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TURISME RURAL, MOTOR DEL DESENVOLUPAMENT 
DE LES ZONES RURALS, PRESENT I FUTUR 

Diuen que el què fa interessant un viatge no es 
l’arribada sinó la travessia que vius i experimentes 
durant el viatge. Cada un d’ells et regala vivències 
noves, gent amb la qual comparteixes moments 
inoblidables i irrepetibles, aprens de les diferències, 
guanyes tolerància i respecte i vas creixent com a 
persona; augmentant a cada pas la motxilla que tots i 
cadascun de nosaltres portem a l’espatlla i que anem 
carregant d’experiències i experiència. 

El viatge pot esser vers destins insospitats, indrets 
desconeguts, paratges de somni, illes recondides o 
serralades muntanyoses, totes elles connectades per la 
capacitat de cadascú de nosaltres de dedicar-hi el 
temps i l’atenció que precisen per ser descoberts tal i 
com es mereixen.  

El viatge es l’aventura de la vida, i entenem per 
aventura el camí vers la felicitat que tots cerquem, tots 
aquells ports que ens esperen perquè hi atraquem i hi 
dediquem un sospir del nostre camí.  

En una d’aquestes parades en el camí ens podem 
trobar rodejats de naturalesa, experimentant el que 
s’anomena turisme rural.  Turisme rural, entès com el 
conglomerat que aglutina estil de vida i motor del 
canvi. El nostre país es caracteritza per esser una area 
geogràfica majoritàriament rural, on el sector primari 
ha anat perdent terreny i on el despoblament n’és una 
definició.  
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Àrees on el turisme serveix com eina de 
desenvolupament de la zona,  de catalitzador per 
potenciar un destí i com a generador de nous llocs de 
treball. El turisme rural es una eina de treball que cal fer-
la servir per dinamitzar i desenvolupar la terra de les 
nostres tradicions, de la nostra cultura i de la nostra 
identitat. Des de les administracions locals i nacionals cal 
fer politiques territorials actives que incideixin en la 
millora d’aquestes zones. 

Dins el turisme rural cal destacar-ne dos actors principals: 
els propietaris dels establiments ubicats en aquestes 
zones, que han fet del seu negoci un estil de vida i que 
treballen dia a dia, per fer del turisme rural un turisme de 
qualitat, dinamitzant el destí i generant canvis socials; i 
els actors viatgers, que saben apreciar els petits detalls i 
les individualitats de cada un dels establiments, vivint 
noves experiències per emportar-se en la motxilla.  

Remarcar que el futur de les zones rurals passa per donar 
a conèixer els seus ports a tots els viatgers sensibles i amb 
la inquietud d’aprendre. El camí que es presenta davant 
dels establiments de turisme rural es caracteritza per la 
transició a un turisme més sostenible i més ecològic, fent 
ús de totes les noves eines tecnològiques que la xarxa ens 
posa a l’abast i aprofitant la possibilitat de donar a 
conèixer el nostre estil de vida a qualsevol indret del 
món. 

Us animem a que ompliu  la vostra maleta, vivint 
experiències, vivint el turisme rural. 
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Fa uns dies el ministeri de Foment del Govern espanyol 
va fer unes declaracions en les quals deia que s’haurien 
de suprimir línies de tren o serveis ferroviaris que no es 
considerin d’interès general, per raons econòmiques, 
socials o mediambientals i que, per tant, no 
aconsegueixin ser declarades d’interès públic. A part el 
ministre de Foment José Blanco va declarar que no hi 
ha res més antisocial i antiecològic que finançar trens 
buits amb els recursos de tots. Les línies només es 
suprimirien en cas d’existir línies de transport 
alternatiu. 
 
El primer que em va venir al cap, va ser el tren que va 
de Puigcerdà a Barcelona. Aquesta línia després de 
moltes reivindicacions s’està millorant, però els seus 
potencials usuaris feien el possible per no haver 
d’utilitzar aquest trajecte per les seves grans 
deficiències. Anant bé, es destinaven quatre hores per 
fer el trajecte que amb cotxe es fa amb la meitat de 
temps. Si la gent no utilitza aquest servei, de qui és la 
culpa? De la gent que viu en aquella zona? O dels 
responsables que en fan una gestió pèssima i donen un 
servei llastimós? 

Albert Solé i Casals 
President de Coordinació Rural  

de Catalunya 

Els mitjans de 
transport, una de les claus 

pel reequilibri territorial. 
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Ja sabem que l’administració és lenta només cal veure el 
que els hi ha costat  començar a preocupar-se per un 
servei com el de Rodalies, que utilitza moltíssima gent i 
que no era un exemple de servei eficient. M’agradaria 
que abans de suprimir qualsevol línia de tren, els barems 
estiguessin molt clars per tal de prendre aquesta decisió. 
El tren pot arribar a ser una eina important pel requilibri 
territorial del nostre país, no només transportant 
persones, sinó també mercaderies.  
 
