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Objetivo de la Comunidad de Turismo Sostenible 

Promover la valorización de los recursos naturales
y el patrimonio cultural para un desarrollo del turismo responsable y 

sostenible en las zonas costeras y marítimas del área MED



Comunidad de Turismo Sostenible MED

14 Proyectos MODULARES

Estudios

Proyecto HORIZONTAL
BleuTourMED

Proyectos de 
capitalización

Proyectos piloto

Capitalización
de resultados y 
transferencia

ComunicaciónCommunity building
(intercambio, 
capacitación, 
generación de 
comunidad)



Proyectos modulares de la Comunidad de Turismo Sostenible

ALTER ECO (Alternative tourist strategies to enhance the local sustainable development of tourism by promoting Mediterranean Identity),

BLUEISLANDS (Seasonal variation of waste as effect of tourism), BLUEMED (Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks 

and Knowledge Awareness Centres in order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal 

areas and islands of the Mediterranean), CASTWATER (Coastal areas sustainable tourism water management in the Mediterranean), CO-
EVOLVE (Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the development of sustainable coastal and maritime 

tourism), CONSUME-LESS (Consume Less in Mediterranean Touristic Communities), DestiMED (Mediterranean Ecotourism 

Destination: main components (joint planning, monitoring, management and promotion) for a governance system in Mediterranean protected 

areas), EMbleMatiC (Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence), MEDCYCLETOUR
(MEDiterranean Cycle route for sustainable coastal TOURism), MEDFEST (MED Culinary heritage experiences: how to create sustainable 

tourist destinations), MITOMED+ (Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus), ShapeTourism (New shape and drives 

for the tourism sector: supporting decision, integrating plans and ensuring sustainability), SIROCCO (Sustainable InterRegional cOastal & 

Cruise maritime tourism through Cooperation and joint planning), TOURISMED (Pêche Tourisme for sustainable development in the 

Mediterranean Region). 



Proyecto horizontal BleuTourMed – Socios



Comunidad de Turismo Sostenible

Sostenibilidad

Socio-económico

Impactos ambientales

Governanza



MEDFEST

CO-EVOLVE

BLUEMED

CONSUME-LESS
SΗΑPETOURISM

CASTWATER

DestiMED

SIROCCO

TOURISMEDMITOMED+

MEDCYCLETOUR

BLUEISLANDS

ALTER ECO

EMbleMatiC

Community building - Vínculos entre los proyectos



EMBLEMATIC (Central Macedonia)
ALTERECO-BLUEISLANDS-CONSUME-LESS-SIROCCO  (South Aegean)
BLUEMED (Thessaly)
CO-EVOLVE (Eastern Macedonia-Thrace)
CASTWATER-BLUEISLANDS- EMBLEMATIC (Crete)
TOURISMED
MEDCYCLETOUR

EMBLEMATIC 
CONSUME-LESS (Saranda)
DESTIMED
TOURISMED

ALTERECO-CO-EVOLVE-BLUEMED-SIROCCO (Jadranska Hrvatska)
BLUEISLANDS 
DESTIMED
MITOMED+ (Istria)
MEDCYCLETOUR

MEDCYCLETOUR

EMBLEMATIC (Abruzzo, Sicily)
BLUEISLANDS (Sicily, Sardegna)

ALTERECO (Liguria, Veneto)
CO-EVOLVE (Emilia-Romagna, Veneto)

BLUEMED (Campania, Calabria)
CONSUME-LESS (Sicily)

DESTIMED
SIROCCO (Lazio)

TOURISMED
MITOMED+ (Tuscany)

MEDCYCLETOUR

EMBLEMATIC (Languedoc-Roussillon, PACA)
CO-EVOLVE (Occitanie)
DESTIMED
TOURISMED
MEDCYCLETOUR

EMBLEMATIC (Catalonia, Balearic islands)
BLUEISLANDS (Balearic islands)
ALTERECO (Andalusia, Valencian Community)
CO-EVOLVE Valencian Community)
CONSUME-LESS (Andalusia)
DESTIMED
TOURISMED
MITOMED+ (Catalonia, Andalusia)
MEDCYCLETOUR

BLUEISLANDS 
SIROCCO (Limassol & Larnaca)
TOURISMED
MITOMED+
MEDCYCLETOUR

BLUEISLANDS 
CONSUME-LESS (Gozo)

