TAULA DE TURISME

Reunió: dia 3 de juliol del 2008
Hora de la convocatòria: 17h15

Hora de finalització: 19h00

Lloc: Seminari 3 del Centre cultural i de congressos lauredià
Assistents:
Mireia Codina, representant de les entitats culturals
Joan Capdevila, representant dels comerciants i empresaris
Jordi González de Alaiza, representant del Centre cultural i de congressos lauredià
Oscar Balcells, representant de les entitats esportives
Canòlich Ribot, representant del Departament de Turisme i Comerç.
Núria Parés, representant del Museu del Tabac
Elisa Fité i Neus Vila, (equip d’Opció Recursos Humans) moderadores de la taula
Excusen la seva absència: Clemente Borja, representant dels hostalers; Genis Maezo, representant
d’esports del Comú; Xavier Sánchez, representant del departament de Comunicació del Comú; Ricard
Vicens, representant dels hostalers.

ORDRE DEL DIA
1.- Presentació per part de l’Hble. Conseller de Turisme, Sr. Enric Naudi i Hble. Consellera segona
de Turisme, Sra. Beatriz Lorenzo per indicar la finalitat de la Taula de Turisme
L’Hble. Conseller de Turisme fa un repàs de la història de la Taula de Turisme fent èmfasi en la
justificació dels motius pels quals no s’han organitzat amb anterioritat les reunions. Especifica que donada
la no renovació del Sr. Costas i la no aprovació del pressupost fins el mes de març d’enguany, no s’ha
pogut encetar de nou aquest projecte de participació ciutadana.
Destaca la voluntat que la Taula de Turisme sigui apolítica i que Opció-Recursos Humans desenvolupi la
funció de mediació i gestió entre la Taula i el Comú. Avança que vol que sigui una taula oberta en la que
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s’aportin idees que seran transmeses posteriorment per Opció. Informa que algunes de les propostes fetes
amb anterioritat no s’han dut a terme per qüestions pressupostàries.
La Mireia Codina exposa la seva voluntat de reprendre el feedback amb el Comú ja que troba que hi ha
hagut una manca de comunicació entre la Taula i els consellers. El Sr. Enric Naudi justifica aquesta
mancança fent èmfasi en que la persona que s’ocupava aleshores va haver de prioritzar altres qüestions
del Comú que se li havien encarregat.
Ambdós Consellers s’acomiaden de la Taula destacant la participació i la feina endegada fins el moment.

2.- Presentació dels diferents membres de la Taula
Es demana a tots els participants que es presenten proposant-los de destacar quina ha estat la seva
percepció fins el moment de l’evolució de la Taula de Turisme i les seves expectatives referents a aquesta
nova etapa. Alhora se’ls demanarà si hi ha hagut algun canvi a nivell de la seva percepció del projecte.


Oscar Balcells en representació de Sasectur.

Informa que normalment la persona que assisteix és el Sr. Ramon Ibars però que es troba de vacances;
també informa que fins la data també representava les entitats esportives, però que actualment ja no és el
president. Estan pendents de poder dur a terme una reunió amb totes les entitats per escollir el nou
representant i que aquest s’incorporarà a les reunions de la Taula


Jordi González de Alaiza en representació del Centre cultural i de congressos lauredià.

Destaca que els inicis van ser molt engrescadors i que probablement hi va haver desmotivació a mesura
que passava el temps. Valora la importància del feedback amb el Comú per que aquesta motivació no
s’apagui. Alhora també sol·licita que des del Comú se’ls informi dels projectes relacionats amb la Taula de
Turisme abans que siguin presentats a la llum pública.


Joan Capdevila com a representant de l’ACEL.

És el nou president d’aquesta associació. Informa que el Sr. Pere Montes de Oca ha deixat de prestar el
seus serveis com assessor per l’ACEL en data 30 de juny. Destaca que mirant el futur detecta moltes
mancances a nivell dels comerços de Sant Julià de Lòria. Convida el Comú a fer propostes d‘idees pel
comerç i a l’inversa.
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Núria Parés com a representant del Museu del Tabac.

Exposa que està a la Taula de Turisme des dels seus inicis amb una participació molt alta. Pensa que és
un bon moment per reprendre els llibrets editats l’any 2004 i 2006, sobretot les cinc prioritats de millora que
es van determinar.


Mireia Codina com a representant de les entitats culturals.

Comenta que donada la seva feina pot arribar una mica tard a les reunions. Es reafirma amb el cometari
fet al Conseller referent a la necessitat de rebre un feedback per part del Comú de les propostes que es
fan.


Canòlic Ribot com a representant del departament del Comú de Sant Julià de Lòria.

