
                 
 

                 
 

Pla d’acció municipal en matèria de turisme de Sant  Julià de 
Vilatorta i Vilalleons 2019-2023 

Introducció 

La indústria turística està experimentant la revolució de la sostenibilitat. Cada vegada més 
hotels, espais de visita, empreses de transport s’estan apuntant a codis de gestió 
mediambiental i a polítiques de Responsabilitat Social Empresarial. Moltes estan revisant els 
seus models de negoci per incorporar-hi pràctiques de sostenibilitat social, cultural i 
mediambiental 

Les tendències que s’estan imposant en els països desenvolupats són:  

• Sostenibilitat 
• Singuralitat 
• Segmentació 
• Qualitat/preu 
• Noves tecnologies 

Turisme de qualitat  

Hem d’entendre la qualitat com una exigència del producte que oferim més que no pas com 
un valor. La qualitat del turisme ve determinada tant per l’estat dels recursos de què es 
disposa, dels serveis i productes que s’ofereixen com del valor afegit que s’hi dóna. Així, per 
a habilitar els recursos propis com a productes turístics s’hauria d’actuar amb un principi 
d’harmonia amb l’entorn o presentant i interpretant el recurs amb rigor i coherència. 

Turisme sostenible 

La sostenibilitat ens porta a entendre el turisme com una forma de desenvolupament 
sostenible del territori; és a dir, un turisme que faci compatible el desenvolupament 
econòmic i social amb la preservació del patrimoni natural i cultural, des del manteniment 
dels valors i la identitat de cada lloc. És sostenible el turisme que satisfà les necessitats dels 
turistes actuals i dels amfitrions, al mateix temps que protegeix i millora les oportunitats de 
futur d’aquell territori i de les properes generacions. 

Compromís amb el turisme i la mobilitat sostenible 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, tal com va manifestar en la passada campanya 
electoral manté el seu compromís amb la mobilitat sostenible i el medi ambient. 



                 
 

                 
 

 

Actualment el municipi disposa de dos carregadors de vehicle elèctric  (cotxe) situats a 
l’entrada del poble, a prop del CAP, i ara hi hem afegit un nou carregador per motos i 
bicicletes al darrera de ca l’Anglada. Aquest carregador disposa també d’un espai per 
aparcar les bicicletes i poder aprofitar la carrega per visitar el punt d’informació, conèixer el 
municipi i els nostres restauradors i descansar una estona. 

Les bicicletes de pedaleig assistit experimenten un gran creixement i com a poble que rep 
gran nombre de visitats de caràcter naturalista i esportiu hem d’estar preparats per oferir els 
millors serveis al visitant. 

 

Turisme responsable  

El turisme responsable considera, en la pràctica turística, el context sociocultural, econòmic, 
polític i ambiental del lloc visitat per tal d’incrementar els beneficis del turisme alhora que es 
minimitzen els impactes negatius. En un entorn turístic com el que tracta la guia, els 
responsables públics i els agents turístics –i també els ciutadans– han de vetllar per un 
correcte desenvolupament de l’oferta turística. Així, l’explotació turística dels recursos, 
especialment quan tenen un fort component patrimonial, ha de tenir present l’establiment de 
conductes responsables per a la seva protecció i alhora per a la imatge i la projecció turística 
del lloc. Per exemple, no hauríem d’organitzar una activitat en un entorn natural que generi 
contaminació acústica o degradi la vegetació; també hauríem de considerar que les visites a 
un edifici religiós han de ser compatibles i respectuoses amb el culte que s’hi faci. 

 

Globalització i mercats canviants 

Els clients són cada vegada més experimentals, estan disposats a provar nous productes, 
gastronomia i activitats i no donaran una segona oportunitat a destins que ofereixin 
productes o serveis de poc interès. 

Apareixen nous nínxols de mercat que inclouen el turisme de natura, actiu i amb una major 
participació en les experiències, els viatges de luxe i de plaer, la cerca d’experiències 
úniques i la demanda d’autenticitat. 

