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£1 turisme a la Garrotxa 
noves attematives 
Margarita Castañer 
Carme Freixa 
Dolors Roset A

qiiest íirticle es el resiim 
d'un trfball mes cxhaustiii, 
rt'alirzíit per ;i la Beca Espe
cial en la convocatorin de 
Beques C i u t a t d ' O l o t , 
1990. El projecte presentar 

té el t í tol d'<<El turisme a la Garro txa . 
Oferta d'allocjaincnt», fon coordinat per 
Margarida Castañer i Vivas i Concepcíó 
Camps i Bciscli, i realitzar per Dolors Roser 
i Carme Freixa, 

La comarca de la Garrotxa, per la seva 
configuració física i natural, presenta unes 
caractcríst iques idonies per a les noves 
tendéncies que darrerament han influir el 
turisme. 

Contrariament al turisme tradicional de 
sol i platja, la tendencia se centra, cada 
vegada mes, a buscar llocs tranquils, desmas-
sificats i que ofereixin un marc ambiental 
poc degradat i d'elevat interés paisatgístic. 

Davant d'aixo, la Garrorxa ofereix un 
espai idoni per al d e s c n v o l u p a m e n t 
d'aquest turisme, e! qual, en última instan
cia, alio que busca és gandir del medi natu
ral, sense abusar-ne. 

La comarca no té una rradicío turística. 
Aquest fet i la creixent demanda que darre-
ramenr s'h;i generar ha provocat que la poca 
infrastructura turística de que disposa la 
Garrotxa siguí deíicienr, tant en quantitat 
com en qualitat. 

Tipus de turisme a la Garrotxa 

Si s'analitza !a sitiiació actual, hom pot 
distingir diverses modalitacs tiirístiques, mes 
o menys desenvolupades, pero en general 
poc aprofitades: 

- Un Lurisme prupi de comarca 
¿'interior, que té una durada d'un día. Son 
les excursions escolars, de jubilats í les 
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rutes iirganitzades pels cstrangers que 
están a In ctista. 

- Un turisme amaní de ¡'excursiónis-
mc que busca el contacte directe amb 
la natura. 

- Un turisme de segona residencia, 
e¡ qual s'esta descnvulupant considera-
blcment en els darrers anys. 

- Un turisme d'esiades llargiies, nnr-
malment de tipus familiar que s'allotja 
en botéis, hostals, campings. 

- Un turisme d'activitüLs cienu'fiques 
i didácciques relacionades amb el medi 
natural. 

- Un [UTISI71C atreí per la tradició 
artística propia de la comarca. 

Principáis zones on acudeix el turisme 

L'atractiu turístic de la Garrotxa 
és heterof>eni. Per aixo, les zones on 
acudeix el turisme varíen en kmció 
deis diversos objectius de cada modali-
tat de turisme. 

Les principáis zones on acudeix el 
turisme son: 

Zona volcánica i jone.s d'iiuerí'S 
aras tico-monumen la I 

La comarca disposa d'uns espajs 
d'interés artístic i monumental (Besa-
iú, Cascellfollit de la Roca, San ta 
Pan). També té uns espais d'interés 
paisat^i'stic (Olot i la zona volcánica). 

En ai.]uestes zones és mu!t impor-
tant el turisme de ruta, que no es per-
llon<,'a mes d'iin tlia. Aquest tipus de 
turisme ha comporfat un major desen-
voiupament Lpuna intrastructura turís
tica complementaria (restaurants, Ixiti-
gues d'artesania, servéis de guies...) mes 
que no pas una oferta d'allotjaínent. 

Alta Ganotxa 

Aquesta zona, de relleu abrupte, 
poc poblada i de difícil accés, té tma 
elevada qualitat paisatgistica. Per aixd 
bi accedeix bas icament el turisme 
excursionista. Dintre d'aquesra amplia 
zona hi ha uns espais on s'ha desenvo-
lupar una mi'nima infrastructura turís
tica, la qual esta en perspectives de ser 
ampliada. Aqüestes árees son: la Valí 
del Bac ¡ Valí de Castellar, Saderne.s i 
Oix. Aquest desenvolupament ha estat 
possible per dues raons: primera, per la 
hona accessibilitat, i, sefíona, per la 
seva situació estratégica com a punt de 
partida d'excursions o rutes a peu cap a 
altres indrets de l'Alta Garrotxa. 