SIROCCO (Lisbon)

(CY)

(GR)

(AL)

(HR)

(SL)

(FR)

(IT)

(MT)
(ES)

(PT)

Proyectos de la Comunidad de Turismo Sostenible
Contexto geogràfico



Hacia la capitalización

Capitalización temática de los resultados

Enfoques metodológicos conjuntos hacia la sostenibilidad

Mapa de las acciones implementadas

Mejor identificación de los grupos objetivo

Indicadores medibles

Capitalización



Grupos objetivo

•Eventos de capitalización

•Participación en eventos
externos

•Contraste de los datos y 
resultados de los proyectos
modulares con los agentes
clave del sector

Impactos políticas

• Declaración por un turismo
sostenible

• Fichas temáticas sobre las
principales prioridades

• Policy paper sobre la 
transición hacia el turismo
sostenible

Mapa de los retos del turismo sostenible

• Mapa de las actividades de 
turismo sostenible en el 
Mediterráneo

• Contraste de los datos y 
resultados de los proyectos
modulares con los 
principales retos del turismo
sostenible

Capitalización



Primavera 2018

Conferencia Roma

Otoño 2018

Taller capitalización
Marsella

Primavera 2019

Taller capitalización
Croacia

Otoño 2019 

Conferencia final

Barcelona

Calendario de capitalización

Workshops
Means, opportunities and 
challenges to mainstream 

relevant practices and 
initiatives

Mainstream the main policy 
outcomes and relevant practices 
/ initiatives coming from the 3 

year life of the Community. 
Will be addressed to all target 

groups.

Declaration & 
policy papers -

Recommendations 
for Sustainable 

tourism



ALTER ECO
BLUEISLANDS

BLUEMED
CASTWATER
CO-EVOLVE

CONSUME-LESS
DestiMED

EMbleMatiC
MEDCYCLETOUR

MEDFEST
MITOMED

ShapeTourism
SIROCCO

TOURISMED

BLEUTOURMED PROYECTO HORIZONTAL

Autoridades
públicas

Centros de 
investigación y 

formación

Organizaciones
internacionales

Grupos de 
interés, ONG

Público
generalAgencias

sectoriales

Nivell
europeo, 
estatal, 

regional, 
local, etc.

Empresas, 
asociaciones

empresariales

Instituciones, 
organismos, 

empresas, etc.Sectores: 
turismo, 
ambient, 
residuos, 

gestión hídrica, 
etc.

PROYECTOS MODULARES GRUPOS OBJETIVO

CONNEXIÓN CON LOS CONTEXTOS, POLÍTICAS Y INSTRUMENTOS Y CON 
OTROS PROYECTOS

Capitalización – Grupos objetivo



Objetivos de comunicación

Difusión de los resultados de los proyectos
modulares e horizontal

Llegar a los grupos objectivo y a la 
máxima audiencia posible

Maximizar el impacto del proyecto y de los 
resultados de los 14 proyectos modulares

Actividad transversal para crear el 
sentido de comunidad



BleuTourMed – @MEDCommunity3_1



Sr. Jacopo Sivitz

Co-fundador

Coquos

www.coquos.com | @coquos



Contact Us at hello@coquos.com



Contact: jacopo@localfoodexperience.com

1. ¿Qué Hacemos?

≈ 15€ por persona / comida



Contact: jacopo@localfoodexperience.com

2. El Problema

Cocinar 
en el piso 
turistico

Probar la 
cultura 
culinaria 
local

Comprar y 
transportar
la compra

Los turistas quieren... Los turistas no quieren...

Perder 
tiempo y 
dinero



Contact: jacopo@localfoodexperience.com

3. La Solución
PEDIR RECIBIR COCINAR

Los mejores productos ecológicos y locales para cocinar las recetas catalanas
tradicionales



Contact: jacopo@localfoodexperience.com

4. Los Clientes

USA, EUROPE

Families
Couples 

Groups of friends



Contact: jacopo@localfoodexperience.com

5. El Producto



Contact: jacopo@localfoodexperience.com

6. El mercado

~ 20 millones de pernoctaciones

+10.000 millones € (12% del PIB de BCN)

+2.500 millones € en comida

Cada año el sector turistico atrae: 