Fa poc en un debat va sorgir la idea d’unir totes les 
capitals de comarca de Catalunya ferroviàriament. 
Persones de l’àrea metropolitana es van quedar molt 
sorpresos amb aquesta proposta, ja que la veien 
econòmicament inviable. Potser sí que ho és, amb el 
model de centralització de serveis que tenim al nostre 
país. Però les infraestructures (com la sanitat, 
l’ensenyament, la cultura...) no es poden regir per barems 
únicament econòmics, perquè la gent que vivim al 
territori necessitem aquests serveis. 
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La nostra principal tasca, la prevenció i també l’ extinció 
en primer atac.  Les ADF són un col·lectiu de voluntaris 
dels qual hi ha un representant de l’ajuntament, 
propietaris dels terrenys i voluntaris, a tots en uneix un 
denominador comú : la involucració per la conservació de 
la natura i el medi que ens envolta. Les adf són 
associacions sense ànim de lucre. L’any passat varem fer 
al primer congrés de ADF de Catalunya al qual varen 
poder reunir la majoria de adf per poder  debatre 
diferents temes importants  com : el finançament de les 
adf, la formació del voluntariat, els sistemes de 
comunicacions entre el nostre col·lectiu, tan per 
emissores analògiques com també  pel sistema que el 
Dept. de Medi Ambient ens posa al nostre servei, sistema 
digital de la xarxa de rescat, la qual ens dóna més 
seguretat per disposar de localitzadors gps, i d’altres  
temes que varen suggerir els participants del congrés. 

Les ADF són un sistema únic a l’estat espanyol, que 
només existeix a Catalunya. En aquests moments  el seu 
finançament  depèn del Departament de Medi Ambient.  
Aquest Dept. és el que a través d’ajuts equipa i abasteix  
de material a totes les  adf, el material més habitual són 
cubes d’aigua, vehicles pick-up amb kits d’extinció, 
tractors, màquines desbrossadores, pales repara pistes 
forestals, i algun que altre camió , material destinat tant a 
la prevenció com en l’ extinció d’ incendis. 

El nostre col·lectiu, en cap moment, pretén ser competència 
de cap altre cos,  al contrari, s’intenta treballar 
conjuntament i com a suport per a que sigui més fàcil 
l’extinció. 

Ramon Sala 

President secretariat d’ADF de Catalunya 

L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) 
involucrada amb el medi 
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Aquest estiu  ens agradaria  que les condicions de temps 
fossin favorables per a que, ni els camps ni els boscos es 
veiessin afectats pels incendis ,  tot s’ha de dir,  venim 
d’unes ventades de l’any passat i d’unes nevades d’ aquest 
hivern que no ens ajuden massa , tots els departaments han 
posat diferents sistemes i medis per poder treure el gran 
nombre d’arbres trencats dels boscos, però tot i l’esforç fet, 
no ha estat suficient, no podem dir que s’hagi acabat la 
tasca varen posar diferents sistemes per poder treure al 
gran nombre d’arbres trencats dels boscos, la gent del 
territori saben que no s’ha pogut fer tot,  no per falta de 
medis,  sinó per falta de temps. 

 

 

 

 

 

 

 

Des de el Secretariat de ADF de Catalunya estem 
desenvolupant un nou projecte amb l’ajuda del 
Departament de Medi Ambient. Es tracta d’un prototip de 
sistema únic  a tot Catalunya que consisteix en poder aplicar 
retardants de forma terrestre per poder realitzar franges de 
seguretat, tant per protegir cases aïllades, com per fer 
tallafocs químics. És un producte  no  contaminant,  derivat 
d’un adob, el qual ens permet realitzar aquestes franges de 
seguretat tan en prevenció con en extinció,  actualment 
disposem de dos equips,  un muntat en un tractor i l’ altre 
muntat en un camió . També per la seguretat dels nostres 
voluntaris s’està estudiant un sistema de localitzadors de 
voluntaris per sistema GPS, en casos d’incendis i de 
prevenció, que sigui el màxim d’econòmic per poder 
mantenir les despeses.  
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TURISME RURAL, MOTOR DEL 
DESENVOLUPAMENT DE LES ZONES 

RURALS, PRESENT I FUTUR 
 
1.Introducció genèrica: el Turisme 
 
En els darrers anys, Espanya ha experimentat una 
important transformació econòmica i social, fruit d'una 
plena incorporació a l'economia globalitzada i l'espai 
europeu els efectes s'han revelat especialment 
intensos en l'activitat turística..  El nostre país és el 
segon destí mundial pel que fa a nombre de turistes 
internacionals, segons les últimes dades de 
l'Organització Mundial de Turisme (OMT). No obstant 
això, i per mantenir aquestes posicions, en el mateix 
estudi ens trobem amb certes preocupants 
recomanacions si no volem perdre el tren de la 
competitivitat. Espanya haurà, entre altres reptes, 
millorar les eines de suport a la planificació turística i la 
seva translació a l'ordenació territorial i urbanística. 
També haurà adaptar a les noves tendències del 
mercat el disseny hoteler, el seu desenvolupament i - 
sobretot - haurà d'invertir en la correcta 
comercialització dels productes turístics, així com un 
correcte posicionament de les seves destinacions. 

