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El senderisme és genial!



• Actituds generals envers el medi ambient i la sostenibilitat a la UE.

• Demanda de turisme sostenible i actitud a Alemanya. 

• Demanda de vacances a la natura a la UE.

• Requisits dels productes per part dels turistes de senderisme a 

Alemanya.

Sobre els clients…



El 59 % creu que el progrés d’un país s’ha de mesurar tenint en 

compte tant criteris socials i ambientals com criteris econòmics.

Font: Comissió Europea 2014, Special Eurobarometer 416, ATTITUDES OF EUROPEAN CITIZENS TOWARDS THE ENVIRONMENT.

BG: 48% FI: 69%59%

Actituds generals amb relació a la sostenibilitat



El 75 % té una actitud positiva cap als productes ecològics, 

encara que siguin una mica més cars.

Font: Comissió Europea 2014, Special Eurobarometer 416, ATTITUDES OF EUROPEAN CITIZENS TOWARDS THE ENVIRONMENT.

PT: 

62 %
SE: 94 %75 %

Actituds generals amb relació a la sostenibilitat



La sostenibilitat va 
ser el criteri més 
important a l’hora de 
decidir-se.

Cerquen una 
experiència de 
vacances acceptable 
ecològicament i 
socialment.

En general, voldrien 
que les seves 
vacances fossin 
sostenibles.

1 milió

19 milions

36 milions

Font: Reiseanalyse 2014 
a www.bmub.bund.de/N51279/

Demanda de turisme sostenible a Alemanya: 

molts ho volen, pocs ho fan!

http://www.bmub.bund.de/N51279/


» Gran interès per les vacances sostenibles.

» Tots els segments sociodemogràfics.

» Volen: 

menjar i beguda regionals, allotjament ecològic, 

operadors turístics especialitzats, informació 

rellevant.

» No volen: 

reduir els desplaçaments en avió.

» 1/3 pagaria més a un operador turístic compromès 

amb el medi ambient.



$




Font: Reiseanalyse 2014 
in www.bmub.bund.de/N51279/

Característiques dels viatges sostenibles…

http://www.bmub.bund.de/N51279/


55%

49%

43%

32%

20%

… això no 

comportés cap 

cost addicional.

… les meves 

necessitats 

continuessin 

estant cobertes.

… pogués 

accedir a més 

informació.

… l’oferta 

d’aquest tipus 

de vacances fos 

més àmplia.

… el meu

company de 

viatge també ho 

volgués.

M’agradaria que les meves vacances fossin sostenibles. M’ajudaria que…

Font: Reiseanalyse 2014 
a www.bmub.bund.de/N51279/

Oportunitats per a (més) vacances sostenibles:

http://www.bmub.bund.de/N51279/


65%

57%

41%

El sector del 

turisme
La política

Els mateixos 

turistes

Font: Reiseanalyse 2014 
a www.bmub.bund.de/N51279/

Qui és responsable de fer que les vacances 

siguin més sostenibles?

http://www.bmub.bund.de/N51279/


» La sostenibilitat per si mateixa no és suficient.

» Ningú viatja per ser sostenible.

» Tothom viatja per passar unes bones vacances.

» Fins i tot per a les persones que busquen 

vacances sostenibles, la sostenibilitat és 

només un (petit) aspecte del procés de decisió.

» Important: els productes de turisme sostenible i 

el seu valor afegit han de ser més visibles.

» Les parts interessades no han d’oblidar la 

demanda quan es parla de turisme sostenible.

Font: Reiseanalyse 2014 
a www.bmub.bund.de/N51279/

http://www.bmub.bund.de/N51279/


El 31% dels viatgers de vacances europeus afirma que el 

principal motiu per anar de vacances l’any 2015 va ser la 

NATURA (muntanya, llac, paisatge, etc.).

Font: Comissió Europea 2016 FLASH EUROBAROMETER 432, “Attitudes towards tourism”

BG: 48%
CZ: 55 %

31 %

La natura com a raó principal per anar de 

vacances

PT: 

15 %



Fonts d’informació per a les vacances

DE FR UK NL AU

Llocs web 53% 58% 64% 70% 54%

Agències de 

viatges
24% 21% 11% 10% 27%

Mitjans socials 7% 3% 5% 7% 13%



Organització de les vacances

DE FR UK NL AU

Paquet 45% 67% 50% 32% 51%

Per separat 60% 27% 50% 47% 60%



6,5 milions

Vacances de 

senderisme els 

darrers 3 anys

9%
de la població*

11 milions

Interès en 

vacances de 

senderisme els 

pròxims 3 anys

15%
de la població*

21 milions

Senderisme com a 

activitat de 

vacances

31%
de la població*

El senderisme a Alemanya

37 milions

Senderisme com a 

activitat de lleure 

ocasional

53%
de la població**
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Paisatges atractius

Gastronomia en ruta

Senders senyalitzats i ben cuidats

Fàcil accés

Mapes bons

Varietat de rutes

Naturalesa verge

Parades atractives

Conèixer tradicions locals

Condicions meteorològiques fiables

Allotjament per a una nit

Opcions per al mal temps

Suggeriments per a excursions i rutes

Tarjeta d’hoste (atraccions i transport públic)

Demanar les rutes disponibles

Lloguer d’equip

Dades de les rutes disponibles per al GPS

Guies/entrenadors personals disponibles

Viatge organitzat amb transport d’equipatge

Transport de l’equip a la destinació

Requisits 

dels 

productes 

de vacances 

de senderisme



Intensitat de les excursions desitjada en 

vacances de senderisme

27%
29%

36%

Cada dia, 4 h o
més

Cada dia, menys
de 4 h

No tots els dies

Els cal tenir

alguna cosa a fer

durant més del 

80% del temps 

restant!



Requisits dels productes segons la intensitat

paisatges atractius

gastronomia en 

ruta, 

parades atractives

naturalesa verge, 

bons mapes, 

varietat de rutes, 

rutes difícils

paisatges atractius 

gastronomia en 

ruta, 

parades atractives

accés fàcil, temps 

fiable, bons mapes, 

varietat de rutes

paisatges atractius 

gastronomia en 

ruta, 

parades atractives

accés fàcil, temps 

fiable, opcions per 

al mal temps 



Conclusions per al desenvolupament de 

productes

A MÉS 

d‘altres 

experiències fora 

del «temps 

d‘excursió»!

Béns 

naturals

Serveis

Infraes-

tructura 

del sende-

risme

Accés

Béns 

culturals



És important que cada organització se centri en allò en què és bona i que 

està en línia amb el seu propòsit.

• Empreses locals

• Operadors turístics a la destinació (en anglès, DMC)

• Operadors turístics als mercats

• Autoritats locals

• Autoritats regionals

• Oficines de turisme regionals o nacionals

Cooperació en la comercialització i distribució…



NIT is involved to support tourism stakeholders 

in these aspects …

Gràcies!




