
Un projecte de promoció del territori.
Un projecte identitari.



Nosaltres 



Nosaltres

· Posar en valor el Patrimoni natural i cultural dels nostres pobles.
· Vetllar per la seva identitat territorial.
· Oferir propostes de descoberta i vivencials per apropar els visitants al medi 

natural i rural local.
· Compromesos i respectuosos amb el medi, la seva gent i l’aprofitament dels 

recursos turístics de manera sostenible. 

Som apassionats pel territori i la seva gent; 
som amants de la natura; som professionals especialitzats; 
som tots vosaltres units en una plataforma digital.
Volem: 



El projecte:
Destins 
arrelats



El Projecte

INFORMES

CAMPANYES

Destins arrelats. 
Destins per descobrir, destins per viure. 

Plataforma Natura Local

Comunitat Fent país. 
L’aval del nostre projecte 



Destins arrelats. Destins per descobrir, destins per viure. El Projecte

Són destins propers per viure el contacte amb el territori i la seva gent, 
vetlladors de  la seva identitat territorial, que ofereixen descobrir el seu 
patrimoni natural i cultural a un visitant respectuós dins un marc sostenible.
Fem créixer una xarxa on:
Sumant petits 
esforços 
generem una 
gran proposta.

Compartim 
recursos i 
accions per 
fer-ho possible.

Arribar amb 
més eficàcia 
al usuari 
visitant. 

Ens fem visibles i 
referents amb 
propostes turístiques 
de qualitat.

NATURA LOCAL. 
Plataforma de batec
Creació i documentació de la 
proposta. Punt de trobada  entre 
destins i visitants. Visualització i 
dinamització del projecte.

Comunitat Fent país. 
L’aval del nostre projecte 
Una gran comunitat d’enamorats pel territori: 
agents locals, amfitrions i visitants. Gent amb 
inquietud per descobrir, per conèixer, per viure el 
contacte amb el seu destí i alhora per mostrar, 
compartir i recomanar l’experiència.  



El nostre 
model



Cercant la Sostenibilitat, tant en el projecte 
com en les eines (TICs).

Emprant una base tecnològica (TICs) per tal de: 

AMBIENTAL SOCIAL ECONÒMIC

Inspirats en un 
model ecoturístic 
de turisme actiu, 

responsable, 
respectuós, de 

descoberta cultural 
i no agressiu.

 

Posar en valor del 
patrimoni natural i cultural, 
la seva preservació, 
descongestionar, 
descentralitzar.

Integració social, natura 
per a tots, identitat 
territorial, intercanvi 
cultural i vivencial, 
sensibilització i educació 
ambiental

Activant economies locals, 
fixant població, creant noves 
oportunitats.

· Optimitzar els costos i els impactes del projecte.
· Documentar i apropar el territori a la gent.
· Afavorir l’autonomia de l’usuari visitant.
· Possibilitar feedback amb l’usuari per millorar el projecte.
· Crear i dinamitzar una gran comunitat de visitants.



Com ho fem?
Natura Local: 
plataforma de  
continguts, agencia 
de promoció.

 



Definir i crear un producte  identitari  per a cada 
“Destí arrelat”: PROPOSTES DE DESCOBERTA  amb  
CONTINGUTS DE VALOR  dins el marc del Patrimoni 
Natural  i Cultural local.

1

· Informació general: Descripció del destí i dades més rellevants. Guia ràpida.
· Les rutes autoguiades: Rutes navegables i documentades per tal de descobrir el patrimoni  

natural i cultural del destí a partir dels diferents punts d’interès que il·lustraran el recorregut en 
forma de audio-guia.  

· Itineraris per jugar/aprendre: Rutes autoguiades on els punts d’interès es combinen amb altres 
punts de joc/enigma  que cal trobar i identificar/respondre per obtenir un premi/reconeixement.  
El premí està patrocinat pels serveis locals/Natura Local. 

· Visites recomanades: Propostes geo-localitzades del Destí centrades en indrets, productes, 
elements  singulars i esdeveniments locals.

· Vivències amb agents locals: Propostes d’activitats dirigides per agents locals per descobrir i 
viure petites i singulars experiències que podem trobar a cada racó del nostre territori.



VISUALITZAR + PROMOCIONAR + DINAMITZAR2

Fer créixer la COMUNITAT “Fent País”3

Creat el producte, ens centrem en el destí. És el moment de donar a 
conèixer el nou projecte local. 
Actuem com AGENCIA per fer arribar la proposta a la comunitat  amb 
l’ajuda de xarxes i altres canals de difusió.

Fent partícips els actors locals (entitats i persones) i els visitants, per acabar   
DIFONENT  i COMPARTINT destins. Retroalimentació.
Treballar a les xarxes per generar interès, ús i fidelització vers el projecte.



El Tarjet: 
Qui són els 
nostres usuaris? 



Una gran Comunitat d’usuaris i  visitants. 
Gent amb inquietud, conèixer,  descobrir, 
viure el contacte amb el seu  destí: natura, 
medi, cultura, gent que  visita, recomana, 
comparteix. Segons  Google i Apple, els 
usuaris.

18-24 25-34 35-44 45-54 55-65 +65

35 anys
Mitjana d’edat

99,2 % 
Residents a Catalunya

25-42 anys
Franja d’edat majoritària

Interessats en turisme,  
arquitectura, 
gastronomia  i esports

35%

65%



Destins 
arrelats: 
avui.   