Bernat Jofré Bonet 
Propietari de L’hotel Rural 

Son Esteve 
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2. El Turisme Rural Espanyol, la seva situació actual 

És però en l'àmbit del turisme rural a que el nostre país 
ha desenvolupat un model d'èxit que contribueix de 
manera significativa al nostre desenvolupament 
econòmic i social. A més de la seva important contribució 
directa, aquest subsector turístic genera un important 
efecte multiplicador, impulsant importants efectes 
indirectes i induïts en altres sectors estratègics del país. 

Cal destacar que el turisme rural es consolida com un clar 
subsector turístic emergent, complementant l'actual 
cartera de productes del sistema turístic espanyol. Tot 
això contribuint a la generació de rendes alternatives en 
el món rural. 

3. Els Problemes de Branding i Posicionament 
Internacional 

No obstant això, en aquests moments, (i especialment en 
quan parlem de mercats internacionals), veiem que 
aquesta disparitat de denominacions i legislacions 
aplicables torpedeja tota possibilitat d'identificar una 
marca davant d'un possible client: no hi ha marca, no hi 
ha homogeneïtat de "branding". Si mirem els nostres 
competidors més propers - França, Itàlia i sobretot 
Portugal, el nostre gran competidor peninsular - veiem 
que els seus Governs han fet un esforç notable en pal.liar 
aquest dèficit d'imatge, i si bé és cert que fins fa uns anys 
el desconcert de l'usuari podia ser notable pel que fa a 
diferents denominacions rurals, avui la tendència és a 
aprimar cada vegada més aquest ball de noms, força 
vegades incomprensibles per al ciutadà mitjà, últim 
destinatari del Turisme Rural nacional. 

No passa el mateix a Espanya, on ara per ara es poden 
localitzar fins a 56 tipologies diferents de Turisme Rural a 
17 legislacions autonòmiques diferents. 
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Com poden els lectors suposar, aquest "status quo" no 
és a dia d'avui comprensible enllà de les nostres 
fronteres. La Secretaria d'Estat i les CCAA haurien de 
donar els passos necessaris per uniformitzar en la 
mesura del possible l'actual denominació del camp 
espanyol. 

Tal disparitat de criteris també es reflecteix en les 
accions promocionals sorgides entre Tourspain - en 
teoria, l'únic ens vàlid per a la promoció internacional 
del turisme espanyol - i les dels múltiples Patronats i 
Instituts Turístics Autonòmics espanyols, provocant 
moltes vegades una pèrdua de recursos públics que 
molt bé podrien ser utilitzats per altres finalitats si les 
promocions fossin realment coordinades. 

Avui en dia l'hoste forà entén tres denominacions 
bàsiques, ja que generalment no va més enllà del que 
és l'hotel i no li interessa gens ni mica si tal o tal 
denominació representa una o altra CA: 

- Luxury: aquell segment de TR que no vol identificar-
se amb la paraula "rural", ja que la seva aposta és l'GL 
(Gran Luxe) 

- Country Hotel / Hotel rural: és el tipus d'establiment 
amb un servei de 4 * com a mínim i que sí que 
s'identifica amb el sufix "agro", ja que no s'identifica 
amb el GL 

- CountryStyle / Finca: aquest establiment de tipus 
més bàsic, no identificats amb un gran servei i sí amb 
un tracte absolutament proper i familiar. 
 

4. El Futur: El finançament del Turisme amb encant 

Ha estat en l'àmbit del turisme rural que el nostre país 
ha desenvolupat un model d'èxit que contribueix de 
manera significativa al nostre desenvolupament 
econòmic i social. 
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En el seu moment es van donar les circumstàncies 
adequades de mercat i demanda per a això, que avui 
comprovem ja no són parelles. Ara que la situació 
econòmica no és tant favorable, les secretaries d'Estat de 
Turisme i Economia haurien d'entendre que situacions 
desagradables al TRE es podrien donar en relatiu poc 
temps si no es prenen mesures. 

Els últims dos anys s'han experimentat a Espanya una 
important disminució dels ingressos econòmics, fruit de la 
crisi globalitzada que estem vivint. Els seus efectes s'han 
revelat especialment intensos en l'activitat turística, i molt 
especialment en l'anomenat Turisme amb Encant , que no 
Turisme Rural Espanyol. Conscients que la batalla per 
l'ocupació comença per la innovació d'infraestructures: 
molts establiments de TR planegen reformes basades en 
una tipologia constructiva d'hotels "boutique" rurals amb 
certs tocs tecnològics , més d'acord amb el nostre temps i 
amb les exigències del client del segle XXI. 

És el que s'ha anomenat Arquitectura dels Sentits, potser 
l'única versió del TE que està aguantant dignament la 
recessió econòmica que estem vivint: el turista rural ja no 
és aquell ciutadà que senzillament volia fugir de la ciutat a 
principis dels anys 90.  Ara vol serveis d'hotel de 4 
estrelles i viure Sensacions que justifiquin el preu: aigua 
de colors a les dutxes, un spa de mel d'abella, un 
massatge a base de taronges espremudes, unes suites de 
vidre ... 