Aquesta zona sofreix la problema-
tica de l'acampada Iliure, que no dis
posa de cap infrastructura i siiposa una 
defjradació del paisatge i de l'ambient. 

Va/íd'Ln/3asiVaííd'Hostoíes 
Amb un paisatge contraposat al de 

l'Alta Garrotxa, aqüestes valls atrauen 
el turisme d'estades llargues, el qiial té 
l'objectiu de gaudir d'un espai rural 
que o É e re i X u n m are id on i d e 
t ranqi i i l - t i ta t . Aques t espai , molt 
bumaniczat, ofereix una oferta comple
mentaria important . Dispi>sa d 'una 
quantitat considerable de restaurants i 
en menor grau d'altres servéis {hípica, 
piscines...) Per tot aixd, esdevé una 
zona on es desenvolupa un turisnie 
basicament familiar i de temporada. 

Estimació de la demanda i oferta real 

A la comarca de la Garrotxa, tot i 
(.[Lie no existeix una tradició prdpia-
men t tu r í s t i ca , la d e m a n d a real 
d'allotjament supera l'oferta en uns 
períodes determinacs de l'any; Setma-
na Santa i els mesos de juliol i agost. 
Durant la resta de mesos de l'any la 
situació és la inversa. 

Aquesta estacionalitat, tan acusa
da en les modali tats de turisme de 
segona residencia i d'estades llargues, 
no es dona en el tur isme de ruta . 
Aquest té uns iluxos que es mantenen 

mes o menys cons tan ts al llarg de 
l'any. Pei fet de ser un turisme de pas, 
no necessiiriament es dona en períodes 
de vacances , sobretot si tenim en 
c(.>mpre que és practicar majoritaria-
ment per escolars i jubilats. 

Segons les dades facilitades peí 
Patronat Municipal de Turisme i Acti-
vitats Económiques d'Olot, l'ocupació 
turística a la Garrotxa durant els mesos 
de juliol i agost de 1991 és del 72,9% i 
LICI 91,5%, respectivament. El nombre 
de visitants que han passat peí Patro
nat Municipal de Turisme d'Olot ha 
estat de 1.658 el mes de juliol i de 
3.221 el mes d'agost. 

L'oferta d'allotjament turístic de 
qué disposa la Garrotxa és de vint-i'sis 
establiments hotelers, basicament con-
centrats a Olot. També té quatre cam
pings en funcionament i set en projec-
te, la majoria deis quals teñen catego
ría de camping-masia. Per altra banda, 
l'oíerta de cases de colónies és la que 
ha tingut un desenvolupament mes 
important en els darrers anys. La gran 
majoria son cases de pagés rebabilita-
des i n'hi ha un total de vint-i-set. La 
comarca també té un alberg de joven-
tut, situat a la ciutat d'Olot. 

Altres modalitats de turisme que 
es donen a la Garrotxa son el turisme 
de segona residencia i el de l'acampa
da Iliure. El primer ha anat adc^uirint 
i m p o r t a n c i a en els dar re rs any-s. 

L'iiíJíL'í íiiu, t/íinvi L'L/ii¡()timL'ii[ lurisiic de laGarrotxa. 
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La majoria de cases dcstinades a set^ona 
residencia es distribueixen en cntitats 
de pt)hlació disseminades. Tanmateix, 
les poblacions ainb un interés historie i 
monumental atrauen aquest tipus de 
turisme dins el mateix nucli municipal. 

Peí que fa a Tacampada Uiure, a la 
comarca hi ha algunes árees on es 
practica de forma il-legal pero tolera
da. Aqüestes es distrihueixen, ^eneral-
ment, prop de gorgues accessibies amb 
vehicles. El nombre elevnt de persones 
i la manca total d'intrastructura com
porta que aqüestes arees es vegin sot-
meses a una forta pressió i a una altera-
ció important del seu equilibri natural. 
L'acumulació de dcixalles i l'ús abusiu 
de les rieres afecta profundainent el 
seu medi natural. 

