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Mod��� d’èxi� i p�o��s��� in����do��� en la 
ge���ó i la po���� en va��� de� pa���m��i
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Pro�òsi�:
Com t�e��l��� p�e��t� pe� a què el pa���m��i de la Sel�� 
si��� un ac��� pe� de���v��u��m��� de la co���c�?

Reg��� i Rol�:
El� pa���c��a�t� co- c�e�� el� re���t���
Cop����� fa����ta el p�o�és

Es�u��� de� p�o�és d'es����ri de fu���



Fas� 2 Fas� 3 Fas� 4

TA���R� 
SE���R�A��

2 TA���R� 
ES����RI� DE 

FU���
19 i 26 no���b��

EQ��� MO���

EL P�O�ÉS D'AQ����ES JO���D��

· 7/10: Sector públic
· 15/10: Empresa
· 21/10: 3º Sector i ensenyament 

EN���V���ES

Fas� 1



Pro�òsi� de� ta���r d'av��

Qu�n és el pu�� de pa���d�?

Cap a on vo��� an��?

Com ho fe� po���b��?



Pa�t�� d'ac����ió pe� t�e��l� d'av��

Càma�� ob���� i mi��òfo� ap���� 
Res���t�� i es���t�� to��� le� op���o�s ex���s���es
El xa� no�és es fa se���r pe� de����r qu����m al� fa����ta���s
La se���ó es g�a��rà 
Es fa��� fo���r��e� de� ta���r pe� di���g��- lo
Nom i co���m - p�o��dèn�i�: Par����pa���s /c�i�k so��� de� vo��r� 
no� / Más / Ren���r��
Cli�� "a Ver op����es" (a da�� de la pa���l��) / op��ó "Mod� de 
la�� a la��"



Bus�� un ob���t� qu� 
et vi���l� am� el 

Pat����ni de la Sel��



Reg��� de� t�e��l� en g�u�s

Far�� g�u�s al���o��s de pe���n��
Qu�n us en���� a la sa��, no he� de to��� re� i ap���i��r�u en un� no�� 
sa��. Qu�n la di�àmi�� �na���z� to���r�u a la sa�� p�e�àri� a�t��àti����n�
Si ne���s��e� aj��� pi���� el bo�ó de "pe��� ay���" 
Rec����em qu� es���l�u a ca�� g�u�: Por�àve�- se���t��i / Gu�r��à Tem��
Ten�� 30 mi� ac����r le� 5 id��� p�i�c����s
Un co� a la sa�� p�e�àri� el� po���v�u� ti��r�� 5 mi���s pe� ex����r le� 
id��� co���n��a��s



Es�e� a l'an� 2030 i el N� Tim�� pu���c� un ar���l� a do��� 
pàgi�� so��� l'èxi� de� #Pat����niL�����a

1 TI����R
2-4 F�A��S C�A� DE LA NO�ÍCI�
P�E��N���IÓ

Vis�ó de� Pat����ni de la Sel�� al 2025

Qu�n� ac���s es��� im���c���?
Com es t�e��l��?
Com s'es��� el ut����za�� el� re����s?
Qu� el� ut����za?



TI����R

F�A�� 1

F�A�� 2

F�A�� 4

F�A�� 3

Fit�� Rec���

Pos���� un en���ç al xa�
Cad� li��� de g�u� ac����ix
Qu�n lo����t�e� aq����a �t�a
In��od����ó de� te��
Es�o�l�� la "T" qu� hi ha a mà es����ra 
i fe� do��� c�i� so��� el re����re



1
La comarca catalana de la Selva distingida per la 

Unesco com a destí indispensable 2030

 Un autèntic refugi de la natura i del patrimoni

L'aigua com a concepte d'estil local

F�A�� 1

F�A�� 2

F�A�� 4

F�A�� 3
 Un tresor, una Selva com a destí plàcid, obert i 

segur

Nova York, París, Londres, la Selva 
Mediterrànea

TI����R



2
Oferta viva, identitària, canviant i de nous 

productes

Sostenibilitat, Slow, Respecte, Equilibri

F�A�� 1

F�A�� 2

F�A�� 4

F�A�� 3 Turisme cultural

La Selva, el destí turístic slow de moda a 
Europa

TI����R

Diversitat i Hetereogeneitat



Què ha��íem de fe� pe� què el p�o��c�� 
#Pat����niL�����a fo� un 

a�tèn�i� de���t��?



Hi ha al���� d'aq����es co��� qu� he� 
me����na� qu� es����is fe�� a di� d'av��?



Què NO ha��íem de fe� ?

Manca de 
cohesió de 
municipis

No 
participar

No posar en 
valor el que fem 

bé

Oblidar als 
ciutadans

Remar en direccions 
oposades 

(Públic/Privat)

Manca estratègia 
promocional

No tenir present 
la sostenibilitat 

del territori

No tenir 
personalitat

No invertir a 
nivell econòmic

Manca de 
previsió

No tenir present 
que vol la gent

No tenir 
continuitat

Equivocar les 
expectatives Vendre fum

No tenir en 
compte que fan 
Blanes i Lloret

Massificar

Que el dia a dia no 
ens deixi veure el 
mig- llarg termini

Voler correr 
massa

No tenir en 
compte els actius 
turístics actuals



Ara qu� ja sa��� el qu� no he� de fe� ... 
què c�e�� qu� fa�ás pe� què el 

#Pat����niL�����a si��� un èxi�?



Què fa��� pe� què si��� un èxi�?

Taula/grup de 
treball mixt

Sistema de 
participació comú 

entre municipis

Comunicació 
(interna/Externa)

Mancomunar 
tema de serveis / 

material ...

Donar a conèixer al 
ciutadà els recursos de 

la comarca (amfitrió)

Equilibri Territorial 
(municipis grans i 

petits)

Punt de partida: 
objectius de 

cada municipi

Establir uns punts 
en comú (buscar 
projectes viables)

Donar lloc a tots 
els municipis

Valor dels 
recursos per la 

ciutadanía

Cohesió i 
lideratge del 

Consell Comarcal

Sector public 
i sector privat

Tenir en compte 
la realitat de 

cada mmunicipi

Comoditat de tots els 
municipis en el seu 
grau de participació

Donar a conèixer 
a la ciutadania

Recursos educatius 
per conèixer i fer ús 

del patrimoni

Evolució
"in crexendo"



Què fa�às du���t la se���n� vi���t pe� 
 fe� po���b�� aq����s ti����r�?



G�ÀCI��
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