Aquestes tendències del disseny hoteler, el seu 
desenvolupament i inversió fan que fins i tot amb els 
generosos Plans Renove Turisme I i II no puguin tenir avui 
l'expectativa de fàcilment retornables. Segons els experts, 
no hi ha pla de negoci que pugui resistir les inversions 
realitzades als terminis que actualment marca l'Institut de 
Crèdit Oficial (ICO), més pensats per a grans empreses 
que no per hotelers emprenedors. 
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Per ajudar a fer més suportables aquestes costoses 
inversions, Espanya hauria de millorar les eines de 
finançament als empresaris rurals que desitgessin o 
haguessin renovat la seva explotació turística en els 
últims cinc anys a través de l'Institut de Crèdit Oficial. 

Millorar les condicions en aspectes com els anys de 
devolució de capital seria molt ben rebut en el sector, 
així com la possibilitat de poder transformar els crèdits 
actuals concedits per l'ICO en més avantatjosos per als 
emprenedors que els van signar en el seu dia a través 
del Pla Renove Turisme I i II. 

 

5 El Futur: canvi en el rol d'interlocutors vàlids 

Un altre dels problemes als quals s'enfronta 
l'Administració Pública a dia d'avui és l'absència 
d'interlocutors vàlids en el tancat món del TRE. És la 
mateixa Administració la que exigeix que els seus 
interlocutors siguin Associacions Sectorials legalment 
constituïdes, bé siguin autonòmiques o nacionals, 
encara que sempre s'han preferit els organismes 
d'implantació nacional per allò de la teòrica 
representativitat. El que està passant en l'actualitat és 
que l'Administració Pública s'ha quedat sense 
interlocutors realment vàlids, ja que cap de les 
Associacions sectorials existents és realment 
representativa, i la seva relació sol ser  deficient. Els 
organismes oficials haurien de cercar altres 
interlocutors, altres veus per dialogar i per tal d'arribar 
acords. 

Ara per ara són els Clubs de Qualitat i els Clústers 
Tecnològics que estiguin establerts per tota la 
geografia espanyola els únics viables. Per diverses 
raons: 
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• Els Clubs de Qualitat (CDQ's) són sinònims de Qualitat 
i bon fer 

• Són reconeguts a nivell nacional: no hi ha problemes 
d'implantació 

• Els Custera Tecnològics són a dia d'avui els únics 
vehicles fiables de modernització d'un sector moltes 
vegades ancorat en el passat 

• Els socis de tots dos solen ser els elements més 
dinàmics de la comunitat hotelera rural espanyola 

• Tots dos aposten per un Turisme Rural i amb Encant 
fàcilment exportable 

• Moltes vegades són sinònim de sensorialitat i 
Experiències, únics passaports possibles al nostre 
entendre per crear un "corpus" hoteler rural realment 
competitiu a nivell internacional 

• Tant Clústers com CDQ's advoquen per les noves 
tecnologies en la seva implantació com CRM's en els 
seus establiments 

  
6. El Futur: accions polítiques 

Amb aquest panorama, es faria doncs necessària la 
creació d'un ens  les següents funcions: 

• Elaboració d'un "Concept Mapping" o Mapa de 
Situació del sector en què es troba el Turisme Rural 
Espanyol, per tal d'emplenar els. següents objectius: 

• Definició del que és realment Turisme Rural Espanyol  

• Rebre de forma periòdica les dades reals de 
funcionament que hauria de recollir cada CCAA 

• Diagnosticar amb els seus actors seus principals 
problemàtiques i solucions 

• Establiment continuat i no puntual d'un diàleg fluid 
amb actors representatius del subsector 

• Establir un Pla d'Accions Futures per al agro espanyol. 
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Segons ens indica l’últim informe ePyme publicat, 
corresponent a l’any 2009, a finals del 2008 existien a 
Espanya més de 12.900 establiments de turisme rural, 
dels quals el 83,5% corresponien a cases rurals, el 5,9% 
a apartaments rurals, el 4,/% a allotjaments de turisme 
actiu y el 3,6% a hotels rurals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pràcticament la totalitat de les empreses dedicades al 
Turisme rural poden emmarcar-se dins del segment de 
microempreses, conseqüentment la riquesa generada 
te un major impacte sobre la població local. 

Alvaro Carrillo de Albornoz 

Director General 

ITH –Instituto Tecnológico Hotelero 

TURISME RURAL, MOTOR DEL DESENVOLUPAMENT 
DE LES ZONES RURALS, PRESENT I FUTUR 
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Aquestes xifres macroeconòmiques reflexen la 
importància creixent del turisme rural, no tant sols a 
nivell de creació de llocs de treball, si no com a motor de 
generar nous lloc de treball en les zones rurals. Per molt 
que l’allotjament rural sigui el primer element de decisió 
de compra per part de l’usuari en el moment de 
seleccionar un destí, es tot el conjunt d’activitats 
complementaries de la zona, les que es veuen 
beneficiades per les despeses dels turistes. Des de serveis 
de restauració fins a empreses de turisme actiu, passant 
per proveïdors d’alimentació o visites guiades a punts 
d’interès turístic. 