Davant la creixent fragmentació de la demanda i l’augment en la demanda de productes i 
serveis únics i especialitzats, apareixen operadors petits i de nínxol, que continuen tenint un 
paper fonamental. 



                 
 

                 
 

 

Què cal oferir 

L’important és oferir una bona relació preu-qualitat, adaptada a cada segment i en tota la 
cadena de valor del producte: des de la informació, reserva, arribada, gaudi del producte i 
post-viatge... és a dir, més delicadesa (tracte) que tecnologia. 

Anàlisi de les tendències del turisme per els prope rs anys 

• Sostenibilitat ambiental com a tema central 
• Turisme cada vegada més on-line  
• El futur està dominat pel mòbil  
• Auge de les xarxes socials 

El rol de les tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) al sector turístic fa més 
rentable i competitiva tota la cadena de valor del sector. La tendència dels mercats és que 
els mateixos usuaris contribueixen a la reputació online de les destinacions i esdevenen 
promotors a través de les xarxes socials principalment. 

Desenvolupament del Pla d’acció a Sant Julià de Vil atorta i 
Vilalleons 

Objectiu general:   

Millorar les oportunitats econòmiques del municipi a partir dels recursos endògens de què 
disposa i de l’aprofitament de les oportunitats que presenta la seva situació geogràfica però 
també les tendències cap a un consum més sostenible, per part d’una part important de la 
demanda de proximitat i internacional. 

Objectius específics: 

• Promocionar el municipi a través de la posta en valor dels seus atractius naturals, 
culturals, gastronòmics, etc.  

• Recolzar els agents privats de l’àmbit turístic i d’activitats relacionades amb al 
patrimoni natural i cultural per tal de millorar la seva competitivitat i afavorir la 
diversificació econòmica  

• Afavorir l’atracció de noves empreses 
• Arribar a nous segments de visitants per gaudir dels atractius de la zona. 
•  



                 
 

                 
 

 
• Impulsar la col·laboració público-privada per a la creació i promoció de noves línies 

de productes adreçats a mercats de proximitat i internacionals.  
• Proporcionar a les entitats de promoció turística de referència, productes innovadors i 

singulars que captin l’interès d’operadors turístics, mitjans de comunicació i 
consumidors finals.  

• Disposar d’un Pla d’Acció per a la continuïtat de les accions iniciades en aquest 
procés. 

Línies estratègiques en matèria de turisme: 

Estratègia de segmentació i transversalitat: La integració de la promoció general amb els 
programes i línies de treball.  

Sant Julià de Vilatorta, prenent l’eix de la transversalitat interna com un objectiu a assolir, 
inicia aquest 2020 una nova etapa de configuració de la seva estratègia de segmentació. La 
captació de turisme s’ha realitzat a partir de dos tipus d’accions: la promoció genèrica i 
global de la destinació i la promoció segmentada en base a públics objectius específics. 
Aquesta estratègia de segmentació, validada a través del anys, requereix avui d’una visió 
transversal que aglutini i integri les diferents visions parcials (segments) des d’una òptica 
holística. És a dir, sense deixar d’articular el màrqueting i la promoció turística en base a la 
segmentació de mercats i públics objectius, cal dotar-se d’una estructura organitzativa que 
superi la visió i gestió de nínxols i permeti una gestió integrada i transversal. En concret, la 
proposta organitzativa per al desenvolupament de l’acció promocional de Turisme de Sant 
Julikà de Vilatorta es basa en un doble criteri:  

- Aglutinar la segmentació en base a dos grans blocs especialitzats:  

a. Turisme d’esdeveniments. 

-Consolidar i millorar els productes que ja tenim per donar a conèixer la nostra destinació 
mitjançant esdeveniments singulars. 

1-Fira del Tupí 

2.-Caramelles 

b. Turisme vacacional o de lleure  

- Desenvolupar l’estratègia de màrqueting-mix del global de l’organització i de les accions de 
promoció dels diferents segments en base a una única estratègia de màrqueting, que marqui 
les directrius globals i vetlli pel seu compliment.  



