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1- Donar prioritat a la conservació. Una prioritat fonamental per al desenvolupament i la gestió del turisme
sostenible és protegir el patrimoni natural i cultural de la zona i augmentarla consciència, la sensibilització i la
valorització d’aquest.

2- Contribuir al desenvolupament sostenible. El turisme sostenible ha de seguir els principis del
desenvolupament sostenible, que suposa abordar tots els aspectes del seu impacte ambiental, social i econòmic
a curt i llarg termini.

3- Fer participar a tots els agents implicats. Tots els agents implicats pel turisme sostenible haurien de
participar en decisions sobre el seu desenvolupament i gestió, i cal fomentar el treball en associació.

4- Planificar el turisme sostenible de manera efectiva. El desenvolupament i la gestió del turisme sostenible
s'ha de guiar per un pla ben establert que estableixi els objectius i les accions acordats.

5- Promoure la millora contínua. El desenvolupament i la gestió del turisme ha de proporcionar una millora
contínua en els impactes ambientals sostenibles, la satisfacció dels visitants, el rendiment econòmic, la
prosperitat local i la qualitat de vida, que requereixen un seguiment i informes periòdics sobre els progressos i els
resultats.

OBJECTIUS DE L'ÀREA DE TURISME DE L'AJUNTAMENT DE LA VALL D'EN BAS

Seguim els objectius marcats per la Carta Europea de Turisme sostenible  que s'estructura
en 5 principis fonamentals:



2. PROJECTE SOM VALL BAS gràcies al conveni
signat amb l'Smithsonian

3. PROJECTE DE L'AIGUA: INVENTARI DE
MOLINS + FUTURA RUTA GUIADA

ACCIONS VINCULADES A L'OBJECTIU 1: Conservació del patrimoni natural i cultural
 

S'ha fet un inventari amb la idea de més
endavant poder fer una ruta per a visitar
aquests elements patrimonials. Es tracta
d'una investigació seriosa que s'ha fet
conjuntament amb el PEHOC.

El patrimoni de la Vall d'en Bas, estudiat als Estats
Units. El prestigiós institut Smithsonian de
Washington s'encarrega de fer un estudi entre el
veïnat per conèixer les seves inquietuds i proposar
solucions sostenibles.

 1. FER VISITABLES ELS JACIMENTS
ARQUEOLÒGICS DE LA DOU I L'AUBERT 

3 projectes 
en marxa!

Aquest 2021 s'executarà el projecte per a fer visitable
el Jaciment de l'Aubert als Hostalets d'en Bas. L'obra
consisteix a establir panells de senyalització on
s'explicarà el contingut històric del jaciment. Això, farà
possible que els visitants puguin fer una visita
autoguiada per la zona. Pel que fa al Jaciment de la Dou
es preveu fer el mateix entre 2022 i 2023.

Conservem, investiguem i difonem el patrimoni  i alhora generem continguts atractius per atraure futures visites.
A més ho fem de la mà el Core de Patrimoni de la UAB, l'Smithonian, el PEHOC i la UdG



Visites guiades per a divulgar el nostre Patrimoni Cultural i Natural

EXCURSIONS D'OBSERVACIÓ
 D'ANIMALS O PLANTES

Des de l'any passat hem pres el
compromís d'organitzar una sortida
per a millorar els coneixements de la
flora i fauna de la Vall. Si el 2020 vam
observar els ocells de la Vall el 2021 en
farem una per a conèixer els seus
amfibis

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI VISITES GUIADES A
 EXPOSICIONS ITINERANTS

Des de l'any 2016 participem a les Jornades
Europees de Patrimoni organtizant una
excursió amb historiadors locals per tal de
conèixer millor l'origen dels pobles de la Vall
d'en Bas.  A més, cada juliol fem una visita al
jaciment arqueòlogic de la Dou

Cada any passen per a Can Trona 5
exposicions itinerants amb la seva
respectiva inauguració i visita guiada
de la qual en pot gaudir la gent de la
Vall així com els visitants que arriben
al municipi.

