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Pla d’acció sectorial en l’àmbit del turisme de la Cerdanya.

www.cerdanya.org

Tu tambe tens la clau!´
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JORNADA 1: 
Per un model de governança participatiu. 
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AGENDA, primera part: 

17h Benvinguda i aspectes tècnics (10’’).
17h10 Sociograma viu (10’’).
17h20 Presentació del PAS de Turisme i l’Eix 5 (10’’).
17h30 Debat: Quins criteris ens poden servir per 
auto-oganitzar i auto-governar el sector del turisme de la 
Cerdanya? (10’’).
17h40 Posada en comú (10’’).
17h50 Pausa (10’’).
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AGENDA, segona part: 

18h00 Debat: Els objectius específics de l’Eix 5 (30’’).
18h30 La governança dinàmica (10’’).
18h40 Amplificació, aclariments i objeccions (15’’).
18h55 Cloenda (05’’).
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ASPECTES TÈCNICS: 
Per a una bona participació.
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Instruccions de participació al Mural:
- Accediu a l’enllaç del Mural que trobareu al xat. 

- Posiciona’t segons el teu sector al quadrant corresponent. 
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PLA D’ACCIÓ SECTORIAL DE TURISME 
DE LA CERDANYA 2019 – 2023
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UN PROCÉS PARTICIPATIU
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El sector turístic, juntament amb els actors de la comarca 
(sector públic, sector privat i societat civil) treballa pel 
desenvolupament sostenible de la Cerdanya, custodiant el
patrimoni cultural, natural i humà, tot reforçant la 
identitat del territori del poble cerdà.

EL PROPÒSIT
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1 Construir un model de turisme sostenible i conscient que esdevingui 

un referent.

2 Desestacionalitzar i diversificar l’oferta turística de la comarca.

3 Regular l’impacte eco-social de les activitats turístiques.

4 Potenciar la comunicació i promoció del pla d’acció.

5 Co-crear i gestionar un model de governança participativa.

LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES
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5 Co-crear i gestionar un model de governança participativa.

LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES

1 Construir un model de turisme sostenible i conscient que esdevingui 

un referent.

2 Desestacionalitzar i diversificar l’oferta turística de la comarca.

3 Regular l’impacte eco-social de les activitats turístiques.

4 Potenciar la comunicació i promoció del pla d’acció.
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EIX 5 CO-CREAR I GESTIONAR UN MODEL 
DE GOVERNANÇA PARTICIPATIVA. 
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1 Augmentar la participació i la diversitat de la representació dins de 

Turisme Cerdanya.

2 Coordinar els diferents actors turístics de la comarca i territoris veïns.

3 Facilitar espais anuals i participatius per a la revisió del pla d’acció i la 

co-creació de noves iniciatives.

Objectius específics de la Línia Estratègica 5



1
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Espai de Governança.

Ampliació de les representativitat.

Facilitació externa. 

Avaluació i seguiment

Presa de decisions

Participació i governança

Augmentar la participació i la diversitat de la representació dins de 

Turisme Cerdanya.

A
ct
iv
ita

ts
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Treball intersectorial amb una direcció comuna. 

Definició de la representativitat de l’espai de governança.

Formació de persones tècniques i polítiques en governança i 

participació. 

Sistema d’avaluació establert.

Seguiment proactiu de la implementació del PAS-Turisme.

Augmentar la participació i la diversitat de la representació dins de 

Turisme Cerdanya.

Re
su
lta
ts
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Accions de treball intersectorial per encaminar la comarca cap 

a la realització del propòsit del PAS-Turisme.

1 document que reglamenta l’espai de governança.

1 formació de persones tècniques i polítiques en governança i 

participació.

1 sistema d’avaluació establert.

Augmentar la participació i la diversitat de la representació dins de 

Turisme Cerdanya.

In
di
ca
do

rs
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Canals de comunicació. 

Coordinació i gestió participativa. 

Transparència.

Rols dels agents.

Coordinar els diferents actors turístics de la comarca 

i territoris veïns.

A
ct
iv
ita

ts
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Incorporació de nous canals de comunicació.

Creació d’espais de coordinació i gestió participativa entre 

actors comarcals i amb els territoris veïns

segons temàtiques d’interès.

Definició dels rols dels agents implicats.

Coordinar els diferents actors turístics de la comarca 

i territoris veïns.

Re
su
lta
ts



2

pas al PAS

1 nou canal de comunicació per la participació.

Document que recopila els espais temàtics de coordinació i 

gestió participativa, amb una definició

dels rols dels agents implicats.

Coordinar els diferents actors turístics de la comarca 

i territoris veïns.

In
di
ca
do

rs
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Espais de reflexió.