                 
 

                 
 

 

Complementàriament als dos punts anteriors, caldrà fer també un esforç d’integrar la 
promoció generalista amb la promoció segmentada. De fet, la unificació de criteris, la visió 
holística sobre les necessitats de les empreses membres i del conjunt de l’activitat turística 
de la ciutat, farà del tot necessària aquesta integració. Aquesta nova organització transversal 
i integrada, permetrà unificar criteris i missatges, aprofitar iniciatives, identificar més 
fàcilment objectius comuns dels diferents segments o línies de treball, facilitar l’aprofitament 
de recursos materials i humans, afavorir una major especialització i flexibilitat dels equips i, 
en definitiva, augmentar l’eficiència en l’acció promocional.  

Activitats previstes: 

• Anàlisi de la situació i potencialitats  del sector turístic, agroalimentari i de totes 
aquelles activitats lligades al patrimoni natural i cultural. 

 
• Identificació i anàlisi de l’oferta i dels recursos  existents  
Un cop identificat el recurs i valorat el seu interès i potencial, es poden dur a terme 
diversos tipus d’actuacions per a la creació de valor turístic; és a dir, per tal 
d’adequar-lo i convertir-lo en producte turístic. Cadascuna de les actuacions, per 
bàsica que sigui, hauria de seguir un procés que tingui en compte la tipologia, els 
condicionants i l’entorn del recurs que volem valorar turísticament. Per això caldrà fer 
una anàlisi prèvia per triar l’actuació, o la combinació d’actuacions, que sigui més 
escaient per a les necessitats del recurs i del seu aprofitament turístic.  
Les principals actuacions a considerar per a la majoria de recursos se centren en: · 
Senyalització  
· Espais d’atenció i informació  
· Rutes i itineraris  
· Equipaments museístics  
· Activitats de dinamització  
· Promoció dels recursos 
 
• Identificació de productes que ja es comercialitzen  a la zona . Avaluació de 

mercats i tendències  
 
• Identificació del públic objectiu  
En valorar un recurs per a convertir-lo en un producte turístic, és necessari que 
ajustem la nostra actuació al públic objectiu a què ens dirigim. En tot cas, 
és important tenir present la diversitat de públic que pot sentir-se atret per la nostra 
oferta i adaptar-nos-hi. Per això caldrà considerar les seves característiques: 



                 
 

                 
 

 
· Visites particulars i familiars: es tracta del públic objectiu més assequible 
potencialment a la nostra oferta; és un turisme de proximitat, especialment en caps 
de setmana. Per a aquest segment de públic és fonamental l’oferta de serveis i 
productes 
complementaris que poden trobar en el marc del producte turístic que oferim 
(activitats, marxandatge) i al seu entorn (restaurants, botigues, altres atractius 
turístics). 
· Visites escolars: cal considerar-lo com un objectiu prioritari per a la nostra oferta 
en tractar-se d’una aposta per a valorar bàsicament recursos culturals i naturals. 
Per això, hauríem de comptar amb una proposta educativa enfocada als escolars, 
especialment per als de l’entorn més proper, i centrar l’interès en el coneixement de 
la pròpia història i del medi. 
· Visitants sèniors: cada vegada més, la gent gran és destinatària principal de les 
ofertes 
turístiques basades en la descoberta i el gaudi de recursos naturals i culturals. La 
disponibilitat de temps fora de la temporada turística, la major qualitat de vida un cop 
jubilats 
i el major nivell de formació són aspectes que els converteixen en un grup prioritari 
per a 
productes turístics com els que tractem. 
· Grups organitzats: podem considerar-los des de dues visions: com els que visiten el 
nostre recurs com a destinació principal del grup; o, com els que segueixen una ruta 
prefixada i que segurament no coincideix amb la nostra oferta. En aquest cas, poden 
sentir-s’hi interessats si ens fem conèixer o participem d’una oferta (ruta, xarxa) més 
àmplia. 
· Visitants estrangers: si no som una destinació turística consolidada –o ens hi 
trobem a 
prop– el públic estranger serà poc freqüent i sovint arribarà a la nostra població 
estant 
en ruta o buscant una oferta complementària al seu lloc d’estada. En qualsevol cas, 
cal 
tenir present l’adaptació dels recursos explicatius i promocionals als principals 
idiomes. 
· Visitants especialitzats: segons la naturalesa del nostre recurs, es pot despertar 
l’interès de públic especialitzat en aquell tema o activitat –acadèmic o professional. 
 

