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El CETT en Acció

TROBADA per enfortir vincles amb el turisme
RURAL COMUNITARI de l’Amèrica Llatina
Al mercat català i espanyol, el turisme rural comunitari (TRC) encara no està tan consolidat com
en altres països europeus, com ara Alemanya,
Holanda, Anglaterra o França. Per aquest motiu,
Alba Sud, l’EUHT CETT-UB, l’Ajuntament de Sant
Cugat, Èxode Viatges i TOSCA, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, van organitzar, del 20
al 29 d’octubre, una trobada dirigida a consolidar
els vincles entre les operadores de TRC de l’Amèrica
Llatina i diferents actors del turisme a Catalunya
(agències, universitat, ONG i Administració local).
El TRC, a l’Amèrica Llatina, és un tipus de turisme que es duu
a terme en zones rurals on la població local –especialment
pobles indígenes i famílies camperoles–, a través de diferents estructures organitzatives de caràcter col·lectiu, té un
paper central en el seu desenvolupament, la gestió i el control, així com en la distribució dels beneficis. Habitualment
aquest tipus d’activitat no substitueix les activitats agropecuàries tradicionals (agricultura, ramaderia, pesca, activitats
forestals, artesania...), sinó que és una forma d'ampliar i
diversificar les opcions productives de les comunitats rurals
i complementar així les economies camperoles.
Per als visitants, aquesta oferta permet conèixer de la mà de
la població local els entorns naturals, la vida quotidiana,
activitats productives tradicionals, la història... Un dels seus
principals atractius és la possibilitat d’establir relacions personals i directes amb la gent de cada lloc, a més de l’afegit
de saber que s’està contribuint a la millora de les economies
locals. En bona mesura, el TRC s’inscriu en el marc del turisme responsable.

Ampliant els canals de comercialització
Durant els darrers anys, un dels aspectes crítics per a la consolidació d’aquestes propostes ha estat la dificultat d’ampliar i enfortir els canals de comercialització, als mateixos
països i a l’exterior. Per això és clau per a moltes iniciatives
comunitàries disposar d’operadores turístiques especialitzades en TRC. En alguns països llatinoamericans, les pròpies
iniciatives han creat les seves operadores a través de les xarxes; en altres casos s’ha arribat a acords amb operadores privades que treballen específicament aquest segment.
En el cas de la trobada del 20 al 29 d’octubre, una delegació
de deu representants d’operadores turístiques especialitza-
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des en TRC de diferents països de l’Amèrica Llatina* va visitar Catalunya per enfortir els llaços comercials amb agències
catalanes, intercanviar experiències i conèixer iniciatives de
turisme al nostre país que poden servir de font d’inspiració
per al disseny de productes i serveis als llocs d’origen.
El dia 23 es va organitzar una xerrada al CETT per donar a
conèixer les diferents propostes del TRC, i el 25 d’octubre s’hi
va celebrar un workshop per reforçar la relació amb agències
de turisme catalanes i estudiants de turisme interessats a
col·laborar amb les propostes. Entre les visites a experiències
exitoses de turisme a Catalunya, la delegació va descobrir, a
la comarca de la Garrotxa, la gestió d’espais naturals i el desenvolupament d’un model turístic vinculat a la producció
agropecuària local; el turisme vinculat al vi a la comarca del
Penedès; la gestió d’un turisme de sol i platja articulat amb
una oferta complementària al municipi del Vendrell; o l’experiència de Granollers, amb la recuperació de la memòria
històrica recent com a part de l’oferta turística. n
Ernest Cañada. Coordinador d’Alba Sud
Més informació: www.albasud.org
* La delegació la van formar Roxana Flamenco, d’El Salvador, directora de
ToururalES, presidenta de la Mesa Nacional de TRC de El Salvador, i de la
Red de TRC de Centroamérica, Belice i República Dominicana; César René,
d’El Salvador, responsable de Turisme de l’Ajuntament de Tamanique; Madelyn Castro, de Costa Rica, coordinadora de Producte d’ACTUAR; Flora
Acevedo, de Nicaragua, responsable d’Èxode Nicaragua i docent de
Turisme de la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua (UNANManagua); Rosa Maria Martins, coordinadora de la Red Cearense de
Turisme Comunitari (Red TUCUM); Christian Alfredo, de l’Equador, gerent
general de Runa Tupari Native Travel; Sandro Bladimir, de Bolívia, coordinador nacional de la Red TUSOCO; José Gerstle, de Xile, responsable
comercial de Travolution; Carlos Ramiro, de l’Argentina, assessor tècnic de
la Red de Turismo Campesino de Salta i coordinador de l’equip tècnic de
la Red Argentina de TRC. També va acompanyar-los Felipe Zalamea,
d’Anglaterra, director de l’agència de viatges Sumak Travel.