Alternatives turístiques 

La Garrotxa té un atractiu turístic 
que cal promoure i explotar adequada-
menr. El turisme acudeix per si mateix a 
!a comarca, pero no .se'! reté i no se li 
otereix una intrastructura adequada. 
L'oterta actual d'aüotjamenrs turístics és 

insuficient i de poca quaÜtat. La distri-
bució deis pocs establiments de major 
categoría es concentra basicament a 
Olot. Es necessari potenciar un desen-
volupament mes igualat per tota la 
comarca. Per altra banda, cal potenciar 
les ajudes per a la rehahilitació de l'ofer-
ta ja existent. Els hostals, hotels, fon-
des... de la comarca necessiten adaptar
se a les exigéncies del turisme actual. 

La rehabilitació de la infrastructu-
ra existent i la creació de nous establi
ments de major qualitat s'ha de realit-
zar en funció de les preferéncies del 
turisme que vícudeix a la zona. Tenint 
en compte que aquest és atret princi-
palment peí paisatge, cal potenciar les 
iones d'un interés natural mes elevat, i 
crear una infrastructura en consonan
cia amb el medi i que cobreixi les 
exigéncies d'aquest turisme. 

Es convenien t el desenvolupa-
ment del turisme anomenat turisme 
verd o ecologic, peí tet que és respec-
tuós amb el medi i albora poc massifi-
cat. Aqüestes son unes condicions 
indispensables per salvaguardar l'equi-
libri del medi físic i ambiental de la 
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Infrastructura turística: Establiments hoidcrs, cám¡}infis, albergs i cases de colonies. 
(Ffint: clíihoració ¡nópia) 

ccimarca. Si no es trenca l'equilibri 
e n t r e el tur i sme i l ' en to rn queda 
garantida una tradíció turística de qua
litat peí futur de la Garrotxa. 

Es necessari orientar la nova infras
tructura en funció de dos modalitats de 
turisme: el turisme de ruta i, per altra 
banda, el turisme d'estades llargues. 

Peí que fa al primer, la Garrotxa és 
un lloc idoni per desenvo lupa r i 
potenciar aquesta modalitat. Primer, 
perqué disposa de llocs d'interés SLIÍÍ-
cient, i, segon, perqué se sitúen a una 
distancia adequada de les pistes d'esquí 
i de la plat ja . Es impor t an t dotar 
aquests centres de servéis i equipa-
ments per acoUir la demanda turística. 
Basicament alió que demana aquest 
turisme és una oferta complementaria, 
mes que no pas d'allotjaments (artesa-
nia, gastronomía, servei de guies...). 

Peí que fa al turisme d'estades llar
gues, la nova oferta turística s'ha de 
crear en les zones amb un interés natu
ral mes elevat. Les arees que poden 
respondre a les exigéncies d'aquesta 
modal i t a t de turisme son: la zona 
volcánica, l'Alta Garrotxa i les Valls 
de Bianya, d'En Bas i Hostoles. 

Alta Garrotxa 

En l'actualitat constitueix un espai 
despoblat i pracricament sense cap 
mena d'infrastructura turística. 

La falta d'accessibilicat, la manca 
tle servéis i equipaments i la diticultat 
económica han provocat que el moile 
de vida tradicional hagi desaparegut i, 
per tant, ha esdevingut un espai en 
regressió i marginal en el s¡.stema 
economic actual. 

La reacti\'ació ectinómica tl'aquest 
espai depr imir només és possible 
ac tualment amb la potenciació del 
turisme i d'alguna acti\'itat ramadera. 

Per reactivar l'Alta Garrí)txa s'ha 
de comeni^ar per la rehabilitaciií deis 
nuclis mes impíirtants (Oix i Beget). 
Es necessari dotar-los d'uns servéis 
mín ims adequa t s a les ex igénc ies 
actuáis. També es pot considerar la 
rehabilitació de cases de pagés destina-
des al turisme de segona residencia o a 
residéncies-cases de pagés. 

A l 'Alta Garrotxa Palternat iva 
mes viable per crear una infrastructura 
turística és el cámping-masia. Aquesta 
modalitat de camping está pensada per 
solucionar principalment dos proble-
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mes que a tec t tn de manera directa 
aquesta zona: el primer é.s un prnlilema 
ecolügic; darrerament, IVifluencia mul
t i t ud ina r i a de gent que p rac t i ca 
l'acampada Iliure, sense control, pro
voca una degradació imporcanr del 
medi. El segon problema, és el despo-
hlament de l'Alta Garrotxa per anar a 
la ciutat, a causa del baix poder adqui-
sitiu que comporten les activitats tra-
dicionals d'aquest espai. Per aixo, el 
camping-mas ía suposa una font 
d'ingressos complementar ia per ais 
hahitants d'aquesta zona, sense neces-
sitat d'haver d'abandonar-la. 