• Comercialització i promoció de producte turístic  i de producte agroalimentari 
local per: 



                 
 

                 
 

 
• Adaptar els establiments a nous mercats 
• Crear productes turístics i consolidar-los: 

• Interès i potencial com a producte turístic 
• Nivell d’atractivitat 
• Singularitat 
• Identitat 
• Viabilitat 
• Planificar la gestió 
• El cost i la rendibilitat 
• Capacitat de promoció 
• Identificar canals de comercialització 
• Aplicar eines de màrqueting on-line, reputació on-line, etc. 
• Accions de promoció i suport a la comercialització i pla d’acció 
• Preparar un document o microsite amb els productes existents per fer visible 

l’oferta del municipi  

Un cop decidit què volem fer i avaluats els condicionants, cal concretar com ho volem fer 
a partir d’una proposta bàsica que indiqui:  

· La definició del projecte i els objectius que es pretenen assolir.  
· El públic objectiu per al qual pensem aquell producte.  
· La definició del pressupost i del model de gestió.  
· La determinació dels responsables de l’execució i de la gestió. 

Execució: a partir d‘aquesta proposta bàsica podrem concretar l’actuació proposada a 
partir d’un projecte executiu per a la seva realització. Constarà de:  

· Redacció o disseny (depenent del tipus de producte que es vol fer).  
· Producció (edició en el cas d’una publicació, museografia en el cas d’una exposició, 

filmació en el cas d’un audiovisual…).  
· Muntatge (instal·lació, impressió…).  

Gestió: un cop creat el producte turístic, cal gestionar-lo correctament a través de:  

· La responsabilitat i la professionalitat dels recursos humans 
· Els serveis que ofereix (informació i atenció) 
· promoció i difusió  
· Dinamització; marxandatge…  
· Manteniment i serveis.  



                 
 

                 
 

 
· L’endreçament de l’entorn.  
· Seguiment i avaluació. 

En aquest document ens hem centrat només en l’estudi de l’oferta i en la creació, promoció i 
comercialització de nous productes turistics, però cal no oblidar un dels aspectes més 
important a l’hora de donar a conèixer els nostres recursos, per rtant, durant aquesta 
legislatutura prioritzarem també el tema de la senyalització.  

Aspectes generals que s’han de tenir presents a l’h ora de senyalitzar el recurs  

· Cal saber quins són els recursos que cal senyalitzar i on. No s’ha de senyalitzar tot, 
cal prioritzar els més interessants de visitar i els serveis públics d’interès general 
(ajuntament, oficina de turisme).  

· No és oportú senyalitzar el recurs si encara no està habilitat per a rebre visites.  
· Ubicar els senyals de manera integrada i sense descontextualitzar; no només 

reduint-ne l’impacte en el recurs turístic i el seu entorn, sinó potenciant-ne l’atractiu 
des de la discreció i la funcionalitat.  

· Els elements de senyalització han de ser localitzables visualment, comprensibles, 
útils i, sobretot, integrats en l’entorn, però prou destacats perquè no perdin eficàcia.  

· Considerar criteris d’accessibilitat tant pel que fa a la senyalització dels recursos com 
als circuits que es creïn entre els elements senyalitzats.  

· La senyalització ha de ser apta per a entorns amb forta densitat de gent i, per tant, 
poca visibilitat (llocs per a fires i mercats). És important considerar els condicionants 
de la mobilitat urbana.  

· És convenient que els senyals estiguin georeferenciats i que formin part d’una base 
de dades per a facilitar-ne el manteniment. · Els senyals informatius i identificatius 
corren un alt risc de ser malmesos per vandalisme. Cal tenir-ho en compte a l’hora 
d’escollir els materials.  

Sobre el disseny: 

· Unificar les diferents tipologies de senyalització per tal de crear un entorn de visita 
comprensible i harmònic. Els senyals turístics s’han de poder reconèixer fàcilment 
com un tot, sense confondre’s amb altres senyals no turístics.  