Reforçament d’espais existents. 

Representativitat de la participació.

Perennitat de la participació.

(Jornada internacional).

Facilitar espais anuals i participatius per a la revisió del pla d’acció i la 

co-creació de noves iniciatives.

A
ct
iv
ita
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Creació d’espais de reflexió conjunta.

Reforçament dels espais que ja existeixen.

Representació equitativa dels diferents sectors implicats.

Una estratègia de participació per enfortir la implementació 

del PAS Turisme.

Facilitar espais anuals i participatius per a la revisió del pla d’acció i la 

co-creació de noves iniciatives.

Re
su
lta
ts
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5 espais anuals de reflexió conjunta.

Reforçament dels espais que ja existeixen.

Representació equitativa dels diferents sectors implicats.

1 estratègia de participació per enfortir la implementació PAS.

(I Jornada internacional de turisme sostenible).

Facilitar espais anuals i participatius per a la revisió del pla d’acció i la 

co-creació de noves iniciatives.

In
di
ca
do

rs
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QUINS CRITERIS ENS PODEN SERVIR 
PER ORGANITZAR I GOVERNAR DE 
MANERA DESCENTRALITZADA EL 
SECTOR DEL TURISME DE LA CERDANYA?
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Instruccions de participació als Break-out 
rooms i al Mural:
- Accepteu la invitació del Zoom.
- Accediu a l’enllaç del Mural per treballar. 
- Converseu i genereu criteris per auto-organitzar i 
auto-governar el sector de turisme a la Cerdanya. 
- Escriviu les idees al quadrant 2 del Mural.



pausa 
10 minuts i tornem!

Proposem visitar el Mural i llegir els apartats 7, 8 i 9 en preparació per la segona part.
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ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’EIX 5
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Instruccions de participació:

Escull en quin un dels objectius específics t’agradaria estar treballant:  

1 Augmentar la participació i la diversitat de la representació dins de Turisme Cerdanya.

2 Coordinar els diferents actors turístics de la comarca i territoris veïns.

3 Facilitar espais anuals i participatius per a la revisió del pla d’acció i la co-creació de 

noves iniciatives.
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LA GOVERNANÇA DINÀMICA
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LA GOVERNANÇA DINÀMICA

CERCLE DE 
CUSTODIA
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CERCLE DE 
CUSTODIA

Àmbit 
Polític
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CERCLE DE 
CUSTODIA

Àmbit 
Polític

Àmbit 
Tècnic
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CERCLE DE 
CUSTODIA

Àmbit 
Polític

Àmbit 
Tècnic

Àmbit 
Sosteni-

bilitat

Eix 1: Construir un model 
de turisme sostenible i 
conscient que esdevingui
referent.
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CERCLE DE 
CUSTODIA

Àmbit 
Polític

Àmbit 
Tècnic

Àmbit 
sosteni-
bilitat

Eix 2: 
Desestacionalitzar i 
diversificar l’oferta 

turística de la 
Cerdanya

Àmbit 
desestacio-
nalització
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CERCLE DE 
CUSTODIA

Àmbit 
Polític

Àmbit 
Tècnic

Àmbit 
sosteni-
bilitat

Eix 3: Regular 
l’impacte eco-social 

de les activitats 
turístiques.

Àmbit 
desestacio-
nalització

Àmbit 
impacte
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CERCLE DE 
CUSTODIA

Àmbit 
Polític

Àmbit 
Tècnic

Àmbit 
sosteni-
bilitatEix 4: Potenciar 

la comunicació i 
promoció del pla 

d’acció.
Àmbit 

desestacio-
nalització

Àmbit 
impacte

Àmbit 
comuni-

cació
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CERCLE DE 
CUSTODIA

Àmbit 
Polític

Àmbit 
Tècnic

Àmbit 
sosteni-
bilitat

Àmbit 
desestacio-
nalització

Àmbit 
impacte

Àmbit 
comuni-

cació

Eix 5: Co-crear i 
gestionar un model 

de governança 
participativa.

Àmbit 
governança
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CERCLE DE 
CUSTODIA

Àmbit 
Polític

Àmbit 
Tècnic

Àmbit 
sosteni-
bilitat

Àmbit 
desestacio-
nalització

Àmbit 
impacte

Àmbit 
comuni-

cació

Àmbit 
governança
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Instruccions de participació:
- Accediu a l’enllaç del Mural.
- Definiu possibles accions, concreteu indicadors i 
els resultats previstos per a cada acció.
- Escriviu les accions, indicadors i resultats al quad-
rant corresponent (4, 5 o 6) del Mural.
Trobareu la informació de cada objectiu als quadrants inferiors corresponents 7, 8 i 9.