Fa èmfasi en que el seu rol dins la Taula és la d’una representant més que aportarà idees cap a la Taula i
als sectors representats. Per ella també és fonamental poder recollir idees per millorar qüestions del seu
departament.

3.- Presentació i reflexió al voltant de diferents inquietuds que van quedar sense respondre's en les
darreres reunions de la Taula.
La Canòlich aporta explicacions sobre els diferents temes indicats a l’ordre del dia.


Catàleg turístic de la parròquia.

La Canòlich mostra a tots els participants de la Taula el nou catàleg turístic de Sant Julià. Informa que
s’ha volgut mostrar la parròquia a través d’imatges (extretes quasi totes elles del banc d’imatges) i
també a través de les idees sortides de la Taula en diferents sectors (comerç, allotjament,
gastronomia, cultura, oci,...).
Exposa que s’ha volgut plasmar en 4 idiomes i s’ha afegit un mapa de la parròquia. La finalitat principal
és promocionar la parròquia a través d' imatges.
El Comú n’editarà un volum d’entre 30.000 i 40.000 còpies. Algunes d’aquestes còpies permetran
promocionar la parròquia a través de fires que es realitzin sobre Naturlàndia, es donaran a les cases
d’Andorra de París, Madrid,etc, a les oficines de Turisme i a diferents actors de la parròquia.
Destaca que hi ha moltes fotografies de Naturlàndia ja que actualment és el projecte que el Comú de
Sant Julià de Lòria vol destacar per sobre de tot des del Comú.
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La Canòlich demana que la Taula li doni el vist i plau referent al format del catàlegs. Des del Museu del
Tabac demanen canviar una de les fotografies i des de Sasectur un telèfon, donat que és erroni.


Actualització de la pàgina web del departament de Turisme.

La Canòlich informa als assistents que la pàgina web www.santjulia.ad és la pàgina del departament
de Turisme i es pretén que sigui una pàgina web força estàtica, és a dir, en la que s’hi penjaran
diferents articles, noticies, estadístiques... . Hi haurà molts links cap a altres webs com la de
Naturlàndia. La Canòlich proposa que els diferents agents de la Taula aportin informació per penjar-la
a la web.
També informa que la pàgina de Naturlàndia serà la pàgina web més important, seguint la prioritat que
s’ha establert des del Comú.
Arran del projecte de Naturlàndia, diferents assistents de la Taula sol·liciten que es dediqui un dia o
part d’una reunió a explicar exactament el nou projecte. Es proposa que també hi pugui assistir la
persona encarregada de la Central de reserves.



Visites guiades estiu 2008

La Canòlich distribueix un tríptic amb els quatre itineraris proposats per aquest estiu. Destaca que en
“l’itinerari del romànic” hi ha hagut un canvi respecte a l’edició anterior, aquest any hi ha un guia fix a
Sant Cerni de Nagol i l’accés és per lliure. El de Canòlich funciona com cada any. Explica que l’itinerari
“Descobreix Sant Julià de Lòria” funciona molt bé, ja fa 6 anys que es va crear i com per la resta
d’itineraris, es pot fer amb els 4 idiomes (català, castellà, francès i anglès)
Destaca que tant la visita de “l’itinerari de l’aigua i de les escultures” com “Descobreix Sant Julià de
Lòria” són visites en la que es passeja pel poble, el que permet col·lateralment que els visitants
consumeixin diferents serveis (restaurant, bar, compres...)
La Canòlich exposa també que s’han fet dues visites gratuïtes i dues pagades amb un preu simbòlic ja
que també és la manera de que les persones valorin la tasca desenvolupada.
La repartició dels tríptics es farà en breu als diferents serveis de la parròquia i del país (oficines de
turisme, hotels, etc.) Demana que des de l’ACEL, el Museu i participants de la Taula ajudin a fer una
bona difusió de tota aquesta informació.
Per finalitzar informa que estan en contacte amb una empresa que els està preparant itineraris guiats
de muntanya per potenciar el senderisme, aquests els preparen amb la documentació recollida en el
projecte dels antics oficis d’Andorra en que ha estat treballant el departament de Turisme els darrers
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dos anys. Aquest projecte es preveu per la propera primavera. S’informa a la Taula que la proposta es
presentarà de cara a properes reunions.