Contact: jacopo@localfoodexperience.com

7. Nuestros socios
Productores ecológicos locales

Red de más de 1500 apartamentos

Slow Food Young Ntwk & Climate-kic Ntwk



Contact: jacopo@localfoodexperience.com

8. Sostenibilidad
Ambiental

Ningun desecho 
alimentario

Producción local Ingredientes 
ecológicos 

certificados



Contact: jacopo@localfoodexperience.com

9. Sostenibilidad
Social

Manipulación hecha por 
personas con 

discapacidades

Empoderamiento pequeños
productores

Promoción y difusión de la 
tradición culinaria

catalana



Contact: jacopo@localfoodexperience.com

11. Sostenibilidad
Económica

Distribución justa de dinero - Externalización logística
- Pago por adelantado



Contact: jacopo@localfoodexperience.com

12. Tecnología

Ecommerce Technology Evaluación del ciclo de 
vida



Contact: jacopo@localfoodexperience.com

13. Nuestro Equipo

Josef
Desarrollo Web, 

Logística y 
Administración

Jacopo
Producto, 

Marketing y 
Sostenibilidad

Manuele
Jefe de Cocina

Berta
Nutricionista y 

traductora

Ermes
Gerente

comercial junior



Contact: jacopo@localfoodexperience.com

14. El Futuro
Nuevas colaboraciones para ampliar
la red de apartamentos en
Barcelona

Introducción de nuevos 
productos para los turistas

Expansión a otras ciudades 
españolas y mediterráneas



www.localfoodexperience.com

Gracias por la atención



Sra. Asun Colom

Técnica de proyecto “Terra Alta +” 

Consell Comarcal de la Terra Alta

www.terraaltames.cat 



Sra. Montserrat Peñarroya

Directora

Instituto de Investigación en Sociedad 

de la Información 3ISIC
www.3isic.com | www.montsepenarroya.com



Cas Terra Alta

Com frenar l’empobriment i la despoblació a 
través de les TIC i del Turisme

Asun Colom Montserrat Peñarroya



ANÀLISI DE SITUACIÓ



On és la Terra Alta?



12 municipis
• Arnes
• Batea
• Bot
• Caseres
• Corbera d’Ebre
• La Fatarella
• Gandesa
• Horta de Sant Joan
• El Pinell de Brai
• La Pobla de Massaluca
• Prat de Compte
• Vilalba dels Arcs



Evolució històrica de la població



La població en l’actualitat
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Evolució de la població a la Terra Alta. 2003 - 2016



Per edats
Taxa 
d’envelliment
Catalunya: 18,5%
Terra Alta: 28,8%

500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500

De 0 a 4 anys

De 5 a 9 anys

De 10 a 14 anys

De 15 a 19 anys

De 20 a 24 anys

De 25 a 29 anys

De 30 a 34 anys

De 35 a 39 anys

De 40 a 44 anys

De 45 a 49 anys

De 50 a 54 anys

De 55 a 59 anys

De 60 a 64 anys

De 65 a 69 anys

de 70 a 74 anys

De 75 a 79 anys

De 80 a 84 anys

De 85 anys i més

Piràmide d'edats a la Terra Alta.  2016.

Homes

Dones
Sobreenvelliment
El 57,2% de la població 
major de 65 anys, tenen 
més de 75 anys.

Creixement natural negatiu: 

Defuncions > naixements 



En resum
Població envellida

Població minvant

Greus efectes sobre 
l’economia



OBJECTIU: CAPGIRAR LA SITUACIÓ!



EMPRESES 
Millora competitivitat

PERSONES
Millora ocupació

COOPERACIÓ
PÚBLICO   PRIVADA

OCUPACIÓ/
ACTIVITAT 

ECONÒMICA
Enfocament integral

Persones, empreses , comunitat
educativa, entitats locals, altres,… 

Dispositiu d’Inserció
Sociolaboral “EIXAM”

Objectiu:  Millorar la qualitat

de vida de les persones 

Accions de suport



Ens hem d’ entendre!

• Administració busca rendibilitat social.
• Empreses busquen rendibilitat econòmica.
• Empreses i administracions estan cridades a 

COOPERAR.
• La qualitat de l’espai i de l’ acolliment passa per 

la col·laboració de la població local.
• La qualitat de l’educació passa per la 

IMPLICACIÓ  de TOTHOM
• Les empreses han COOPETIR (col·laborar

competint).