8 visites
mitjana
 anual

 ACCIONS VINCULADES A L'OBJECTIU 1: Visites guiades i actes de divulgació del Patrimoni cultural i natural



Col·laboració amb la Residència Faber per a dur a La Vall d'en Bas escriptors, investigadors i
artistes internacionals que donin a conèixer el nostre patrimoni i transmetin que cal tenir respecte
pel medi ambient



Des de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament
s'ha treballat per a fer pedagogia regular la sobre
freqüentació que pateix la zona dels Pins. El 2019
ja s'hi va fer una tasca divulgativa amb la
instal·lació de diversos panells informatius. El
2020 es va haver de restringir l'accés motoritzat i
es va ficar una barrera per tal de regular la
situació. 

Aquest 2021 haurem de continuar treballant per
a millorar les condicions de la zona.

S'està treballant per a desenvolupar una xarxa
més extensa de bici carrils que connectin els
diferents pobles de la Vall. 

També s'està treballant per aconseguir un
servei de transport a demanda que millori el
dèficit de transport públic. 

També s'està treballant amb Turisme Garrota i
la CETS per a planificar accions per la mobilitat
sostenible.

ÀREA DELS PINS DE SANT PRIVAT

 ACCIONS VINCULADES A L'OBJECTIU 2: TREBALLEM PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I PER A
REDUIR L'IMPACTE AMBIENTAL DEL TURISME

TREBALL D'ODS A LA PROGRAMACIÓ DE CAN
TRONA i a l'ÀREA DE MEDI AMBIENT

Can Trona ha decidit apostar per a fer tallers de forma
regular per tal de fomentar el desenvolupament
sostenible i esdevenir així un agent de canvi local.
Amb aquesta proposta es pretén reivindicar la cultura
popular, l’artesania i la necessitat de retornar als
orígens i d’apostar per la sostenibilitat i el
desenvolupament dels ODS. 

 

PROJECTE DE TRANSPORT A DEMANDA
OBRIR NOUS BICICARRILS, PEMMS I

PLA DE MOBILITAT COMARCAL 

Exemple programació març 2021:



Can Trona cedeix als artistes i artesans emergents de La Vall d'en Bas i de la Garrotxa espais

per tal que puguin donar a conèixer la seva obra mitjançant exposicions, tallers i

demostracions en directe. A més, se'ls ajuda a fer promoció de la seva obra concertant-los

entrevistes amb els programes MaC i La Finestra d'Olot TV. 

Si bé del 2018 al 2019 van ser majoritàries les exposicions, darrerament han pres més força els

tallers i les demostracions. El 2 d'abril 2019 es va presentar el projecte a Olot Televisió per a

fer una crida a la gent per tal que pogués presentar el seu projecte:

https://www.garrotxadigital.cat/2019/04/02/can-trona-aposta-pels-artistes-de-la-

garrotxa/  

2020 - Joana Vilalta- L'Urushi un art mil·lenari.
Exposició + taller

2019- Jordi Traveria: Artesà del vidre del Mallol "L'elogi
dels límits"

ACCIONS VINCULADES A L'OBJECTIU 3 (Participació de tots els agents): Cedir espais de Can Trona per tal
que els diferents agents de la Vall puguin fer tallers, exposar o fer tastets

Tallers de costura amb la Laura Serrano a l'Aula
Pedagògica de Can Trona

https://www.garrotxadigital.cat/2019/04/02/can-trona-aposta-pels-artistes-de-la-garrotxa/


2. Organització conjunta de la Fira
de Sant Nicolau 

ACCIONS VINCULADES A L'OBJECTIU 3 ( Participació de tots els agents) : Treball amb les associacions, la comunitat
i els seus principals agents econòmics 