Es evident que la rehabilitació de 
l 'Al ta G a r r o t x a ba d 'anar , en tot 
moment, acompanyada d'una protec-
ció del medi i del paisatge, I només en 
aquest context la podem acceptar. 

Valls de Bianya, d'En Bas i d'Hostoles 

L'atractiu turústic d'aquestes valls 
se centra en el seu paisatge i en la seva 
tradició rural. En aquest espai ja exis-
teix una infrascructura turística, sobre-
tot en els nuclis de població. Toi i 
aixo, aquesta no cobreix la demamla 
real en els períodes de máxima anuen
cia (Setmana Santa, juliol i agost). És 
necessár ia la c reac ió d 'una oferta 
d'allotjament descentralitzada i amb 
un caire diferent a la que ja existeix. 

L'alternativa mes viable és la cre
ació de residencies-cases de pages, 
que son babitatges rurals que destinen 
part de les seves habitacíons a l'allot-
jament turístic. D'aquesta manera, es 
complementen les tase]ues agraries 
amb les turíscitiues. Per tant, caldria 
establir programes de promoció ais 
propietaris i arrendataris de les masies 
per poder-se configurar una iníras-
tructura adequada i correcta. 

Zona volcánica 

Es tracta d'una zona d'excepcional 
interés turístic, cientíHc, ecológic, pai-
satgístic i histiiric. 

En el Pare Natural de la Zona 
Volcánica les activitats rurfstiques son 
escasses: t ren tur ís t ic al CroscaC, 
carruatges... No existeixen estructures 
per acollir els visitants, ni acti\'itats 
en plena naturalcsa, ní promoció de 
les activitats existents. 

El íer de tractar-se d'un Pare Natu
ral, tl'una zona protegii.la, ta que d'entra-

da hagim d'excloure la planificació 
d'equipaments pesats i centres turístics 
grans. Tampoc no es pot fomentar el 
turisme de masses, sino que la orientació 
s'ha d'encaminar a la potenciació d'un 
turisme difús, turisme verd o cultural. 

El turisme en aquesta área pot ésser 
una de les bases del desenvolupament 
local i permetre una millor relació entre 
les poblacions urbanes i rurals. El turis
me permet albora la promoció de pro-
ductes locáis i d'artesania. 

Es necessari un programa turístic per 
l'área, sohretot peí que fa referencia a 
allotjamenfs, recepció de visitants i oci. 

Peí que fa a l'allotjament, cal afa-
vorir la no concentració i promoure la 
res tauració de les masies no gaire 
allunyades deis nuclis de població. En 
deHnitiva, s'ba de considerar la rebabi-
litació de cases de pages destinades al 
tur i sme de segona res idencia o a 
residéncies-cases de pages. 

Quant a la recepció i oci deis visi
tants, cal estimular un seguit de pro-
jectes de promoció pública o pri\'ada 
que tinguin Pobjectiu del descobri-
ment i la sensibilització de t'entorn: 

- Realització de circuits amb ins-
tal-lacions de miradors, árees de pic
nics, albergs per a excursionistes. 

- Circuits de cavalls i bicicletes. 
- Creació d ' i t ineraris temátlcs 

(vegetació, geología...). 

- Creació de llocs d'informació. 
En definitiva, es busca un turisme 

de qualitat i i.[uc estigui rcpartit durant 
tot l'any. Un turisme que no representi 
agrcssió al medi natural pcl fet que les 
mateixes activitats constitueixen una 
selección deis visitants. 

En aquest apartat ens remetem i 
considerem viables i valióles les alter-
natives i propostes que sobre turisme 
es plantegen en el dociiment: Coiicín-
,sií)jt.s i rec(>manaci()n,s del Camlms Euro-
lien de Medi Ambieni a ia Garmixü -
Í99 / . Pare Namml de ia tona volcánica. 
Olot' ociniji-e 1991. 

Margarita Castañcr, Carme Freixa 
i Dolors RosL't son geógnites 

1 C,>M,.'lll„IIÍL 
Je-1., [í,«a 

Distrihiició deis habitatges sccimdaris. 
(/\'iLt!Jirti[í!i-' rL's/wctL' d unal ¿'habníniics a nivell munid¡ml) 
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