ESTRATÈGIA



Treballar en 3 eixos
Producte de 

la terra
Producte 
turístic

Màrqueting 
Digital



Suport al sector agrari

• Millora de la competitivitat.
• Des estacionalització de la producció
• Manteniment del paisatge
• Fixació de la població agrícola
• Qualitat de producte

Aposta pel 
regadiu

DO Vi Terra Alta
DOP Oli 

Escola de 
CapacitacióAgràri

a



Creació de Producte Turístic

• Diversificació de l’economia.
• Generació de nous llocs de treball.
• Treballat especialment en els cellers.
• Innovació, Qualitat, AUTENTICITAT.

Recursos turístics 
endògens: Via verda, 
Enoturisme, Els Ports, 

Picasso,  Batalla de l’Ebre

Creació d’oferta 
estructurada

Aposta clara 
pel Turisme 
Sostenible



Màrqueting Digital

• Innovació en la promoció.
• Col·laboració entre l’Administració i les empreses 

locals.
• Capacitació i tutorització de les empeses.

Creació dels 
llocs web

Creació de plans 
de màrqueting 

Online

Promoció a les 
xarxes socials



Seminaris dividits en 4 blocs

 Màrqueting i Vendes 
 Màrqueting en punt de Venda
 Màrqueting Digital i Comerç electrònic
 Gestió de  Xarxes Socials

+ Assessorament  individualitzat a empreses

Màrqueting Digital 2016



Seminaris dividits en 4 blocs

 Lloc Web i comerç electrònic
 Creació i gestió de web amb Wordpress
 Posicionament de marca amb Instagram
 Gestió relacional de clients amb CRM

+ Assessorament  individualitzat a empreses

Màrqueting Digital 2017



ALGUNS RESULTATS



Comencem a observar...

• Que els cellers comencen a ser coneguts i a 
guanyar premis.

• Que gent de fora de la comarca obre cellers nous.
• Que empreses detecten noves oportunitats de 

negoci.
• Que l’autoestima de la població està pujant.



Us deixem amb aquest vídeo...

https://www.facebook.com/pg/turismeterraalta/videos/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/pg/turismeterraalta/videos/?ref=page_internal


Moltes gràcies

Asun Colom

acolom@terra-alta.cat

Consell Comarcal de 
la Terra Alta
Terra Alta +

"Treball a les 7 comarques"

Tel. 977 420 018

Montserrat Peñarroya

Montse@3isic.com

Institut de Recerca 3iSIC
www.3isic.com

www.MontsePenarroya.com

Tel. 93 5377605

http://terra-alta.cat/
tel:977 42 00 18
mailto:Montse@3isic.com
http://www.3isic.com/
http://www.montsepenarroya.com/


Sra. Mercè Jané

Colaboradora

Fundación SHE y Fundación Cardona Histórica
www.cardonaturisme.cat | www.fundacionshe.org



Cardona: 
nous temps, 
nous reptes

@CardonaTurisme



Cardona:

- Descens de població
- Envelliment de la població
- Manca d’expectatives d’ocupació
- Manca d’inversió privada i empresarial
- “Fuga” de població en edat activa
- Manca d’esperit emprenedor

Pilar bàsic en l’estratègia de desenvolupament econòmic de Cardona

Eix central per a la recuperació econòmica des del tancament de 
l’activitat minera l’any 1990 i així evitar:       

TURISME



Compatibilitzar la preservació del seu patrimoni històric i natural 
amb el seu aprofitament turístic.

Model de desenvolupament fonamentat en tres principis bàsics:

ESTRATÈGIA TURÍSTICA

 Qualitat
Millora contínua, rigor i coherència en la presentació de 
recursos i harmonia amb l’entorn 

 Sostenibilitat
Compatible amb el desenvolupament econòmic i social i 
preservació i manteniment de valors i identitat 

 Responsabilitat
Incrementar els beneficis del turisme minimitzant els 
impactes negatius



ESTRATÈGIA TURÍSTICA

Pensant en gran: 
Un poble de menys
de 5.000 habitants
que vol esdevenir
referent mundial 



ETAPES:

 Nova oportunitat: Cardona integral
 Un nou eix turístic centrat en la salut i 
el canvi d’hàbits
 Creació de noves infraestructures de 
salut
 Es manté el model turístic de qualitat
i sostenibilitat iniciat a l’anterior etapa

