TAULA DE TURISME

Reunió: dia 19 de febrer del 2009
Hora de la convocatòria: 16h30

Hora de finalització: 18h30

Lloc: Seminari 3 del Centre cultural i de congressos lauredià
Assistents:
Oliver Alís, Hble. Conseller d’Esports i representant de Naturlandia
Eugeni de Santiago, representant de Naturlandia
Meri Cassi, representant de Naturlandia
Núria Parés, representant del Museu del Tabac
Mercè Beiroa, representant de les agències de viatges
Canòlich Ribot, representant del Departament de Turisme i Comerç
IvesThiers, representant d’empresaris i comerciants
Clemente Borja, representant dels hostalers
Ramon Ibars, representant d’esports del Comú
Antonio Julian , representant dels restauradors
Andreu Simorra., representant dels restauradors
Jordi Gonzàlez de Alaiza, representant del Centre cultural i de congressos lauredià
Elisa Fité i Neus Vila, (equip d’Opció Recursos Humans) moderadores de la taula
Excusen la seva absència:; Mario Gómez, representant de les entitats esportives Ricard Vicens, representant dels
hostalers, Xavier Sánchez, representant del departament de Comunicació del Comú; Lauredià; Mireia Codina,
representant de les entitats culturals;

ORDRE DEL DIA
1.- Benvinguda i presentació dels diferents membres de la Taula
Es demana a tots els participants que es presentin i especialment a aquells no van ser a l’anterior reunió.
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2.- Lectura de l’ordre del dia.
L’equip d’Opció presenta l’ordre del dia i el col·lectiu nouvingut a les reunions de la Taula de Turisme, el dels
restauradors.

3.- Presentació del Projecte de Naturlandia per part de l’Hble. Conseller, Sr. Oliver Alís.
El Sr. Oliver Alís agraeix la feina feta a la Taula de Turisme en aquests anys. Manifesta que aquesta taula de treball
ha ajudat a fer créixer el projecte de Naturlandia. Fa un repàs general del projecte i exposa que la seva presència a
la Taula és bàsicament per informar de l’evolució del projecte Naturlandia, el Director de Camprabassa, el Sr. Eugeni
de Santiago, presentarà les activitats que avui en dia s’hi desenvolupen, i presenta la Sra. Meri Cassi com a
directora comercial de Naturlandia i com a representant a la Taula de Turisme.
El Sr. Oliver Alís fa una explicació de la situació i estat actual del projecte de Naturlandia i exposa varis punts:
-

Creació d’un parc d’animals, ubicat al pla de Conangle. Durant la tardor el Comú va presentar un pla
especial per marcar les zones d’equipament públic. Per fer aquest projecte, el Comú de Sant Julià de Lòria
té en compte la llei del sòl i ha fet un pla especial requisit del pla d’urbanisme de Sant Julià de Lòria. Un cop
aquest pla especial ha estat exposat al públic i acceptat per govern, es van presentar als ministeris de medi
ambient i urbanisme els projectes executius per la construcció del parc durant el mes de desembre del
2008. Tal com requereix la llei, els projectes executius han estat presentats a exposició pública per tal que
qualsevol interessat els pugui consultar i en pugui fer les al·legacions oportunes. Afegeix que actualment
són poques.

-

Els projectes executius presentats són:


Aparcaments



Edificis: un Amfiteatre per a fer vols de rapinyaires (anirà recolzat a un dels edificis) i una plaça
d’acollida (que estarà ubicada on actualment està l’edifici del lloguer d’esquís amb diferents
serveis i equipaments)



Tancat dels óssos



Tancat dels llops



Projecte de basses i rierols. Aquest projecte consisteix en un circuit tancat amb una bomba
d’aigua, on les pèrdues hídriques seran mínimes i només causades per l’evaporació. Una
depuradora tracta l’aigua i la torna a entrar al circuit.



Plantes depuradores ( d’aigües residuals, de pèrdues d’oli dels vehicles,etc.)
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-

Properament es presentaran:


Projecte de camins (adaptat per a discapacitats amb un desnivell inferior al 8%).



