
Destí turístic madur que aprofita el seu impuls per a la revaloració del patrimoni 
natural i rural, alhora que ha reimpulsat el patrimoni cultural i etnogràfic de la 

ciutat de Cartagena amb la posada en marxa de diverses propostes: 
valoració del patrimoni, productes turístics, festivals de música...

Camp de Cartagena 
(Múrcia)

Habitants Municipis Extensió (Km²)

409.586 9 1.855

167.694

Campo de Cartagena

La Selva 26 995

Dos dels projectes més emblemàtics són:

Dins del projecte Xarxa Natura 2000, s’ha creat una aplicació per a mòbils smartphone que ofereix al visitant 
tota la informació turística del territori. La seva funció és informar, donar qualitat a la visita, però també 

promocionar els serveis adherits (allotjament, comerços, gastronomia…).

Projecte Vies Verdes i “Rumapps: Rural 

Agents implicats
El projecte està liderat per l’Associació Campoder 
(l’associació de desenvolupament rural), amb la col·laboració
 del grup Integral (Sociedad para el desarrollo rural), 
altres grups d’acció local, com Valle del Segura i Nordeste 
de la Región de Murcia i 32 ajuntaments de la regió.

Impactes
L’aplicació ha rebut una resposta positiva, tant dels visitants 
com dels habitants de les zones rurals. S’ha donat una visió 
més turística a zones que inicialment no presentaven 
gaire interès per als visitants, revitalitzant els petits 
comerços de la zona. Inclou versió en castellà i anglès.

És la marca turística de la ciutat de Cartagena, que va proposar un pla d’actuacions per a reposicionar la imatge 
de la ciutat al mercat del turisme cultural a partir de la recuperació del patrimoni cultural. 

La revaloració urbanística també va implicar una recuperació social d'alguns barris de la ciutat i la reactivació 
del teixit comercial i empresarial.

Cartagena Puerto de culturas

Agents implicats
Consorci format per la Comunitat Autònoma de la Regió 
de Múrcia, l’Ajuntament de Cartagena, la Cambra de Comerç, 
Confederació d’Empresaris (COEC), Autoritat Portuària 
i la Universitat Politècnica (UPCT). L’any 2011 la Comunitat 
Autònoma va sortir del consorci.

Impactes
Amb la rehabilitació i revitalització del centre històric, hi 
va  haver una recuperació urbana i social de la ciutat. També 
es va fomentar l’economia regional i el teixit empresarial 
gràcies a la desestacionalització del turisme. Any rere any 
les dades de visitants han anat augmentant exponencialment.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals

Any Nombre de visitants
Creixement respecte 

a l’any anterior

2018 479.003 0,58%

2019 517.381 9,00%

Quadre comparatiu d’extensió i habitants:



A Goierri destaca el seu patrimoni natural, gastronòmic i cultural. 
En els darrers anys s’ha treballat molt en la recuperació i l’aprofitament 

d’aquests elements amb la creació de diverses iniciatives emmarcades en la 
cultura i les tradicions de la zona.

La ruta senderista, composta per sis etapes, té per objectiu donar a conèixer el procés 
productiu del formatge, que uneix patrimoni natural i patrimoni gastronòmic. 

Inclou la visita dels espais naturals i a les formatgeries, on es comercialitza el producte 
i suggereix allotjaments i restaurants.

Han creat el Centre d’Interpretació i Degustació del Formatge Idiazabal i una fira anual 
dedicada a aquest formatge.

Goierri
(Guipúscoa)

Habitants Municipis Extensió (Km²)

42.318 19 350

167.694

Goierri

La Selva 26 995

Un dels projectes més emblemàtics és:

Ruta del formatge idiazabal GR283

Agents implicats

Aquesta iniciativa ha estat impulsada per:

- Els ajuntaments dels sis municipis inclosos a la ruta
(Segura, Mirandaola, Arantzazu, Etxegarate, Lizarrusti, Ordizia).

- L’agència de turisme Goitur 

Impactes

Gràcies a la ruta, s’ha aconseguit creixement considerable
de sectors econòmics de la comarca (sector serveis
i hostaleria/augment de viatgers i pernoctacions).

El Centre d’Interpretació del Formatge Idiazabal va 
rebre 3101 visitants l’any 2017.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals

Quadre comparatiu d’extensió i habitants:



Territori tradicionalment dedicat a l’activitat agrícola, que amb la disminució del 
sector han buscat una sortida amb l’impuls del sector terciari, sobretot basat 

en el turisme cultural amb base arqueològica, però també amb 
el turisme de natura i esports.