Gràcies a l’aplicació consistent de les noves tecnologies 
en les empreses i a la popularització del canal de internet 
i el seu ús per part dels clients, cada dia es més fàcil 
promocionar i comercialitzar un producte o servei rural a 
nivell internacional. Tanmateix, amb la massificació 
d’aquest canal solament podran sortir-ne beneficiats 
aquells que ofereixin un producte diferenciat i es 
promocionin mitjançant la xarxa, i els que millor integrin 
la innovació y la tecnologia dins el seus processos 

En el Instituro Tecnológico Hotelero, promovem i difonem 
des de fa 5 anys la innovació i la tecnologica com a 
oportunitat en el sector hoteler de diferenciar-se de cara 
el client i millorar la competitivitat empresarial que ens 
permet avui en dia, que el peix ràpid sobrepassi el petit, y 
que no siguin sempre els “grans” els que tinguin 
avantatges tecnològics. 
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El turisme rural es un cavall guanyador. Malgrat que 
començà tímidament com una solució a situacions de 
paràlisis en les activitats econòmiques i socials de 
determinades zones, ha acabat per posicionant-se com 
un dels pilars fonamentals del sector turístic espanyol. 
Mimat per les entitats de promoció de les diferents 
comunitats autònomes i adorat pels turistes, el turisme 
rural destaca sense cap dubte per la seva forta 
personalitat, els seus atributs perfectament 
identificables per la demanada i magistralment 
representats pels seus actors que ho fan possible, i per 
una innegable capacitat regeneradora dels entorns en 
els quals la seva activitat esta present. 
  
El turisme rural revitalitza zones, instal·lacions, 
localitzacions; crea llocs de treball i recupera activitats 
abandonades amb els anys per la falta de recursos i de 
demanda; manté vives els costums típics de les zones 
rurals i garanteix la conservació de la cultura de cada 
regió; però el què es realment diferencial d’aquest 
tipus de turisme es que s’ha convertit en un motor vital 
d’aquelles poblacions en les quals s’instal·la, i això es el 
que fa que el valor d’experiència percebut pels clients 
que ho consumeixen augmenti, i com a conseqüència, 
el turisme rural deixa de ser una opció per convertir-se 
en un fet en les nostres agendes.  

Paula Martínez Huerta 

Tourism Revolution Worker en 

Mindproject 
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El Turisme Rural regenera entorns perquè reactiva a les 
persones que viuen en ells, i aquesta es la palanca que 
manté vives a les zones en les quals es desenvolupa 
l’activitat turística rural. El turisme rural son persones, 
persones que treballen per satisfer a altres persones, i ho 
fan de forma conjunta creant teixits productius i socials. 
Es en aquests punt on resideix el vertader èxit del turisme 
rural, i aquest es el actiu que hauria extrapolar-se a altres 
tipologies i subsectors. La col·laboració entre els actors 
d’un determinat sector es un be escàs, però en el turisme 
es fonamental, ja que es l’únic que garanteix l’obtenció de 
“la experiència” per part del client, entenent aquesta com 
un tot i no com la unió de serveis inconnexos i 
independents entre sí. 
  
El turisme rural seguirà essent un cavall guanyador. I ho 
serà sempre perquè tots els seus actors han sigut capaços 
de crear una xarxa sostenible. Una xarxa sustentada per 
professionals formats en les millors escoles possibles: el 
món rural, i que coneixen millor que ningú el seu model 
de negoci perquè aquests es el seu estil de vida. 
  
Malgrat tot, ens trobem en un moment de dubtes sobre 
el qual devem estar preparats per afrontar els canvis en 
les tendències del consum, catalitzats per la crisi 
econòmica i l’aparició de innumerables ofertes que poden 
fer canviar els hàbits dels consumidors més fidels. La 
professionalització, les noves tecnologies i la col·laboració 
entre els diferents actors sectorials dins d’un destí, seran 
les millors armes per guanyar les carreres que ens 
esperen. 
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“1A TROBADA D’ENTITATS RURALS DE 
CATALUNYA” 

El cap de setmana del 19 i 20 de juny  a 
Peramola, Alt Urgell, es celebrà la 1a Trobada 
d’Entitats Rurals de Catalunya. Una trobada 
adreçada als responsables i grups de joves de 
les entitats vinculades a Coordinació Rural de 
Catalunya amb la finalitat de compartir, 
intercanviar experiències i formar-se.   

La formació és clau tant pel desenvolupament personal com 
pel d’una entitat, per aquest motiu, la raó de la trobada és 
crear un espai d’intercanvi d’experiències i de formació  per tal 
de crear vincles i possibles col·laboracions de treball en xarxa. 
De fet, el món rural, en el nostre país, és molt divers i  ampli i 
aquest factor, juntament amb la manca de comunicacions 
dificulta els espais de trobada. Però per trencar amb aquestes 
dificultats Coordinació Rural, arran de la demanda de les 
entitats, va organitzar la 1a Trobada d’Entitats Rurals de 
Catalunya.  
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A la trobada es feu una xerrada sobre els intercanvis juvenils i el 
Servei de Voluntariat Europeu, SVE, de la Comissió Europa a 
càrrec d’una noia d’Hongria i d’una de Turquia que participen del 
projecte SVE a CRUC i en una de les entitats vinculades de CRUC. 

Finalitzada la xerrada, els participants van gaudir del sopar i 
després van realitzar diferents activitats lúdiques acompanyats 
amb música a càrrec dels grallers d’Oliana.  