Edifici per al personal, amb taller i estoc d’aliments pels animals del parc

Cadascun dels projectes està acompanyat pel seu propi estudi d’impacte ambiental, del seu propi estudi geològic i
d’un estudi hidrogeològic certificant els recursos hídrics i vetllant per la integració dels diferents espais en el medi
ambient.
El pas següent és fer rebre les autoritzacions administratives escaients i treure a concurs públic l’execució dels
projectes.
Per altra banda, el Sr. Oliver Alís exposa que el projecte Naturlandia està fonamentat en una aportació de capital
privat per un valor de l’ordre de 10.000.000 €. Així doncs, la repartició de capital en la societat camprabassa serà
del 49% pel capital privat i del 51% pel Comú.
El valor de cada acció es calcula al voltant de 35,00€ i el comú es reserva el dret d’emetre una prima d’emissió
(encara no s’ha valorat de quant serà) per raó de les inversions ja realitzades i del posicionament de la marca
Naturlandia.
Altres aspectes importants, sempre segons el Conseller d’Esports.
Des de la inauguració del Tobotronc (avui fa un any que es va obrir al públic) l’atractivitat de Naturlandia ha
augmentat. Així doncs, la venda d’activitats ha patit un augment del voltant del 600% respecte als anys anteriors a la
seva creació i posta en marxa.
Des de Naturlandia s’ha fet un esforç en la estratègia comercial, fet que es veu reflectit en l’actual situació. El catàleg
de Naturlandia està present a tots els hotels, recepcions, agències de viatges, etc.
Aquest any Naturlandia ha estat present a Fitur (Fira Internacional de Turisme de Madrid) i s’està pendent de
concretar varis contractes amb tour-operadors.
Es preveu l’obertura del parc l’any 2011. El darrer any hem tingut 111.000 visitants que han fet un viatge amb el
Tobotronc sense tenir en compte que encara no hi ha el projecte del parc d’animals.
Per a realitzar la previsió de persones que visitaran Naturlandia s’ha tingut en compte que ho farà l’1% dels turistes
que arriben al país. Segons aquest concepte es preveu, segons l’estudi de rendibilitat 120.000 visites per any. Avui
en dia podem afirmar que de ben segur en seran més.
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4.- Presentació del projecte per part del Director de Naturlandia, el Sr. Eugeni de Santiago.
El Sr. Eugeni de Santiago fa una presentació en power point (aquesta serà facilitada en la propera reunió en format
paper).
El Sr. Eugeni de Santiago fa un repàs dels inicis de la Rabassa l’any 1993 com a alternativa a l’esquí nòrdic, en el
qual es va buscar la creació d’un projecte alternatiu per Sant Julià de Lòria que fos un símbol d’identitat i acollís tant
a famílies, escoles com tercera edat.
De l’evolució d’aquest projecte inicial fins l’actual projecte de Naturlandia destaquen (Any 1994-2005):
-

Un augment de l’afluència de visitants

-

Recerca de la certificació de l’ISO 14001 (específica del sector de Turisme).

El projecte de Naturlandia es farà conjuntament amb el poble de Sant Julià de Lòria. Es vol potenciar aquest espai
natural i es vol tematitzar. L’aportació de valor de Naturlandia és la seva ubicació. Destaca que aquest espai natural
està molt arrelat a la parròquia.
Afegeix a les paraules ja dites pel Conseller d’Esports, que inicialment es va fer una previsió de finalització del
projecte al 2009 però que aquest s’acabarà al 2010. Exposa que si ha trigat més a demanar l’aportació de capital
extern al projecte és donat a que el Comú vol que quan surtin les accions a la venda en el moment en que el
projecte tingui sentit i estigui tot en regla.
El Sr. Eugeni de Santiago destaca que vol que Naturlandia sigui una atracció turística per a Andorra com a país i
com a complement dels altres atractius turístics de les altres parròquies, un producte complementari. En aquest
sentit s’estan realitzant accions conjuntes amb Caldea.
El Sr. Ives Thiers fa demanda de tres aspectes:
1. Bus: que es posi un autobús que passi a recollir els turistes als hotels de la parròquia
2. Els comerciants haurien de disposar d’adhesius per contribuir a fomentar Naturlandia
3. Demana precisions relatives a la inversió del Comú al projecte de Naturlandia
L’Hble. Conseller d’Esports respon "sense ànims de fer campanya política", a la pregunta de la inversió
comunal i destaca :
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Que el seu equip de govern (en el Comú) va presentar un programa electoral en les eleccions del 1 de
desembre del 2007 basat en el desenvolupament econòmic de la parròquia de Sant Julià de Lòria. Per
això anava acompanyat d'un volum important d'inversions que vist han de ser finançades tant per govern,
les unes, com per inversors privats, les altres.
A tal efecte, manifesta que podem veure que ja s’ha liderat el desenvolupament d'un actiu turístic per Sant
Julià de Lòria que és Naturlandia. En aquest projecte on ja ha invertit la societat pública Camprabassa
S.A.U., ara toca incorporar la inversió privada a través de la ampliació de capital per un valor d'uns 10
milions d'euros.
D'altra banda, l'objectiu del comú és el desenvolupament de la plaça Major amb l'ampliació del campus
universitari. Aquesta obra que ha de liderar govern, costarà uns 20 milions d'euros i dotarà la part sud del
nucli urbà de la parròquia d'un campus universitari, zona d'aparcaments, un viver d'empreses i el museu de
la informàtica i el videojoc.
Un altre dels punts programàtics és el desenvolupament al prat gran d'un edifici de multiserveis on es
posarà en pràctica el turisme de negocis: després d'haver potenciat el sector de les fires professionals
durant la legislatura anterior, i veient que és un sector que aporta moviment econòmic i consum a la
parròquia, l'objectiu és crear un edifici que pugui acollir aquest tipus d'esdeveniments entre d'altres. Aquest
tipus d'inversió també ha de ser liderat o suportat per inversió privada i costarà al voltant dels 20 milions
d'euros. També dotarà la part central del Sant Julià de Lòria d'un aparcament soterrani.
A més a més ja s'ha presentat el pla especial dels horts del riu, que permetrà la obertura d'aquella vall, on
govern té previst construir una escola de secundària. Aquesta inversió que també liderarà govern costa al
voltant dels 20 milions d'euros i dotarà Sant Julià de Lòria d'unes escoles noves, més grans i modernes en
la zona est de la parròquia.
Finalment, l’equip grup polític sempre ha plantejat que vol una parròquia ben comunicada i on es pugui
circular amb agilitat. Per tant ha defensat sempre i en el seu programa electoral encara de manera més
pública que vol un vial de circumval·lació del costat de la muntanya Rocafort. Així doncs ha liderat la
defensa del vial amb una sortida de reincorporació a la vila a l'alçada de la plaça Laurèdia. Aquesta
inversió, que donarà gran agilitat i comoditat en la circulació i acabarà amb les cues, ja s'ha començat a
construir. La inversió serà al voltant dels 20 milions d'euros i la lidera govern.
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En relació a Naturlandia i des del punt de vista de les finances comunals la filosofia és que el poble pugui participar
en 10 milions d’euros.
En relació al bus, el Sr. Ramon Ibars destaca que el Comú ha posat a disposició una línia regular. El Sr. Oliver Alís
comenta que hi ha voluntat que el Quart Bus sigui també un bus turístic, i donada la demanda es preveu que un futur
hi hagi línia regular.
Es destaca que hi ha molts turistes que vénen a Naturlandia i ja dormen a hotels de Sant Julià de Lòria. El Sr.
Eugeni de Santiago reforça la idea que el departament de Turisme realitza unes estadístiques referents al turista
que ve a Sant Julià de Lòria i a Andorra i que els ajuda molt a l’hora de fer les previsions.
La Sra. Canòlich Ribot destaca que des de que s’ha posat el rètol de Naturlandia ha augmentat molt l’afluència de
turistes que s’hi paren.
El Sr. Clemente Borja manifesta que ell no ha notat la incidència al seu hotel. Des de Naturlandia manifesten que el
segon repte és aconseguir que el turista s’hostatgi a Sant Julià de Lòria per anar a Naturlandia.
El Sr. Clemente Borja exposa una situació que es va trobar uns clients: eren 5 i van haver d’agafar dos taxis per
anar a Naturlandia, fet que els va costar caríssim. Exposa que això no els beneficia. Remarca la importància
d’establir un bus regular.
Els representant de Naturlandia destaca que en el mercat rus s’està tenint molt èxit i que ja s’ha fet un primer pas
a nivell comercial. Un primer pas ha estat el coneixement del projecte a nivell nacional i ara el que toca és fer-ho
extensiu a l’exterior.
El Sr. Oliver Alís fa una reflexió a tres punts:
-