Una  xarxa de 
Destins

amb propostes 
de qualitat

180 
Municipis 
de Catalunya  

3.100 km 
d’ Itineraris 
autoguiats 





Les nostres 
eines.  
Com ajuden 
al projecte ?



Espai per visualitzar els municipis/destins
Espai per centralitzar les propostes 
Entorn per decidir i planificar l’activitat 
Opció de compartir, valorar i opinar

Les nostres 
eines

13.600 indexacions a google
45.000 visualitzacions mensuals



Les nostres 
eines

App per Localitzar destins adherits i propers
App personalitzada per cada destí.
Eina de descoberta. Itineraris autoguiats.
Per accedir  a propostes complementaries
Opció de compartir, valorar i  opinar

Descàrregues:
24.000 Android · 11.000 Iphone



Testimonials



Usuaris

Carles Romero.
Geògraf. Mataró

Amb el filtre he pogut 
decidir on anar. Hem 
passat una dia agradable 
amb la família, passejant 
per la muntanya i 
descobrint la fageda. 
Sant  Pere de Torelló.

Xavi Fàbregas
Agrònom. 
Vilafranca del 
Penedès

És cert que per estimar 
una terra i sentir-te 
arrelat, primer de tot s’ha 
de conèixer. Gràcies per 
compartir la informació.

Jordi Boladeras
Filòleg. 
Sant Vicenç dels 
Horts

Amb la aplicació hem 
gaudit de la nostra estada 
a Setcases d’una manera 
més complerta.  Hem 
conegut els voltants del 
poble i hem trescat per dalt 
el Gra de Fajol. Una 
passada. 

Marta Casals
Publicista. 
Granollers

Gràcies Natura Local,  ha 
estat divertit i fàcil seguir la 
vostra ruta amb l’aplicació,  
i alhora hem aprés 
curiositats  per explicar als 
fills. Bona iniciativa.
 



Gestors destins 
Municipals

Oriol Armet. 
Gerent Consorci  
Gavarres
  "En un massís com el de 
les Gavarres, l'eina Natura 
Local ens ha permès 
ordenar l'ús públic, 
interpretar el seu patrimoni, 
començar a estructurar un 
producte d'ecoturisme i 
promocionar el territori.“

Margarida. 
Alcaldesa de 
Begues. 

“Amb Natura Local ens 
fem visibles a una 
comunitat de turisme de 
natura i alhora ens facilita 
orientar la nostra oferta 
als visitants. Els serveis 
locals es veuran afavorits 
amb aquesta nova 
proposta ecoturistica”. 

Ferran Teixidó. 
Alcalde El Brull

“ Com a poble adherit a la 
Carta Europea de Turisme 
Sostenible, CETS, les 
noves tecnologies de la mà
 de Natura Local ens 
permeten crear i difondre 
una proposta d'itineraris de 
descoberta , de manera 
sostenible dins  l’àmbit  
ambiental, social i 
econòmic”. 

Ignasi. Alcalde 
Tagamanent

“Les noves tecnologies 
aplicades al turisme 
sostenible ens ajuden 
estalviant impressions per 
difusió i la senyalització 
de les propostes sobre el 
terreny”. 

 



Natura Local 
amb els Destins 
arrelats
Dinamització
 i eines 
de difusió



Disposar d’un 
aparador per 
visualitzar el destí 
a la plataforma digital, 
web i apps dins una 
marca amb alt valor 
afegit: “Destins 
arrelats” per un 
turisme de qualitat i 
respestuós amb el 
territori i la seva gent.

Promocionar  i 
difondre el destí i les 
seves propostes per  
fer-les  arribar a la 
comunitat amb l’ajuda  
tant d’eines digitals: 
xarxes;  com  canals 
tradicionals: videos, 
premsa, posters, flyers, 
plafons,…

Treballar amb 
proximitat i 
complicitat, tant 
amb els Destins i la 
seva gent, com amb la 
Comunitat, compartint 
objectius i aprofitant 
sinèrgies per garantir 
l’èxit del projecte.

Dinamitzar i 
implicar les 
economies locals amb 
diferents ofertes: 
itineraris gamificats, 
serveis associats, 
amfitrions, agents i 
productors locals entre 
d’altres.



Una  
comunitat  

amb més  de 
50.000
usuaris

*Dades actualitzades Abril 2018

28.637 
Descàrregues 
android   
13.300 
Descàrregues 
iphone

25.000  
Seguidors

7.090     
Seguidors

60.000 
visites mensuals
al web/itineraris

37.000 
visites 

mensuals
a l’app



Vine a jugar 
Descarrega’t GRATIS 

l’App de Natura Local i 
fes les rutes dels 

municipis

Identificades amb 
aquesta icona

Descobreix les 
barraques de la ruta 

i guanya premis

Descobreix un paisatge, 
caça barraques i guanya premis

Barraques GO!

Del 26/05/2018 fins al 24/06/2018

COMARCA DE L’ANOIA

ANOIACOMERÇ

La Torre de 
Claramunt

Vallbona d’Anoia

Castellolí





Gràcies per la vostra atenció. 

No dubteu a contactar per planejar junts que és 
el millor pel vostre cas particular.

 
Esperem que us animeu i poder contar amb vosaltres 

enfortint i donant sentit a aquest projecte de Destins Arrelats 
i la seva comunitat Fent País