I el dia 20 de juny es realitzà un joc de rol sobre el món rural per 
tal de debatre aspectes positius i negatius que hi ha en el 
moment de plantejar el desenvolupament dels àmbits rurals i es 
feu la cloenda.  

Al llarg de la trobada es va poder observar en el racó de 
l’exposició la diferent tipologia d’entitats vinculades a CRUC i les 
tasques i projectes que realitzen durant l’any.  

Els participants van valorar molt positivament la realització 
d’aquesta trobada per tal de poder conèixer altres entitats que 
actuen a nivell local i sobretot pel caire formatiu.  
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“ELS AFORTUNATS I AFORTUNADES DE 
LES PLACES GRATUÏTES DE CAMPAMENTS 
I DE COLÒNIES DEL CONCURS RURAL” 
 

El divendres 11 de juny es va realitzar el 
sorteig de les places gratuïtes de campaments 
i de colònies per a membres del carnet RuRal 
gràcies a la campanya “Aquest estiu, la Ru i el 
Ral et porten de campaments i de colònies”.  

La campanya fou  molt ben rebuda per tots els membres, ho 
constatava l’alta participació al sorteig, a més els participants 
han estat d’arreu del territori, i des d’aquí  donem les gràcies a 
tots i totes i felicitem als guanyadors i a les guanyadores que 
són: 

•  Aina Granell i Carballo, de Sobremunt. Plaça per 
campaments. 

• Joana Woodgate i Matesanz, d’Ardèvol de Pinós. Plaça 
per campaments 

• Olga Reglero i Bragulat, de Llívia. Plaça per campaments. 

• Diana Castillo i Casco, de Ribera de Cardós. Plaça per 
campaments.  

• Judilthon Javier Sotelo i Huaman, d’Ogern. Plaça per 
colònies aventura. 

• Pol Sàez i Catllà, de Sant Boi del Lluçanès. Plaça per 
colònies aventura. 

• Lluc Coll i Agustí, de Masarac. Plaça per colònies de ball.  

• Mar Martínez i Jiménez, de Pont de Molins. Plaça 
colònies de ball.  

A tots ells moltes felicitats i els desitgem que passin un estiu 
inoblidable als campaments de la Ribera salada, Solsonès de 
l’agrupament esplai Riallera de Solsona i a les colònies 
d’aventura o de ball de Vidreres del Grup d’esplai Vidrerenc.  

Agraïm la participació a tots els membres i animeu-vos a 
continuar participant de nous sortejos i concursos.   
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“XERRADES A ARRELS SECUNDÀRIA I IES FRANCESC 
RIBALTA DE SOLSONA I A L'IES AUBENÇ D’OLIANA” 

El 12 de maig Coordinació Rural de Catalunya amb la 
col·laboració de l’Oficina Jove del Solsonès va realitzar la xerrada 
a alumnes d'Arrels Secundària de Solsona.  

La xerrada a l'IES Francesc Ribalta comptava amb la col·laboració 
de l’Oficina Jove del Solsonès i es va realitzar el dilluns 24 de 
maig a cada classe de 1r de batxillerat. 

I el dijous 27 de maig, Coordinació Rural de Catalunya, amb la 
col·laboració de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, realitzà dues 
xerrades a l’IES Aubenç d’Oliana.  La primera xerrada adreçada als 
alumnes de 4t d’ESO i la segona als alumnes de 3r.  

La xerrada “Get in the train of Europe” realitzada en anglès amb 
la finalitat de facilitar-los informació sobre programes i 
actuacions de les que poden gaudir a nivell europeu ha servit 
perquè coneguin el Programa Joventut en Acció, de la Comissió 
Europea, en especial, el Servei de Voluntariat Europeu i també  
projectes com els camps de treball catalans, autonòmics i 
internacionals.  

Les xerrades estigueren dinamitzades per una jove d’Hongria que 
participa del Servei de Voluntariat Europeu, a partir del projecte 
de CRUC per un període de sis mesos i d’una tècnica de 
l’organització.  

Al final de la xerrada els joves podien fer preguntes a la 
Nikoletta sobre la seva experiència en el programa de Servei de 
Voluntariat Europeu i del seu país, Hongria.  

L’experiència fou  molt positiva ja que els joves van poder pogut 
familiaritzar-se amb l’anglès i conèixer projectes en els que 
poden participar.  

Una xerrada molt ben rebuda i valorada per part d’alumnes i 
professors. Amb la informació rebuda els joves poden decidir si 
participar en algun d’aquests projectes, però, una gran majoria 
estan interessats en algun dels projectes per les possibilitats que 
els ofereixen.  
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“GET IN THE TRAIN OF EUROPE” A LA SEU D’URGELL 

Coordinació Rural de Catalunya, amb la col·laboració de 
l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, va du a terme tot un seguit de 
xerrades del 30 d’abril al 5 de maig a diferents alumnes de 
centres de la Seu d’Urgell.  