· Assegurar la visibilitat i la claredat a partir d’una comunicació sintètica i interpretable, 
amb criteris de disseny homologables, amb icones o pictogrames d’ús general i 
comprensió intuïtiva (fletxes, “i” d’informació, etc.) i amb la mida de lletra adequada.  

· Considerar la inclusió de la identificació corporativa del municipi/marca turística en la 
senyalització.  



                 
 

                 
 

 
· Es recomana seguir els criteris dels manuals de senyalització publicats per la 

Generalitat 

Informació  

· La senyalització ha de facilitar una informació precisa: estar ben escrita, ser 
entenedora, amb indicacions fàcils de seguir. No s’ha d’atapeïr la informació amb text 
ni amb massa icones. La informació extensa és impròpia de la senyalització i s’ha de 
deixar per a altres formats informatius (guies de mà, fullets, monitors, aplicacions de 
telèfon mòbil, etc.).  

· La informació s’ha d’enfocar pensant en els idiomes que pot comprendre el públic 
objectiu. Això pot limitar-nos molt l’espai disponible i atapeir els senyals; en aquests 
casos, s’ha de sintetitzar la informació o disposar d’opuscles en idiomes. 

Accions 

Projecte singular de senyalització turística de la Ruta de l’estiueig i de Miquel Pallàs 

Des de l'Ajuntament s'aposta “per la potenciació de la ruta de l’estiueig i de Miquel Pallàs”. 
De fet s'està estudiant la possibilitat de senyalitzar tots els punts més importants de las ruta. 

És una ruta cultural de recorregut circular i et permet conèixer els atractius turístics del 
municipi. És recomanable fer-la a peu per gaudir de la tranquil·litat dels seus carrers, 
envoltats d’un entorn rural i acompanyats de la família o amics. 

La senyalització d’aquesta ruta, pensada per facilitar la mobilitat dolça, és essencial per 
permetre el desenvolupament d’aquest producte turístic directament vinculat al territori, de 
manera que beneficiï tant a visitants com a residents. Persones de totes les edats, amb 
diversitat de condicions físiques, en solitari o en grup, mitjançant aqueta ruta poden 
acumular unes sensacions que formaran part de la seva experiència vital per sempre, sovint 
generada per una experiència turística.  

La senyalització és un instrument d’acompanyament al caminant que contribueix a generar 
sensació de seguretat, element essencial per gaudir de l’entorn i de l’experiència; marca la 
traça per on ha de passar el flux d’usuaris, tot evitant que se circuli pel territori sense cap 
criteri i esdevé així un element important per a la seva sostenibilitat.  

En aquest context ens permet sentir-nos legítimament orgullosos de compartir les nostres 
expressions culturals, materials i immaterials. Aquesta acció té com a principi bàsic la 
senyalització de la ruta per a l’orientació i la informació dels seus usuaris.  



                 
 

                 
 

Aquest itinerari essencial per al turisme, si es senyalitza pot esdevenir un producte de 
patrimoni cultural i històric. 

És la base per a la creació d’un tipus d’experiència excepcional amb personalitat pròpia, 
adreçada a un públic conscient de la repercussió social i ambiental de la seva activitat 

Producte turístic 

Producte turístic  

RECURSOS + SERVEIS I EQUIPAMENTS = PRODUCTE TURÍSTIC  

Satisfà les expectatives i motivacions del viatge d’un segment de mercat determinat 

Components del producte turístic 

 • Recursos turístics.  

• Serveis i equipaments.  

• Accessos.  

• Preu de venda.  

• Imatge i percepció del destí. Posicionament. 

Singularitats del producte turístic  

• No es poden emmagatzemar. 

 • No són tangibles.  

• Tenen data de caducitat.  

• El mateix producte provoca diferents sensacions i experiències a cada un dels turistes. 

