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es comarques gironines apleguen dtns el seu ámbit una
gran varietat de paisatges de
costa i muntanya, i també
abundante clements naturals i
culturáis singulars,
Els recursos turístics

d'aquest element mobilitsa grans masses
de població forana i modifica fortament
les seves árees d'influéncia. Cora a turis'
me de masses, pot generar conflictes en
l'ús deis recursos naturals.
Sense estar vinculada a cap de les
tres zones en concret, el turisine rural es
planteja com a complemetrt per a un sector economic en crisi, sobretot a les zones
de muntanya, i com a fónnula alternativa al turisme de masses i ais seus efectes
negatius sobre els recursos aaturals.
Caldria assenyalar l'aparició en els
últims anys de tot un seguit de noves activitats que es realitzen a Tentom natural, importades d'altres paísos, amb gran
vocació comercial i amb un component
de moda que les fa facilment massificables i, per tant, periUoses per a l'entorn.
Un espai concret:
el Pare Natural de la Garrotxa

Les possibilitats d'utilitsació turística
d'aquests nombrosos recursos son molt
amplíes. Malgrat aixo, la seva materialització en productes turístics es realitza de
manera molt desigual fins i tot dins de
cada comarca.
A la Costa Brava rcxplotacio deis recursos sense cap tipus de planificació l'ba
abocat a una greu degradació. Encara s'hi
podea trobar alguns productes turístic
que fan un ús equilibrar deis recursos i
que están Iligats directament ais cspais
mes ben conserváis de la costa o ais espais
protegits (la reserva marítima de les illes
Medes i els aiguamoUs de l'Emporda...).
A Tinterior i ais Pirineas, els recursos turístics tradicionals han estat la
tranquiMitat i el paisatge, atractius per
a les segones residencies i les vacances
familiars.
El fet diferencial deis Pirineus és la
neu, recurs d'un gran valor turístic- L'tís

Aquesta necessitat es fa especialment evident en el cas d'un espai protegit i altament humanitzat com el Pare
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa,
El seu bon estat de conservació, la
qualitar ambiental i l'atractiu que suposen els volcans, el fan ideal per a la descoberta de Fentorn natural i la practica
d'activitats de lleure dins Támbit del turisme rural.
Albora, la pn)ximitat del pare amb
la zona mes activa de la comarca, unida
a la gran divulgado deis seus valors, condiciona la seva gestió i protecció, per la
qualcosa s'origincn conflictes entre els
diferents usos del territori, tant per part
de la pobiació local com peí creixent
nombre de visitants.
La gran divulgaeió turística en els
mitjans informatius ha generar un gran
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El seu c o m p o n e n t principal és el
lúdic. Hi predominen el descans i el
Ueure, les activitats comerciáis i les relacions socials. Alteren en major o menor
grau i de forma estacional l'espai on es
desenvolupen.
4. El turisme mral o rurisme verd, en
el qual hi ha un equilibri entre els dos
components, lúdic i educatiu. Aquesf
tipus d'ofertes, de carácter familiar, moÍt
habitual en d'altres indretes europeus
s'está íntroduint a les nostres comarques.
Aquest tipus de turismo permet al visitant,
en general d'origen urbá, la possibilitat de
conviure i participar en la vida rural.

augment de visitants ahans de disposar
de la infraestructura necessária per acóliir tan elcvat nombre d'usuaris. La motivació básica inicial de descoberta d'un
espai únic, s'ha vist desbordada i desvirtuada per la gran pressió de visitants
amb expectatives incorrectes, i podria
posar en perill el frágil cquilibri deis ecosistemes de la zona. La saturació puntual
d'indrets concrets com el volca de Santa
Margarida o la fagcda de Jordá i cls impactes que genera (brutícia, sorolls...)
fan necessária una urgent regulació de
l'ús públic en el pare que asseguri la
compatibilitat deis usos recreatius amb
la Hcva gcstió protccciímista.
Tipus d'activitats
Enumerar rotes les activitats possibles a realitzar i que es recolzen en els
recursos naturals i culturáis podria ser
una tasca molr laboriosa, en canvi les
podem dcsglossar scgons la dinámica
operativa i els seus components motiva'
dors. Aquest-s son el lúdic-esportiu i
l'interpretatiu-educariu. La majoria de
les ofertes turístiques existents están
constituides per aquests elements en diferent proporció,

tom. S'ha fet necessária la seva regulació
com a mesura per garantir uns mínims
de seguretac i professionalitiació.
2. El component principal deis circuits turístics i les visites de dia és el
lúdic, scguit d'un component cultural
pero en un grau menor o amb un tractament molt superficial. Aquesta dinámica,
sovint massificada, no permet la participació activa deis visitants, son tan sois
espectadors sense gaires possibilitats d'un
coneixement mes profund del nou espai i
d'un intercanvi amb la pobíació local.
La sobrefreqüentació d'indrets concrets per part d'aquests circuits afecta negativamenc i condiciona altres models de
desenvolupament curístic en el inón rural.
3. Les estades o vacances tradicionals. Tot i que es mantenen les de sol i
platja, augmenta la demanda d'allotjament a les zones d'interior allunyades de
la imatge massificada i artificial de les
zones coscaneres.

