors d’èxit de les bones pràctiques analitzades

•

Debatre com es podrien implementar al Pallars Jussà alguns dels exemples presentats

La sessió s’adreçava als diversos agents turístics de la comarca que treballen en l’àmbit de
l’ecoturisme (agències de viatge, empreses d’activitats, guies professionals, allotjaments,
òrgans gestors d’espais naturals protegits, personal d’equipaments d’informació turística i
museus, etc.). Van participar-hi un total de 11 persones, principalment representants
d’empreses ecoturístiques i d’oficines d’informació turística.
El programa de la sessió es mostra tot seguit:
09:55h

Connexió dels participants

10:00h

Presentació de la jornada
Ramon Iglesias, Àrea de Turisme | Consell Comarcal del Pallars Jussà

10:05h

La contribució al territori, un requisit de l’ecoturisme poc implementat
Xavier Basora, Espai TReS

10:20h

Presentació de les iniciatives analitzades:
com funcionen i quins aprenentatges en podem extreure
Xavier Basora, Espai TReS, amb la participació de David Isern (Cerdanya
EcoResort) i Beth Cobo (Trescàlia)

11:10h

Debat amb els i les participants sobre com es podrien implementar al
Pallars Jussà les idees presentades
Dinamització: Xavier Basora, Espai TReS

11:30h

Fi de la sessió

Durant la darrera part de la sessió va tenir lloc un debat ric i divers sobre com implementar
al Pallars Jussà les idees i els aprenentatges extrets de les iniciatives analitzades. Les
principals aportacions i reflexions en aquest sentit van ser:
•

Les aportacions econòmiques sempre són més ben rebudes que si es demana als
clients que participin en alguna tasca de voluntariat. Això passa perquè les accions de
voluntariat es programen en dates que costa molt que vagin bé als clients (o bé, en cas
de clients internacionals, resulta directament inviable). Una alternativa (com la que
planteja Trescàlia) és integrar les accions de voluntariat dins del propi producte.

•

Integrar la contribució al preu del producte turístic sembla, a priori, més senzill ja que
fa que la pròpia venda del producte comporti (de manera automàtica) una aportació
de retorn al territori. Ara bé, pot passar que afegir la contribució al preu derivi en un
producte més car i, per tant, més difícil de comercialitzar (o, directament, inviable).
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•

Els empresaris ecoturístics poden visualitzar que impulsar iniciatives de contribució
comporta un esforç afegit difícil d’assumir en el dia a dia empresarial. Cal, doncs, buscar
maneres de fer-ho que resultin senzilles i eficaces alhora, i que no comportin molt
desgast per tal que es puguin mantenir en el temps.

•

Un cop s’han preparat les iniciatives de contribució, és clau que les empreses ho
comuniquin per diferents vies als seus clients (i potencials clients) i que ho facin d’una
manera divulgativa, entenedora i propera. Aquí els participants incideixen que resulta
més senzill explicar-ho (i que la contribució s’acabi produint en cas que sigui voluntària)
quan el client té un perfil ja conscienciat o sensibilitzat amb el respecte a l’entorn i al
territori. A la vegada, es detecta que el gran repte és arribar al públic no conscienciat,
que sovint és el majoritari (tot i que dependrà del perfil de clients que tingui cada
empresa).

•

Pel que fa als canals de comunicació possibles, se’n citen de diversos: la pàgina web,
els mails confirmant la comanda, en viu i en directe quan es tenen els clients in situ, o
a posteriori amb un mail d’agraïment (o dels que inclouen un qüestionari de satisfacció)
que també serveixi per convidar a contribuir; un mail que s’ha d’enviar pocs dies
després que els clients marxin de l’establiment o de fer l’activitat, atès que si passa
massa temps s’obliden de l’experiència o emocionalment els queda massa lluny.

•

Pel que fa als missatges, es comenta que, d’inici, cal donar als clients poca informació
sobre les iniciatives de contribució. Si es detecta un cert interès, llavors ja es donen més
detalls (i, per exemple, es lliuren fulletons informatius).

•

Un altre canal de comunicació possible són les oficines d’informació turística, en aquest
cas les situades en diverses localitats del Pallars Jussà. Es comenta que és complicat
informar sobre aquests aspectes quan la majoria de consultes són sobre rutes i
possibles activitats, i quan els turistes solen entrar-hi amb poc temps. No obstant això,
es podria intentar fer arribar breus missatges, d’una manera senzilla i emocional (“si
gaudeixes del territori, pots retornar-li la felicitat que t’ha donat”) i, si hi ha interès,
aprofundir-hi. Seria pioner ja que no es fan enlloc. Des dels responsables d’aquestes
oficines, es plantejarà com a prova pilot en una futura reunió de coordinació.

•

Gratitud Pallars està concebuda com una plataforma que permet vehicular
contribucions de diversos tipus i per a diversos projectes (causes) al mateix temps. Tot
i que va ser impulsada inicialment per l’associació Marques de Pastor i el Consorci
Leader Pirineu Occidental, aspira a convertir-se en un espai on qualsevol empresa
turística del Pallars pugui publicar-hi els projectes o causes que impulsi (i que tinguin
un clar retorn local), i que pugui utilitzar els canals de difusió i de gestió de les
aportacions que ja disposa Gratitud Pallars. De fet, els responsables de Gratitud Pallars
van explicar que ja hi ha 4 empreses que estan a punt de publicar-hi nous projectes.

•

Durant la sessió sorgeixen altres possibles projectes que es podrien integrar a la
plataforma Gratitud Pallars, com una acció de neteja dels entorns del pantà de Sant
Antoni (que, quan acaben les vacances d’estiu, i coincidint amb el baix nivell de l’aigua,
hi apareixen moltes deixalles a les vores i també als camins), o la creació d’una
microreserva al Pallars Sobirà.