Els beneficiaris de les xerrades han estat alumnes de batxillerat 
de l’IES Joan Brudieu, alumnes de 4t d’ESO de la Salle, alumnes 
de Cicles formatius de l’IES Joan Brudieu i la Salle, alumnes de 
l’Escola Oficial d’Idiomes ,alumnes de la UEC i empresaris de 
l'Associació AEAU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les xerrades s'han realitzat en anglès i se'ls ha informat sobre 
els diferents programes que existeixen a nivell europeu, 
sobretot, el Programa Joventut de la Comissió Europea i altres 
projectes educatius i formatius. Alumnes, professors, CRUC i 
l’Oficina Jove de l’Alt Urgell han fet una valoració positiva de 
l’experiència i amb la informació a la mà, ja poden animar-se a 
participar en qualsevol experiència europea.  



25 

JORNADES RURALS “L’EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ EN 
L’ÀMBIT RURAL ” 

El 31 de juliol a Cambrils dels Pirineus es celebrarà la VI edició de les 
Jornades Rurals sobre la Joventut amb el lema “l’educació i la 
formació en l’àmbit rural”.  

Aquestes Jornades s’adrecen a persones que viuen al món rural, 
persones que s’han format i es formen en el territori, responsables 
de telecentres, escola agrària, organismes o associacions que 
ofereixen o treballen per l’educació i la formació, escola d’adults, 
mestres d’escoles rurals, exalumnes,..., i sobretot a aquella persona 
interessada a aportar el seu granet de sorra per millorar el món rural 
en l’àmbit de l’educació i la formació.  

Les Jornades s’iniciaran amb la benvinguda i presentació i a 
continuació hi haurà la ponència a càrrec del Sr. Joan Salvador 
Minguet, cap de Servei de Formació Agrària del Departament 
d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i d’un tècnic del 
Departament d’Educació.  

Tot seguit,els participants a partir de diferents grups de discussió 
reflexionaran i debatran qüestions com les necessitats formatives del 
territori, la formació que es realitza és satisfactòria? Percepció escola 
rural ( avantatges, inconvenients, com potenciar-la,...) Si la formació 
contínua és important en aquest món competitiu en el que vivim, 
com cal fer-ho perquè arribi a tots els sectors i territoris? Reben 
formació contínua els treballadors de les administracions i 
institucions? Els voluntaris reben formació? de quin tipus? és 
gratuïta? 

 

 

 

 

 

Unes Jornades en les que els protagonistes són les persones del 
territori, volem que tota aquella persona que treballa, viu o es forma 
des del territori o actua pel territori faci sentir la seva veu per tal de 
poder elaborar un decàleg de propostes realista i factible que 
s’editarà en el llibre Conclusions. 
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1.- Quina és la seva tasca? 

Tot i que la resposta podria ser molt àmplia i complexa, 
la resumiré en poques paraules ja que els valors 
primordials de qualsevol president d’una entitat com la 
del TRAU, es basen en vetllar per als interessos dels 
seus associats de conformitat amb els articles que 
regeixen els  estatuts que ens regulen; promoure 
activament qualsevol tasca que pugui interessar als 
nostres associats o als seus usuaris i difondre al màxim 
la gran oferta turística, econòmica,, social i cultural que 
tenim al TRAU. 
 

2.- Quins són els objectius de l’associació TRAU?  

Arribar a que els seus associats col·laborin i tinguin 
sinergies entre ells, els seus establiments i el producte 
que ofereixen els uns i els altres, i sobre tot que creguin 
fermament en la seva professionalitat  i sàpiguen 
promocionar el territori conjuntament amb la seva 
oferta, i que creguin que aquesta és la millor. Al mateix 
temps obrir les portes de l’associació cap a qualsevol 
oferta que es relacioni amb el turisme rural i el nostre 
medi. 

Entrevista a Josep Maria Troguet, President de 
l’associació TRAU ( Associació turisme Rural de 

l’Alt Urgell  i Baixa Cerdanya) 

“Obrir les portes de l’associació cap a qualsevol oferta 
que es relacioni amb el turisme rural i el nostre medi." 

“Estem a les portes d’un país al cor dels Pirineus amb 
unes disponibilitats turístiques internacionals d’unes 
magnituds increïbles i hem de buscar el mitjà per 
treure’n profit” 
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3.- Quants socis formen l’associació i  quina és la seva 
tipologia?  

Actualment som uns 95 associats de tot tipus de tipologia 
entre els que podríem destacar la majoria que pertanyen 
a l’oferta d’establiments d’allotjament de turisme rural i 
restauració, fondes, hostals i hotels de muntanya, 
activitats de natural i aventura, càmpings de muntanya, 
balnearis i albergs, granges escola, refugis i cases de 
colònies, arts i oficis d’artesania sense oblidar els artesans 
agroalimentaris, les botigues d’artesania i les 
especialitzades en productes autòctons i agrobotigues, 
museus, mostres i entitats de cultura popular, 
apartaments  rurals o turístics i músics tradicionals, 
comunicadors locals, etc.  
 

4.-  Quina actuació o projecte destacaria de l’associació?  