A manera de grans blocs d'ofertes
existeixen;
1. A les activitats esportives tradicionals (vela, rem, pesca, excursionisme,
esquí...) s'hi afegeixen altres de noves
(ala de pendent, desccns de barrancs,
ponting, rafting, bicicleta de muntanya).
La c o m e t e i a l i t z a c i ó de m o l t e s
d'aquestes activitats recau en la vivencia
del risc i l'aventura com a component
principal. Gaudeixen d'un gran desenvolupament i es realitzen en el medí natural tot i no garantir el respecte vers l'enRevista de Girona / núm. 165 julio! - iijiosf 1994

En realitat, n o hi predomina cap
a c t i v i t a t en c o n c r e t , i la diferencia
principal entre aquest tipus de turismc i
l'anterior és l'actitud vers el medi on es
desenvolupa, aprofita les instaMacions
rurals existents (residencies, cases de
pagés, cámpings-masia, albergs, refugis...), ajuda a millorar la qualitat de
vida deis residents sense interferir-hi
negativament.
5. Les activitats on la Interpretado
i l'educació son el principal component. Sovint utilitzen com a mitjá l'esport i el lleure.
Malgrat ser aptes per a tot tipus de
públic, aqüestes activitats están dirigides
en general a la pobíació escolar. Es desenvolupen en espais singulars d'un gran
interés natural (pares natura.s...) i la
seva massificació també comporta efectes negatius a l'entom. Alguns exemples
son els itineraris de natura, estades o
colonics escolars, rutes historiques o
d'arquitectura, rutes fotográfiques...

Uorganitzaciü empresarial
d'activitats de lleure
Dins l'ámbit de les comarques gironincs es realitzen moltes activitats de
lleure, Iligades al medi rural, promogudes
per entitats extemes a la zona i fins i tot
agencies majoristes, cosa que dificulta
enumerar totes les empreses existents.
La tipologia de les empreses locáis
presenta una gran varietat de formules
jurídiques: cooperatives, societats civils i
societats limitades per a projectes mitjans i t)rganitzacions que ofereixen noves
activitats o d'aventura, societats anónimos per a les activitats que requereixen
d'un immobilitzat molt gran i clubs esportius quan el component esport és el
principa!. També presenten una estrcta
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L'oferta d'actívitats de líeure

relació entre la fórmula jurídica escolUda
i !a ideología deis empresaris.
Uorígen de l'actívítat empresarial és
variat. Les organiczacions que realitien
accivitats on predomina el component
interpretatiu s'han originar com a resultar de l'aparicíó d'una demanda d'aquest
Eipus d'oferta en les zones d'intcrés natural, a vegades per iniciativa propia deis
emprencdors i altres motivades per part
d'organismes púhlics (els servéis de guíes
deis pares naturals) o com a sortída labo-

L'oferta d'actívitats de Ueure a les comarques de Girona es classifica en activitats esportives i activitats pedagogiques.
- Oferta d'actívitats esportives.
Les comarques en les quals es realítzen un major nombre d'actívitats esportives (tal com es pot veure en el quadre)
son l'AIt i el Baix Empordá i la Cerdanya, seguides de Uuny per la Garrocxa i el
RipoUés. Hí predominen l'hípíca, la immersió i la vela Ueugera.
A les comarques de la costa les activitats pateixen una forta estacionalitat
mentre que a la resta de comarques les
activitats es realítzen al llarg de tot l'any.
Cal remarcar la importancia de les activitats aéries juntament amb Tesqui a la
comarca de la Cerdanya.
L'actívítat menys agressiva amb ei
medí, e! tresc, está poc representada í
apareíx només a la meitat de les comar-

OFERTA D'ACTÍVITATS PEDAGÓGIQUES O INTERPRETATIVES
Cases de colónies
L'Alt Empordá
Ei Baix Emporda
La Cerdanya
El Girones
La Garrotxa
El Pta de l'Escany
E! Ripollés
La Selva

Í4
17
4
9
20
8

Total activitats

Activitats
Activitatí. de
Alcres
d'escola de fiatura* granja-escola* activitats"
4
3
0
0
5
0
3
2

2
2
0
3

17
14

6
10
1
4
9
7
6
7

103

50

17

13

* Activitats ofertadas per íes ¡nateixes cases de colóíiies
** Activitats ofertades per entitats no relacionades amb un equipament

ral deis moduls de natura de les escolestaller. A Girona disposem com a casos
concrets els de TEscala i les Preses.
En general, aqüestes organitzacíons
efectúen una autoíimitacíó en l'ús deis
recursos motivat per la seva ideología, la
qual cosa unida ais escassos recursos
economics fa que a vegades la seva víabilitat económica siguí preocupant.
També s'ofereíxen activitats de Ueure per part d'entitats que teñen com a
actívitat principal Tallotiament (cases de
colónies, campings i residéncíes-casa de
pagés), on Loferta d'actívitats ais seus
clíents és complementaría de Testada i
també la venda de prodtictes alímentaris
o artesanals. Aquest servei es dona de
moment en poques cases, esta en fase de
desenvülupament.