4. Organització conjunta de 
 El Dia de la Dalla 

1. Bas Moutain Festival
coorganitzat amb el GECA



2- PASSAPORT  DE LA VALL

ACCIONS  VINCULADES A L'OBJECTIU 3.  Treball colze a colze amb l'Associació de Turisme, Comerç i Activitats per a
desenvolupar projectes com:

3- CAMPANYA KmVall

+ de 500 usuaris

1 guardó de la
Generalitat

1 reportatge de
blogger

1- BAS DE MÀGIA 

423  SEGUIDORS
EN NOMÉS 3

MESOS



 

Presència a fires especialitzades i genèriques com B-travel i Mercat d’Escapades

Publicitat als principals mercats emissors

Workshops interns per a la creació de producte i externs amb touroperadors

Acords de col·laboració amb blocaires i plataformes on line de mercat espanyol i francès

Edició de guies específiques i creació de continguts on i offline

Estudis d’intel·ligència de mercats

Presència en diferents canals online dels mercats prioritaris

Publicitat i activitats durant les Jornades "Hola Família!"

OBJECTIU 4 (Planificar):  SOM UNA DESTINACIÓ CERTIFICADA DEL SEGELL DE TURISME
FAMILIAR

 
Formem part de la Marca Natura i Muntanya en Família juntament amb 6 desinacions

més de tota Catalunya, això ens aporta:



 

Ens ajuda a promocionar el municipi dins la marca
Garrotxa amb una estratègia consensuada 

Ens facilita material turístic i un espai a la seva pàgina web per a
promocionar La Vall d'en Bas

Coordina visites amb bloggers a La Vall d'en Bas

Porta la coordinació del Festival Volcanic Garrotxa Walking

Objectiu 4 (Planificar):  TREBALLEM AMB TURISME GARROTXA I EN FORMEM PART PER A SEGUIR UNA ESTRATÈGIA COMARCAL
DE PLANIFICACIÓ I A MÉS AIXÒ TAMBÉ ENS COMPORTA AVANTATGES:



Banys de Bosc a Les Olletes Workshops i rebuda d'estudiants Exposició "Els remences" amb Rosa Lluch 

Entre el 2018 i el 2019 es van rebre alumnes del Grau

de Pedagogia, del Màster de Patrimoni Cultural i

Natural i del Grau de Geografia. Van recórrer la Vall i

van fer propostes  a l'equip de govern per a millorar la

gestió del municipi i innovar en aspectes relacionats

amb el turisme i el patrimoni.

Entre 2018 i 2019 es va arrenjar un tram d'un

camí del Bosc de les Olletes, a Sant Privat d'en

Bas, per tal de poder-hi fer Banys de Bosc i ser

catalogat com a itinerari amb beneficis per a la

salut. L'estiu de 2020 s'hi van començar a fer

rutes guiades amb la Guia acreditada per

Sèlvans: Laia Sadurní.

L'any 2020 es començà a treballar en el

disseny i els continguts d'una exposició sobre

Verntallat i els remences. La Comissària

elegida per dur-la a terme ha estat Rosa

Lluch, membre del Centre de Recerca de les

Societats Rurals de la UdG. La inauguració

tindrà lloc l'abril de 2021

Objectiu 4 (Planificar):  Conveni amb el Campus de Patrimoni Cultural i Natural de la UdG



ACCIONS RELACIONADES AMB L'OBJECTIU 5: Formació constant de l'equip tècnic i presència a congressos. 



Tenim una persona contractada a mitja jornada per tal de donar informació al visitant els caps de setmana, festius i durant els mesos
d'estiu. Aquesta persona fa els advertiments necessaris perquè quan les persones visiten el medi siguin respectuoses amb els espais. A
més, té formació mediambiental i coneix molt bé el terriotri.