Tan l’actuació com el projecte  a destacar  l’encaminaria 
cap a uns objectius bàsics que promouen a l’associació 
cap al desenvolupament del turisme rural a la comarca de 
l’Alt Urgell i de la Cerdanya, impulsant el turisme a partir 
d’un model basat en l’oferta d’allotjaments i restauració 
de capacitat limitada i lligada a l’entorn rural. L’oferta 
d’activitats complementàries lligades a l’entorn natural o 
cultural de la zona; millorar les rendes del sector agrari i 
altres sectors econòmics de les comarques lligades amb el 
TRAU; contribuir al manteniment de la població en nuclis 
rurals de la comarca; contribuir també a la conservació 
del medi ambient, i del patrimoni natural, cultural i 
paisatgístic com a base o recurs per al desenvolupament 
del turisme rural; creant una marca de garantia i un segell 
de qualitat del turisme rural a la comarca de l’Alt Urgell i 
de la Cerdanya i ampliant l’oferta actual cap a la creació 
d’ofertes d’activitats esportives, lúdiques, recreatives i 
culturals lligades a l’entorn natural i cultural propis. 
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5.- Des de l’associació treballeu per fomentar la 
interrelació entre empreses de diferents sectors? Com 
ho feu?  

Bé ja us he explicat que un dels objectius que 
perseguim en aquests moments és el de la interrelació 
entre els nostres associats, i això implica que cada  
sector per diferenciat que sigui pot compartir els 
mateixos usuaris promocionar-se i per això hem de 
formar una pinya per tal que els que produeixin 
venguin el seu producte als qui el puguin oferir per 
degustar i amb aquest intercanvi promocionin el 
territori i els seus valors culturals i artístics i el més 
important, és que el visitant se’n emporti un bon 
record de l’estada, del producte i tingui la necessitat, 
quan arribi a casa seva, de fer degustar el producte que 
porta com a obsequi record i sàpiga també trametre el 
bon l’esperit d’estada  a casa nostra. 
 

6.-  Quin tipus de comunicació mantenen entre els 
membres de l’associació 

La comunicació que tenim, penso que és la normal i la 
pròpia de qualsevol associació, potser caldria destacar 
que tenim un espai físic on ens hi trobem quan ho 
requereix la necessitat i tenim un servei d’atenció als 
socis tots els dimecres a la tarda a través d’una 
secretària. També ens comuniquem per correu 
electrònic i sobre tot tenim assabentats i degudament 
informats a tots els nostres associats del que es mou 
en el sí de la junta directiva i sobre qualsevol reunió, 
acte o jornada en la que assistim, activitat o 
esdeveniment, promoció, oferta o avantatge que sigui 
del seu interès o la del seu establiment,  sempre a 
través d’unes circulars que periòdicament reben a casa 
seva.  
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7.-  Com es dóna a conèixer TRAU, és a dir, quina 
campanya de difusió i publicitària realitzeu?  

Ens donem a conèixer a través de totes les oportunitats 
que sorgeixen al dia a dia,  com podem i amb els recursos 
que tenim a l’abast, aprofitem qualsevol moment i ocasió 
per difondre la nostra opció en el territori i utilitzem tots 
els mitjans i mecanismes que l’administració ens presta 
per fer conèixer la nostra associació. Publiquem us 
fulletons i llebretons en varis idiomes que es reparteixen 
en totes les fires del país i fóra.  I formem  part de la 
federació i confederació de turisme rural de Catalunya i a 
través de les seves publicacions també ens donem a 
conèixer. 
 

8.-  Com treballa TRAU per desenvolupar i dinamitzar el 
territori de l’Alt Urgell i la Baixa Cerdanya ?  

Penso que ha quedat prou clar en les respostes anteriors 
que difonen el nostre producte i la nostra oferta 
treballem per promocionar el territori. Pel que fa a la 
promoció potser ens caldria una mica més de temps, ja 
que en tots els projectes que actualment s’està treballant  
han de començar a donar resultats properament, llavors 
valorarem realment el temps que hem esmerçat tots 
plegats, perquè tan la dinamització com el 
desenvolupament d’un territori és cosa de tots.   
 

9.-  Enguany, TRAU s’obre a noves empreses i activitats 
gastronòmiques, lúdiques i culturals, per què? 
Perquè pensem que tenim la necessitat de créixer, de fer 
conèixer la nostra oferta i els nostres valors i recursos, 
que són molts i força interessants i que disposem d’una 
situació geogràfica, cultural i gastronòmica de primer 
ordre i tenim l’obligació de transportar tots aquests valors 
a la resta del Pirineu.  
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Estem a les portes d’un país al cor dels Pirineus amb 
unes disponibilitats turístiques internacionals d’unes 
magnituds increïbles i hem de buscar el mitjà per 
treure’n profit, sempre respectant el bon veïnatge i la 
bona relació que gaudim actualment. 
 

10.- Quins són els vostres reptes pel 2010? 

Aconseguir tot el que fins ara hem anat destacant i 
amb tot això sortir d’aquesta crisi en la que estem 
immersos per tal que les nostres economies retornin a 
la normalitat i puguem fer front a les noves exigències 
dels clients del turisme rural con a factor de 
desenvolupament  social, econòmic i cultural, que 
s’inclina cada vegada més cap a una petició més 
selectiva i que cerca productes més singulars, en la 
cultura i en el medi ambient. 
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La junta de Coordinació Rural de 
Catalunya manifesta la disconformitat 
amb la sentència del Tribunal 
Constitucional que retalla l’Estatut de 
Catalunya aprovat democràticament pel 
poble català  