•

Per aconseguir aquesta implicació empresarial, cal seguir fent difusió i conscienciació
del teixit d’empreses i establiments (eco)turístics de la comarca, atès que encara són
iniciatives minoritàries. A més a més, resulta fonamental el treball en xarxa entre els
agents turístics, tant públics com privats.
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L’objectiu principal d’aquest informe ha estat identificar i analitzar 8 empreses i/o agents
turístics de Catalunya i la resta de l’Estat espanyol que porten a terme iniciatives turístiques
exitoses de contribució i retorn als territoris on té lloc l’activitat turística que ofereixen.
Aquest tipus d’iniciatives són la materialització d’un dels principis definitoris de
l’ecoturisme, aquell que afirma que aquest segment turístic ajuda a conservar i recuperar
el medi natural i cultural de les destinacions turístiques.
Aquesta contribució de l’ecoturisme la poden fer directament els visitants i turistes, o bé la
poden fer els responsables de les empreses d’ecoturisme. Aquestes contribucions les solen
rebre i vehicular entitats sense ànim de lucre (preferentment locals), que dissenyen i
executen projectes de conservació. Normalment solen ser aportacions econòmiques, o bé
accions de voluntariat.
Les vuit iniciatives escollides són empreses d’ecoturisme referents al seu territori, que
destaquen pel seu dinamisme i la seva innovació. La majoria disposen de certificacions en
sostenibilitat turística i de reconeixements en forma de premis de turisme sostenible i/o
responsable. D’aquestes iniciatives, dues són de Catalunya, una de les Illes Balears
(Menorca), dues al Pirineu Aragonès, una a Cantàbria (a la badia de Santander), una altra a
Astúries (al voltant dels Picos d’Europa), i la darrera a Andalusia, a Jaén (Sierra Morena).
Aquestes iniciatives han estat escollides a partir d’uns criteris prèviament definits i de
cadascuna se n’han analitzat les diverses vies de contribució i els factors d’èxit. D’aquesta
anàlisi i interpretació, s’obtenen les conclusions següents:
•

Totes les iniciatives es fonamenten en un potent compromís ambiental i social de
les empreses i els seus responsables, que tenen assumits tot un seguit de valors ètics
vers el territori i el medi natural on duen a terme la seva activitat econòmica (en aquest
cas, la comercialització de productes i paquets d’ecoturisme i, en alguns casos, d’altres
modalitats). Aquest compromís i aquesta estima pel territori, doncs, és la base
necessària per impulsar les iniciatives de contribució i retorn.

•

Gran part de les iniciatives comporten una estreta col·laboració entre les empreses
ecoturístiques i associacions i entitats locals sense ànim de lucre que, amb sovint
pocs recursos, duen a terme, amb molt de mèrit, projectes i accions de conservació i
recuperació del patrimoni natural i cultural. Aquests projectes i accions són els que
reben les aportacions econòmiques o de treball voluntari que vehiculen les empreses
d’ecoturisme. En algun cas també són projectes que duen a terme els òrgans gestors
d’espais naturals protegits.

•

Els projectes o accions que es beneficien de les contribucions són molt diversos:
suport a projectes de recerca, censos i seguiment d’espècies de fauna o de flora,
projectes de recuperació d’espècies amenaçades o extingides, accions de millora
d’hàbitats (plantacions d’arbres en zones cremades, per exemple), manteniment i
recuperació de camins tradicionals, accions de neteja d’espais naturals, accions de
recuperació de la memòria local vinculada a activitats tradicionals com ara la ramaderia,
etc.
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•

En alguns casos, els sistemes de contribució estan integrats directament en els
productes (ja que l’empresa es compromet a destinar un % determinat del preu del
producte a aquests projectes, normalment entre el 5 i el 10%), mentre que en d’altres
són donacions econòmiques voluntàries que han de fer els propis clients o que fan, a
posteriori, les empreses (a partir, per exemple, de la compensació de la petjada de
carboni de les activitats turístiques).

•

També hi ha sistemes de contribució basats en el treball de voluntariat que porten a
terme els propis turistes (són accions integrades dins dels propis productes), o bé que
fan els responsables de les empreses amb la idea d’ajudar els territoris on
desenvolupen la seva activitat ecoturística.

•

Algunes de les empreses ofereixen la possibilitat de conèixer i visitar, com a part de la
seva oferta d’activitats, els projectes i iniciatives de contribució. És una manera molt
interessant de retroalimentar l’activitat econòmica amb les iniciatives de contribució.

•

La comunicació i divulgació d’aquestes iniciatives és desigual segons les empreses,
malgrat que és essencial ser transparents i explicar molt bé al públic i als clients (tant
els potencials com els reals) com es vehiculen aquest tipus de contribucions. En alguns
casos, la pàgina web de l’empresa ofereix força informació d’aquestes iniciatives,
mentre que en d’altres pràcticament no s’explica res.

Un cop elaborat aquest informe, els 8 casos analitzats es van presentar en una sessió
dirigida als agents ecoturístics del Pallars Jussà, que va tenir lloc el 14 de setembre de 2021.
De la sessió en va sorgir, com a conclusió principal, que caldria aprofitar molt més per
part de les empreses ecoturístiques de la comarca la plataforma Gratitud Pallars, que
s’ha convertit en tot un referent per la seva innovació.
Aquesta iniciativa és una pàgina web, coordinada pel Consorci Leader Pirineu Occidental i
impulsada en el seus inicis per l’associació Marques de Pastor, que permet a qualsevol
empresa publicar-hi projectes d’àmbit local (causes) als quals els visitants i turistes hi poden
contribuir mitjançant donacions econòmiques voluntàries.
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