Creu important desenvolupar la idea del tema del bus a Naturlandia

-

Considera que Naturlandia acabi sent un destí d’origen

-

Que Narturlandia és un destí complementari al país i no una competència a Granvalira o Vallnord

-

Destaca que l’objectiu final és que Naturlandia acabi sent un partner d’altres serveis de la parròquia.

Finalment, exposa com a qüestió complementària la creació d’un refugi centre esportiu (sempre que hi hagi un
inversor que ho gestioni).
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5.- Presentació del projecte de Naturlandia a nivell comercial per part de la Directora Comercial, la Sra. Meri
Cassi.
La Sra. Meri Cassi destaca que s’estan fent paquets d’ofertes a menor preu per a que els majoristes coneguin el
projecte.
Fa èmfasi en que el client vol estar a prop del destí i que el propòsit és que tothom conegui el projecte. Incideix en
que el Tobotronc és el més gran del món, que la durada és de 20 minuts aproximadament i que no és una atracció,
és una sensació.
La Sra. Núria Parés comenta que ha rebut informació de persones que no s’han atrevit a baixar. Els representants
de Naturlandia exposen que la TÜV (organisme que certifica les instal·lacions) ha avalat el projecte i que existeixen
les xarxes de protecció per protegir en una situació de risc.

6.- Propostes a tractar i aportació d’idees pel pla de millora del comerç i possibilitat d’aplicar millores ja
proposades en altres reunions aplicables a la parròquia.
Donat que no hi ha temps per a desenvolupar aquest punt, La Sra. Canòlich Ribot traspassa la informació en
format paper a tots els participants que prenen el compromís de llegir-s’ho. S’estipula que durant la propera setmana
Opció els trucarà per rebre el feedback i per si hi ha aportacions a fer.

7.- Altres temes d’interès
El Sr. Antonio Julian. manifesta la seva inquietud cap al Conseller en relació a aspectes de la Carpa i l’aparcament.
El Sr. Oliver Alís en pren nota i destaca que les taules de treball permeten traspassar aquests aspectes cap al
Comú.

CONCLUSIONS
Opció Recursos Humans fa un resum dels temes tractats i tanca la sessió a les 18h25 acordant que enfront al
mes d’abril se’ls tornarà a citar per una nova reunió de la Taula de Turisme.
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