El paper de l’Ajuntament com a gestor públic del turisme  

La suma de recursos, serveis i equipaments amb la natura, patrimoni històric, cultural, 
equipaments d’oci són la base sobre la qual es desenvolupa l’activitat turística” Permeten 
que el visitant cobreixi les seves necessitats bàsiques i gaudeixi dels atractius de la 
destinació, que són en definitiva els productes turístics entesos com a conjunt de 
components capaços de satisfer les motivacions i expectatives d’un segment de mercat 
determinat que sumats al preu,a la distribució i a la comunicació conformen l’oferta turística  



                 
 

                 
 

 

com a conjunt de serveis que es poden comprar per un preu determinat per poder gaudir en 
un lloc i temps determinat i que permeten gaudir d’una experiència o d’un viatge complert. 

Productes turístics per a desenvolupar 

1. Cicloturisme- Via verda.  
Descobreix Sant Julià de Vilatorta amb bicicleta 
 

2. Tradicions (terrissa i caramelles) 
Experimenta amb fang a la fira del Tupí  
Viu unes caramelles tradicionals 
 

3. Turisme cultural- històric 
Ruta guiada de l’estiueig i de Miquel Pallàs  
Ruta guiada de l’Aeròdrom Vilatorta 
Visita al Monestir de Sant Llorenç 
Viu un cap de setmana de cultura a Sant Julià de Vi latorta 
 

4. Turisme de natura 
Itinerari de Bellpuig 
Itinerari de Puigsec 
Camí de la Carena 
Viu un cap de setmana de cultura a Sant Julià de Vi latorta 
 

5. Esports 
Vine al torneig de pretemporada de bàsquet més gran  d'Europa 

Paquets turístics: 

Opció 1: Inclou 2 activitats + dinar + allotjament 

Opció 2: Inclou 1 activitat + dinar 

Les activitats de l’apartat 2 només es podran realitzar el dia de l’esdeveniment, el 2020 en el 
cas de la Fira del Tupí el 23 de maig i les Caramelles el 12 i el 19 d’abril 

 

 



                 
 

                 
 

 

Foment de la sostenibilitat turística 

Objectius 

Des de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta volem apostar per un model de creixement 
sostenible i creiem que és impresindible anar amb coordinació amb els agents privats i amb 
tota la població en general. Per tant, som conscients de la importància d’accions de 
sensibilització pels agents privats del sector turístic, pels turistes i pels residents del nostre 
municipi. 

Els objectius de fomentar aquest turisme sostenible són:  

• Incrementar la conscienciació sobre la importància d’implicar a tots els agents de 
l’activitat turística en el procés de consecució d’un turisme sostenible i responsable a 
llarg termini. 

• Elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme 
sostenible que crei llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals. 

• Integrar el turisme en el disseny de plans d’ordenació urbana resilient i sostenible del 
municipi, incorporant aspectes com la prevenció de l’especulació, la protecció dels 
entorns naturals i la convivència entre els usos econòmics i socials de l’espai. 

• Dotar a l’Ajuntament d’un instrument per poder desenvolupar, de manera 
programada, una estratègia de futur cap a la sostenibilitat 

El nostre principal objectiu és conscienciar a tots els col·lectius sobre la importància 
d’apostar per un model turístic sostenible en l’ambiental, l’econòmic i també el social. 
Aquesta visió ha de ser coneguda i compartida per tots, i les campanyes de sensibilització 
són molt eficaces per a aconseguir la implicació amb el projecte turístic sostenible del 
municipi.  

La sensibilització pot dirigir-se a empresaris turístics, treballadors, ciutadans de totes les 
edats i condicions, personal de l’Ajuntament i també turistes. L’objectiu és incentivar 
conductes positives, prevenir comportaments indesitjats i fomentar les xarxes de 
col·laboració.  

Hi ha una gran varietat de formats per a les accions de sensibilització (xarrades, tallers, 
concursos, esdeveniments, etc.), i serà necessari adaptar el contingut i l’enfocament de 
cada acció al col·lectiu al qual es dirigeix, acostar-lo a la seva realitat perquè el missatge 
sigui clar i il·lusionant. 