ACCIONS VINCULADES A L'OBJECTIU 5:  Millora constant mitjançant l'atenció personalitzada dels visitants
des de l'Oficina de Turisme de Can Trona

 647 usuaris

2017 2018
 963 usuaris

2019

 1.156 usuaris

2020

 749 usuaris

*DE MARÇ A JUNY TANCAT I
OCTUBRE TANCAT
PER LA COVID-19

TOTAL: 3.515 atencions a turistes des que es va obrir l'equipament. Tot i que la mitjana anual de Can Trona és de 8.000 usuaris l'any.

Tipologia: famílies de l'Àrea Metropolitana de Barcelona un 80%, un 10% de la resta de Catalunya un 9% País Basc, Astúries, País Valencià, Madrid, i Balears.
1% turistes Francesos i Holandesos



ACCIONS RELACIONADES AMB L'OBJETIU 5: Visites a l'ecomuseu i als actes de Can Trona aquest 2020
ofereixen un valor afegit a les visites, ja que ofereixen tota una part d'educació ambiental al visitant.

617
Visitants a l'Ecomuseu i

les d'exposicions  de
mitjana anual

8.104 
Espectadors i

participants en actes
culturals a Can Trona  de

mitjana anual
 



ACCIONS RELACIONADES AMB L'OBJETIU 5 (Millora constant): Creixement a totes les xarxes socials
@cantronaccn des d'on es dóna una informació precisa i es fan campanyes de pedagogia i respecte al medi
ambient.

1.391 1.133
seguidors seguidorsseguidorsvisitants web

2.268 1.683



Connectar els diferents pobles de la Vall amb bici carrils per
afavorir la mobilitat sostenible però també per a fomentar el
cicloturisme.

Arranjar, senyalitzar i fer visitables els jaciments arqueològics de la
Dou i de l'Aubert com a tret diferencial i atractiu turístic de la Vall
d'en Bas.

Desenvolupar el Festival AERI i la campanya KmVall, conjuntament
amb l'Associació de Turisme, Comerç i Activitats de La Vall d'en
Bas. 

Seguir actualitzant la Fira de Sant Nicolau i proposar als artistes,
granges i tothom que s'hi vulgui sumar que obrin els seus tallers
per tal que la gent els pugui visitar tot fent un itinerari. 

Regularitzar la visita massiva d'autocaravanes.

Regularitzar la visita massiva als gorgs i espais naturals sobre
freqüentats de la Vall d'en Bas.

PROJECTES A TREBALLAR 2021-2024



Partida de turisme.............................................................................................. 27.000 euros
Fira de Sant Nicolau/ KmVall, Dia de la Dalla, Quota Turisme Catalunya (1.500), Quota
Turisme Garrotxa (3.756,40), Quota Club Natura (517), material turístic, Bas Moutain
Festival, Publicitat a Revistes, Vídeos promocionals, etc. 

Partida de cultura i patrimoni...........................................................................25.000 euros
Partida de promoció econòmica......................................................................7.500 euros

Bas de Màgia, Cal Monjo- Coworking, etc.
Costos de manteniment de l'Oficina de Turisme i Can Trona......................34.000 euros
Despesa  tècnica de cultura i turisme............................................................ 25.413,48 euros
Despesa persona atenció al públic ................................................................18.350,40 euros
Despesa personal Àrea dels Pins.....................................................................8.000 euros
Aportació de la taxa turística de la Vall a Turisme Garrotxa......................9.013,84 euros
Subvenció a l'Associació de Turisme i Comerç.............................................700 euros

                         TOTAL DESPESA ANUAL: 154.977,7
 

RESUM ECONÒMIC DE L'ÀREA

 
INVERSIONS 2018-2021 (Feder i Pla de Foment)

Parking d'autocaravanes.........................................................................77.876,25 euros
Activar el Jaciment Arqueològic de l'Aubert i senyalitzar-lo............23.699,25 euros
Senyalitzacions culturals al llarg de la Via Verda................................7.547 euros
Xarxa ciclista de connexió dels nuclis de la Vall d'en Bas ...............483.530,74 euros

                                   TOTAL INVERSIÓ EN 5 ANYS: 592.653,24