El projecte ha suposat la revitalització de la zona, gràcies a la recuperació del patrimoni cultural a través de la 
investigació, protecció, realçament i divulgació dels diferents nuclis històrics i de les troballes de les 

excavacions. S’han posat en valor restes arqueològiques i immobles visitables, així com també patrimoni immaterial 
lligat a la memòria i la vida tradicionals.

Patrimoni cultural de Mértola com a factor clau de la identitat local i l’impuls del turisme cultural, 
on hi ha tingut molt protagonisme de la Cambra Municipal de Mértola i la societat civil: 

Projecte polinuclear per recórrer tota la vila, amb diversos punts d’atracció turística
Cadena de valor del patrimoni: investigació, protecció, posada en valor i difusió

Mértola i Baixo Alentejo 
(Portugal)

Habitants Municipis Extensió (Km²)

126.692 13 8.505

167.694

Goierri

La Selva 26 995

Un dels projectes més emblemàtics és:

Vila Museu

Agents implicats

- Cambra Municipal de Mértola
- Parc Natural de Valle del Guadiana
Amb la participació de la societat civil i les entitats locals: 

- Campo Arqueológico de Mértola
- Associaçao de Defensa do Património de Mértola
- Delegació de Mértola de l’Escola Profissional Bento
de Jesus Caraça 

El voluntariat ha desenvolupat un paper important, 
sobretot els joves estudiants.

Impactes

El patrimoni cultural de Mértola s’ha convertit en un factor 
clau de la identitat local.
S’ha aconseguit revitalitzar la zona gràcies al turisme, que
ha contribuït a l’activació socioeconòmica de la població. 
S’ha aconseguit frenar la despoblació juvenil, ja que s’ha
impulsat formació reglada en els àmbits del turisme, 
hostaleria i del patrimoni cultural, la qual cosa ha 
proporcionat moltes oportunitats de feina. 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals

Quadre comparatiu d’extensió i habitants:



Prato és un dels centres més importants de producció tèxtil de llana d’Europa. El 82% 
de les exportacions manufactureres va ser del sector tèxtil.

La darrera crisi econòmica i la competència xinesa van provocar projectes per a protegir i impulsar la indústria 
i el patrimoni tèxtils tradicionals. La regió ha aconseguit revitalitzar el sector i recuperar el lideratge 

internacional de la indústria tèxtil amb la participació de diversos agents en programes europeus i altres 
iniciatives col·laboratives amb entitats i municipis internacionals de tradició tèxtil.

Província de Prato 
(Toscana, Itàlia)

Habitants Municipis Extensió (Km²)

227.886 7 365

167.694

Província de Prato

La Selva 26 995

Dos dels projectes més emblemàtics són:

La creació de la marca té per objectiu disminuir l’impacte mediambiental dels processos manufacturers tèxtils 
de la zona, a més de fer la funció de certificació de la producció del cardat per a les empreses.

Marca “Cardato Regenerated CO2 neutral”

Agents implicats
La marca va ser creada i promoguda per:

- La Cambra de Comerç
Amb el suport de diverses associacions emprenedores
a través d’un grup de treball en què estaven implicats:

- El Consorci per al Desenvolupament i Tutoria dels Tèxtils Cardato.
- Associacions
- Diverses companyies tèxtils
- La Universitat de Prato

El projecte va rebre el suport econòmic d’Unioncamere,
l’associació nacional de la Cambra de Comerç Italiana.

Impactes
Fins aquest moment, es reciclen 22.000 tones de roba cada 
any produïdes amb la tècnica del Cardato.
Hi ha fins a 22 empreses involucrades, tant en la producció
de teixit i fil com de fibres regenerades.
La iniciativa proporciona identitat al producte, qualitat
i el converteix en sostenible.

Trasllat i renovació del museu que s'emmarcava també en una iniciativa de regeneració urbana, que ha 
significat un creixement del turisme i la rehabilitació del centre històric de Prato. 

Es tracta d’un dels museus tèxtils més importants en l’àmbit europeu, situat a l’antiga  fàbrica tèxtil Campolmi, 
l’exemple més interessant d’arqueologia industrial de la província. El museu és gestionat per una fundació.

Museu del Tessuto

Agents implicats
La fundació està formada per:

- La Cambra de Comerç
- El Comune di Prato (Ajuntament)
- La Unió Industrial de Prato

Impactes
La renovació del museu ha significat un creixement del turisme.
També ha jugat un paper clau en la revitalització del centre 
històric de Prato i a realçar el seu districte tèxtil. 
Gràcies a la distinció aconseguida el 2010 com a Museu 
d’Importància Regional, la zona i el museu s’erigeixen com 
un eminent pol cultural temàtic del teixit i la moda.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals

Quadre comparatiu d’extensió i habitants:


