MÓN DESCOBRIR TURISME

FUTUR:
EL TURISME DEL

JOSEP CAPELLÀ

Soci fundador DCB Turisme
i Desenvolupament Local

JORDI PLAY

LOCAL I SOSTENIBLE

E

n Josep Capellà i la Inma
Ballbé tenen una llarga
trajectòria professional
lligada al turisme, ja sigui
des de la gestió pública
com en relació a l’assessorament tècnic
o l’àmbit comercial. Va ser a partir
d’aquests coneixements que, a poc a poc,
va anar agafant forma l’empresa familiar
DCB Turisme i Desenvolupament Local,
i ara, dotze anys més tard, són tots uns
especialistes en oferir a institucions,
empreses, entitats o emprenedors un
ampli assessorament logístic i tècnic
en tota mena de projectes, sempre vinculats
al turisme sostenible. Treballen principalment al Pirineu, les Terres de l’Ebre i les
comarques gironines, tot i que també
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Trobaràs una pila
de propostes
de cicloturisme
pel Baix Ebre a:
terresdelebre.travel

col·laboren en iniciatives turístiques
d’arreu del país i participen en projectes
d’àmbit europeu i mediterrani.
Sigui quin sigui el projecte en què
col·laborin, en Josep i la Inma tenen sempre
la mirada posada en promoure propostes
turístiques que tinguin en compte l’entorn
on es desenvolupa, la qualitat de vida de les
persones que hi viuen, el consum responsable, la lluita contra el canvi climàtic,
la conservació de l’entorn natural
i la promoció d’un model que animi
el visitant a conèixer millor aquell indret.
A la pràctica, es tracta de donar suport a les
destinacions a través de dissenyar conjuntament una estratègia de dinamització
turística i identificar els mecanismes
econòmics i tècnics que permetin la seva

Com hauria de ser el turisme
en un futur pròxim?
El turisme del futur hauria
de mantenir les activitats
tradicionals que han ajudat
a configurar aquell paisatge
i permetre incorporar noves
propostes que ajudin
a diversificar l’economia
de la zona. També hauria
d’estar consensuat amb la
gent local, convertir-los en
amfitrions del seu territori,
compartint així el seu espai
vital amb els visitants. A la
vegada, hauria de combinar
l’atracció de turistes per a
estades llargues amb altres
que vénen per fer activitats
de dia o de curta durada, és
a dir, promoure la presència
de visitants de proximitat,
de pobles i comarques
veïnes. Això s’aconsegueix
oferint un ventall ampli
de propostes, i d’aquesta
manera es garanteix al
territori un model turístic
molt més sostenible,
que permet treballar durant
bona part de l’any,
en comptes de dependre
de grans concentracions
de gent que van a fer
la mateixa activitat en un
període molt concret.
Per què us heu adherit
al ‘Manifest Descobrir’?
Perquè la declaració del
manifest va totalment en
la línia d’aquest turisme
sostenible que nosaltres
defensem. En poques
paraules, podríem dir
que el que compartim
amb el Manifest Descobrir
és la filosofia d’un turisme
responsable en què tant
creiem nosaltres, que es
basa en la idea de crear
millors llocs per viure
que, de retruc, també
seran millors llocs per
ser visitats. Qualitat de
vida per a tothom!

implementació. A més a
més, aquesta consultoria
de turisme fa un seguiment de les tendències
turístiques d’Europa i està
pendent de l’evolució dels
mercats d’arreu del món
per tal d’aplicar als seus
projectes tot allò que
els pugui anar a favor.

PODEU SIGNAR
EL MANIFEST A:
manifest.descobrir.cat

Un dels pilars del
turisme sostenible
és millorar la
qualitat de vida
de les persones
d’aquell territori

Pedalant per les Terres de l’Ebre
Una de les iniciatives en què han col·
laborat ha estat donar suport a la implementació d’un pla d’acció per tirar

nar lloc a un projecte
transfronterer anomenat
GPS Tourism, que també
inclou el Pallars Sobirà
i algunes zones de la
Catalunya del Nord
i el Pirineu francès.
L’objectiu: consolidar
i promocionar un model
d’ecomobilitat que puguin gaudir la població local i també els viatgers, en la línia
d’un estil de vida saludable i sostenible.
Part d’aquesta feina finalment es va
traduir en un catàleg de productes
turístics en els quals la mobilitat soste-

ALTRES
SIGNANTS

DEL MANIFEST
DESCOBRIR
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DCB Turisme i Desenvolupament
Local és una consultoria especialitzada
en turisme que treballa amb l’objectiu
de promoure un model basat en el benestar
de les persones, la cura del medi
i el turisme de qualitat.

El Tren dels Llacs
permet a locals
i visitants moure’s i,
alhora, gaudir
d’unes vistes
formidables.

endavant un projecte de cicloturisme
al Baix Ebre, que agrupa una cinquantena
d’empreses de la zona, les quals han unit
esforços per visibilitzar el seu producte
i millorar el servei que ofereixen. Des d’una
ruta amb bicicleta elèctrica per les
llacunes, passant per una activitat
combinada de bicicleta i caiac per l’Ebre
fins a la descoberta de la via verda
de la Val de Zafán, entre
moltes altres opcions.
DCB Turisme i Desenvolupament Local també
ha participat en el disseny
i implementació d’una
estratègia d’ecomobilitat
al Pallars Jussà, una idea
que va créixer fins a do-

nible és el fil conductor. El punt de partida
d’aquesta iniciativa sorgeix del Tren
dels Llacs, que permet a la gent de la zona
desplaçar-se des de Lleida fins a la Pobla
de Segur, tot fent parada a una pila
de poblacions de la zona, entre les quals
destaquen Balaguer, Àger o Tremp. A més
d’aquesta vessant pràctica, de la qual
també es pot beneficiar el visitant,
fer l’hora i cinquanta
minuts de trajecte ja és
una activitat fantàstica
en si mateixa: gràcies
al tren panoràmic és possible gaudir d’una vista
espectacular que converteix el viatge en una experiència única.

Més de 200
empreses han rebut
assessorament
de DCB Turisme
i Desenvolupament
Local

KAYAK DEL TER
Amb el camp base situat
a Colomers, al Baix
Empordà, en Roger Duran
i la resta d’equip ofereixen
la possibilitat de descobrir
el Ter des de dins resseguint
diversos trams del riu entre
Verges i Sant Jordi Desvalls.
Es tracta de fer un recorregut amb caiac, canoa
canadenca o surf de rem.

RUTA DEL VI DE LLEIDA
Cellers, restaurants,
allotjaments, ajuntaments
i en general una pila
d’empreses i organismes
que tenen a veure amb
el món del vi a les terres
de Ponent s’han unit
per potenciar el turisme
enològic, sostenible
i de qualitat. Deixar-se
guiar per ells és la millor
manera de descobrir
la DO Costers del Segre!

VISITAENCATALA.CAT
Agrupa experiències
i activitats turístiques
per descobrir Catalunya
que tenen una cosa en
comú: estan pensades
per al públic local i es
poden gaudir en llengua
catalana. A la seva pàgina
web pots trobar un ventall
de propostes per a tots
els gustos: història,
art, natura...
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