4
1
1
0

ques gironínes. En canví, destaca la importancia de les activitats en les quals és
necessaria la utilitzacíó de material especific i que impliquen un cert risc.
- Oferta d'actívitats pedagógiques.
La comarca on hi ha mes cases de
colónies (vegeu quadre) és la Garrotxa,
seguida del Baix Empordá i RipoUés.
Del total d'equípaments, el 48,5%
realitza activitats classíficades com a escola de natura i el 16,5%, granja-escola.
Les activitats ambientáis realitzades
per empreses de servéis sense equipament están poc representades, Tot i no
disposar de dades actualitzades, el nombre d'aquestes empreses va en augment,
están associades ais equipaments existents a cada comarca i també dirigeixen
ía seva oferta al píiblic que es desplana
un sol dia per realitzar Tactivitat (en general itineraris). La procedencia majoritária deis seus cUents és Tarea metropolitana de Barcelona.
La comercialització
Depenent de Tactivitat que realitzi cada empresa i de la seva ubicado, es dona un tipus diferent de comercialització.
A les empreses situades a la costa o
zones turístiques massificades no els cal
realitzar un esfor^ de comercialització
gaire fort: la demanda supera a vegades
l'oferta. Tot i aixó, és una demanda
puntual quant a época de Tany i localització.
Les activitats que comporten un nivell de risc o d'aventura gaudeixen
d'una bona demanda i teñen una bona
acceptació per part deis intermediaris.
Aquests solen incloure'ls com a complement deis seus catálegs i amb una
durada curta (un, dos o tres dies)- En
canvi, els programes de durada mes Uarga es realitzen a dcstinacions llunyanes,
menys condicionades per la legislado i
afavorides per Tabaratiment deis transports aeris.
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Les acrivirats pedagof^iques o ínter-pretatives s'adrecen principalment al
públic escolar. Es tendeix cap a una co'
mercialització directa a causa de la gran
demanda existent, tot i comentar a
abundar també les empreses intermcdiáries que ofereixen el paquet de Testada i els servcis complementaris: Callers, itincraris...
El turisme tura! és un producte nou i
de poc interés per a la majoria d'agtncies
de viatges. Aix5 obliga a rcalitzar una
comercialitzaciü directa per part deis
seus promotors, agrupats en associacions
gremials sovint potenciades pcls consells
comarcáis.
La proximitat de les comarques gironines respecte deis centre emissors i Tespecial carácter individualista deis consumidors fa innecessaria la figura de l'intermediari. Les activitats interptetatives
son ideáis per combinar amb el turisme
rural, pero en ser estructures de mida petita i de poca tradició, no existeix una
gran demanda.

Reflexions fináis
Donada Texisténcia d'una base reguladora mínima, cal un esfor^ decidic per part
de Tadministració, encaminat a millorar la
qualitat en el desenvolupament del turisme, considerat com un complement
economic i social per a les comarques gironines i mai com a activitat única.
La iniciativa privada i local, a causa
del seu protagonisme ha de ser conscient
deis efectes i impactes que la seva activitat origina en el medi, cooperar amb els
altres estaments implicats i valorar per
sobre del benetici immediat el manteniment d'aquests tecursos naturals i culturáis de forma sostinguda,
Cal que els visitants, conscients del
seu paper, exigeixin un nivell adequat de
qualitat deis ser\'eis que consumeixen i
col-laborin en el manteniment í conservaci(3 deis recursos.
En resum, tot i teconéixcr el paper
tevitalitzador del turisme, cal insistir en
la necessitat de potenciar un tipus de vi-

sitant que sigui realmenr respcctuós amb
el medi ambient, defugir de íes activitats
massives i promoure aquelles que afavoreixin l'intercanvi cultural i el coneixement de les tradicions locáis.
Es per aixó que cal:
- Incrementar i diversificar la infraesttüctura segons el tipus de visitant i el
medi on es desenvolupa.
- Trencar restacionalitat de certes
activitats tot i fomentar-ne unes altres
d'altematives.
- Millorar la qualitat deis servéis
sense permetre la reprodúcelo d'esquemes turístics negatius.
- Afavorir les activitats menys agressivcs amb el medi com el tresc, les activitats interpretatives i de caire cultural.
- Fomentar la cometcialització conjunta o unificada d'aquests últims productes amb els allotjaments de turisme airal.
Una correcta informado i una majcír
participado en la gestió, fomentará la
participado activa deis habitants i la garantía d'un desenvolupament sostingut
en el nostre territori.
Ma. Angels Llop é.s llicenciada en Geografía.
Goni¿al Portahelía és guia tetT i cirial de Turisme.
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O F E R T A D'ACTIVITATS ESPORTIVES A LES COMARQUES GIRONINES
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