 



                 
 

                 
 

 

Accions 

• Organitzar jornades i tallers com a punt de trobada entre empresaris turístics i 
sectors productius tradicionals com l’agricultura, l’artesania i el comerç amb la 
finalitat de promoure la seva integració en la cadena de valor de proximitat del 
turisme mitjançant la creació d’experiències turístiques amb alt grau d’autenticitat. 

• Realitzar jornades de sensibilització a les empreses que desenvolupen les seves 
activitats en entorns naturals i difondre bones pràctiques ambientals entre el sector 
privat i la ciutadania per reduir l’impacte de l’activitat turística en l’ecosistema natural. 

• Realitzar sessions formatives i visites guiades dirigides al personal frontera de 
negocis turístics i serveis públics turístics sobre els valors propis de la destinació 
(culturals, naturals, etnogràfics, etc.) 

• Realitzar accions de formació i sensibilització per a la incorporació dels valors 
paisatgístics en la conceptualització de la nostra destinació i desenvolupament de 
producte turístic en el nostre propi territori. 

• Realitzar jornades de sensibilització i divulgació de recomanacions i bones 
pràctiques dirigides a empreses del sector, en col·laboració amb les associacions 
sectorials, per a promoure l’ús eficient de l’aigua, reducció del consum energètic, 
gestió de residus, i economia circular. 

• Fomentar entre el sector turístic local la certificació en qualitat, medi ambient i/o 
accessibilitat, sota els models reconeguts pel programa del Compromís per la 
sostenibilitat Biosphere. El centre d’informació de Sant Julià de Vilatorta, coordinat 
per la tècnica de turisme de l’Ajuntament té la distició Biosphere. 

• Realitzar campanyes en col·laboració amb el sector turístic per a conscienciar als 
turistes sobre la necessitat de realitzar un consum responsable d’aigua i energia en 
hotels i restaurants i reduir el desaprofitament d’aliments 

• Organitzar activitats en col·laboració amb associacions cíviques per a implicar la 
població resident i visitants en el manteniment i neteja d’espais públics. 

• Realitzar jornades de sensibilització, en col·laboració amb les associacions 
sectorials, dirigides a les empreses turístiques i serveis públics turístics per a donar a 
conéixer com construir una destinació turística sostenible. 

• Impulsar programes de formació per a empresaris i treballadors del sector per a la 
divulgació del Codi Ètic i els valors d’hospitalitat i sostenibilitat en la prestació del 
servei. 

• Realitzar campanyes de sensibilització dirigides a la ciutadania a favor del turisme 
sostenible amb informació sobre els projectes que el municipi està impulsant amb  
 



                 
 

                 
 

 
l’objectiu de generar actituds positives cap al turisme i millorar la convivència entre 
turistes i residents. 

• Realitzar campanyes de sensibilització dirigides a turistes focalitzada en temes com 
el respecte pels costums de la destinació, la neteja, el temps de descans, i remetre 
els comportaments incívics.  

• Encoratjar a les empreses a incorporar els seus avanços en matèria de sostenibilitat 
en les seves memòries anuals i promoure el lliurament de premis a empreses 
turístiques per la posada en marxa d’iniciatives sostenibles, experiències basades en 
valors locals, etc. 

• En col·laboració amb els agents socials, les associacions empresarials i la 
conselleria competent en treball, organitzar campanyes de sensibilització dirigides a 
l’empresariat turístic centrades en identificar i tallar pràctiques que atemptin contra la 
igualtat, diversitat i inclusió per qualsevol motiu i contra l’assetjament en el sector 
turisme. 

Conclusions 

Sant Julià de Vilatorta ha elaborat aquest Pla d’Acció Turística de Sant Julià de 
Vilatorta i Vilalleons 2019-2023  amb el propòsit de  definir i ordenar les fites en matèria 
de turisme sostenible que vol assolir durant aquest mandat, i els passos que farà per 
aconseguir-los. El document és el full de ruta  que ha de guiar l’acció de govern en 
aquests quatre anys, amb l’objectiu de garantir tant la cohesió social, com els projectes i 
serveis de qualitat que exigeix la ciutadania. 

 

Sant Julià de Vilatorta, Juny de 2019 

 

 

 

 

 