 Oferta de serveis integradora: 
patrimoni + salut
 Es fomenta l’aparició de nous
agents
 Implicació real del teixit
empresarial 
 Creació del laboratori
d’innovació turística

 Inici de l’activitat turística
 Desenvolupament de les 
infraestructures
turístiques per les
visites patrimonials
 Aposta per la qualitat i 
la millora contínua

1999-2015 2015-2016 A partir de 2016



UN PATRIMONI ÚNIC I SINGULAR



UN PATRIMONI ÚNIC I SINGULAR

UN PATRIMONI ÚNIC I SINGULAR



UN PATRIMONI ÚNIC I SINGULAR



UN PATRIMONI ÚNIC I SINGULAR



UN PATRIMONI ÚNIC I SINGULAR



Creació de les principals infraestructures de suport a la visita 
turística patrimonial (a partir de 1999) 

Creació de la Fundació Cardona Històrica (2006) 

 Estudi, difusió, coneixement, valoració social, conservació, 
rehabilitació i gestió del patrimoni cultural, turístic i monumental, 
artístic, natural, paisatgístic i documental de Cardona. 
 Articulador de col·laboració amb agents del territori.
 Institució público-privada.

 Oficina de Turisme
 Parc Cultural de la Muntanya de sal
 Centre Cardona Medieval 
 Equipaments de suport a la visita entorn del Castell i Centre  
d’interpretació de la Guerra de Successió a la Casamata                    

ETAPA 1. Valoració del patrimoni com a eix vertebrador de les polítiques municipals

1999-2015



ETAPA 2. Un nou repte: convertir a Cardona en un referent en el turisme de salut

El projecte Cardona Integral ens ofereix una oportunitat per ser 
capdavanters en aquest nou eix turístic 

Iniciativa estratègica impulsada per l’Ajuntament de Cardona i la Fundació SHE
per posicionar Cardona com a ciutat saludable.

2015-2016

PROJECTE AMB VISIÓ 
CIENTÍFICA

OBJECTIU GENERAL ENFOC  INTEGRAL :
4  PAQUETS D’ ACTIVITATS

AVALUACIÓ CIENTÍFICA 

TransformarCardona en  una 

ciutat  on les persones  puguin 

augmentar el seu potencial de 

salut i benestar i on millorar la 

salut  és cosa de tots.

Convertir Cardona en un model 

replicable per generar un canvi de 

conducta a nivell comunitari i 

esdevenir una ciutat 

saludable mitjançant la promoció

dels hàbits de salut a nivell 

multidisciplinar.

PA1: Programes i activitatsde promoció

de salutcomunitària.

PA2:Activitatsi esdevenimentseducatius

PA3:Urbanismei mediambient

PA4:Desenvolupamenteconòmic

Es  mesura  l’eficàcia delsprogrames de salut

individuals i de cadascundels paquets

d’accions i es fan medicionsdelsfactorsde 

risc cardiovascular a la poblacióen tres 

momentsdiferents, per  seguir-nel’evolució. 



ETAPA 2. Un nou repte: convertir a Cardona en un referent en el turisme de salut

Creació de les principals infraestructures de suport  
 Rutes saludables
 Camp de vida activa
 Centre de Convencions 



ETAPA 3. Creació d’una oferta integradora de turisme patrimonial i de salut 

 L’estada a Cardona, motor del canvi d’hàbits

 Integració del visitant en el model de vila saludable creat 
a través del Projecte Cardona Integral

 Creació d’experiències turístiques per diferents targets
traslladant  l’esperit dels programes realitzats per a la 
població autòctona i aprofitant les noves infraestructures 
creades (rutes, Centre de Convencions, Camp de Vida 
activa...) a més de les ja existents. 

A partir de 2016



ETAPA 3. Creació d’una oferta integradora de turisme patrimonial i de salut 

FCH + agents turístics (ecosistema)

Metodologia col·laborativa i innovadora per crear experiències
turístiques completes, satisfactòries, saludables i úniques.

Eines tecnològiques: Creació d’experiències personalitzades, 
contextuals i fidelitzades. (recomanació, personalització, 
monitorització de les activitats físiques i gestió d’emocions i 
fidelització).

Laboratori d’innovació per crear i acompanyar els projectes
(dinamitzador d’ activitat turística, motor de qualitat i 
professionalitzador d’agents turístics)

A partir de 2016



Moltes gràcies!
@CardonaTurisme
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