Nova oficina de Turisme

La Canòlich informa que la nova oficina de Turisme serà una realitat en breu. Informa que es va fer un
edicte per la seva ubicació i disseny, i mostra a la Taula l’esbós del projecte. Explica les característiques
de la nova oficina destacant que s’ubicarà a la plaça Laurèdia, que es dedicarà un espai per a que pugui
aparcar un autobús, que l’espai intern tindrà una capacitat per 50-60 persones i que l’oficina actual ubicada
a la plaça Francesc Cairat desapareixerà.
Es demana als participants de la Taula, si ho consideren important, el fer una reflexió sobre possibles
ubicacions de l’actual caseta de Turisme un cop la nova ja estigui en funcionament. Es proposa fer una
pluja d’idees per la propera reunió. La Canòlich informa que des del Departament s’havia pensat en
algunes ubicacions com són el Santuari de Canòlich, Naturlandia-la Rabassa, l’aparcament del Prat Gran o
com a punt d’informació per l’estiu.
També s’informa que a l’oficina ubicada al costat de la frontera de setembre a juny hi ha una persona els
caps de setmana, ponts i festius. Durant dos anys va ser gestionada per la Rabassa però actualment torna
a dependre del Comú. També destaca que han entrat dues persones fixes al departament de Turisme i
alguns eventuals estudiants que ajudaran a cobrir els horaris de les oficines i tasques complementàries del
departament.
Els mesos de juliol i agost, les oficines de Turisme tenen obert de dilluns a divendres de 9h a 21h, el
dissabtes i diumenges de 10h30 a 13h30 i de 16h a 19h.



Pla de millora del Comerç

El pla de millora del comerç pretén treballar amb diferents agents del país iniciatives per fomentar el
comerç a Andorra.
La Canòlich dóna a cada assistent, un recull de les actes realitzades en relació al Pla de millora del
Comerç fetes entre el mes de febrer i el mes de juny d’enguany. Es proposa que cadascú s’ho llegeixi i
pugui aportar noves idees que es traspassarien a la propera reunió que es realitzarà el mes de setembre
així com aprofitar idees sorgides del pla de millora que puguin ser aplicables a Sant Julià de Lòria.
En la última reunió realitzada sobre el pla de millora (dia 3 de juliol del 2008) es va demanar als comuns
una participació econòmica per la campanya de tardor - hivern. Des del Comú de Sant Julià de Lòria, la
Opció Recursos Humans

5

Canòlich informa que aquest no podrà fer aquesta aportació a nivell monetari aquest any doncs no està
previst en el pressupost, però que es pot mirar de participar a altres nivells com per exemple, treballar una
proposta amb les entitats culturals de la parròquia la possibilitat d’organitzar concerts i/o espectacles pel
carrer, passejada de gegants, etc. Per l’any 2009 ja es preveurà una partida.
Es proposa per la propera reunió fer un monogràfic sobre aquest tema en la que tots els assistents hauran
de dur un document treballat (que prèviament Opció-Recursos Humans els haurà fet arribar) per tal de
poder aprofundir en les idees per mirar d’aplicar-les en la campanya de tardor “Andorra està de moda” per
així exposar-les a la reunió del pla de comerç a través de la Canòlich. Aquesta fitxa de treball haurà de ser
retornada a Opció abans de la reunió.
El Joan Capdevila de l’ACEL anticipa algunes qüestions en les que ja havia pensat fent èmfasi en poder
potenciar el comerç tradicional, crear el carrer dels artesans o espais on es puguin comprar records per tal
que el carrer adquireixi més vida.

4.- Definició de la metodologia de treball que se seguirà al llarg de les diferents reunions per part
d’Opció-Recursos Humans.
Es consensua amb els assistents que l’horari de les reunions serà a les 17 hores de la tarda i que
aquestes se celebraran un cop al mes. També s’informa que en moments determinats Opció-Recursos
Humans podrà demanar als assistents la participació en la complementació de qüestionaris o fitxes de
treball sobre temes determinats i relacionats amb l’objecte de la reunió.

CONCLUSIONS
Opció Recursos Humans resumeix els tractats i aprofita per recordar que de les cinc prioritats marcades
durant l’any 2005-2006 hi ha temes que ja es poden treballar o que ja s’han realitzat sobre el terreny.
Proposa fer un repàs dels dos llibrets editats per tal de reprendre i prioritzar els temes escrits.
S’acorda amb tots els participants que la propera reunió es marcarà uns dies abans de la celebració de la
reunió del pla de comerç. Els temes que restaran pendents de treballar en properes reunions i que es
prioritzaran segons la urgència seran:
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-

Aportació d’idees pel pla de millora del comerç i possibilitat d’aplicar millores ja proposades en
altres reunions aplicables a la parròquia. (Propera reunió)

-

Monogràfic sobre el nou projecte de Naturlandia

-

Pluja d’idees sobre la ubicació de la caseta on es troba ubicada actualment l’oficina
d’informació

-

Repàs, reflexió i anàlisi dels llibrets editats (diagnòstic de Sant Julià de Lòria i cinc propostes de
millora) amb l’objectiu de reprendre els temes segons les prioritats que s’estableixin des de la
Taula de Turisme.

-

Proposta d’itineraris guiats de muntanya.
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