Memòria per a l’execució parcial Pla de dinamització
turística i socioeconòmica dels nuclis de Vilanova
d’Escornalbou i l’Arbocet
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1

Índex

1

Objectius ...................................................................................................................1

2

Actuacions ................................................................................................................2

2.1 Consolidació d’una imatge corporativa ............................................................2
2.2

Punt d'informació turística exterior.....................................................................2

2.3 Actualització de la web municipal......................................................................3
2.4 Cartelleres virtuals Muntanyes de la Costa Daurada........................................3
2.5 Creació de la Ruta Gastronòmica........................................................................4
2.6 Creació de la Ruta Cultural...................................................................................4
2.7 Cartelleres de Recorregut Geològic i Mineralògic...............................................5
2.8 Senyalització camí a Vilanova d’Escornalbou des de la carretera d’accés al
Castell d’Escornalbou.......................................................................................................5
2.9 Creació d’una ruta virtual d’interès Paisatgístic i Naturalístic.............................6

2

1 OBJECTIUS DEL PLA

♦ Posar en valor els elements d’interès municipal: cultural, natural, lleure, social,
salut, etc....
♦ Dotar al municipi dels elements necessaris per optimitzar al màxim els seus ímputs
turístics.
♦ Consolidar una imatge corporativa associada al turisme i sector serveis.
♦ Posar en valor les iniciatives (projectes) a desenvolupar per altres administracions
lligades amb el turisme (implantació de les futures rutes del Consell Comarcal del
Baix Camp)
♦ Crear un element turístic atractiu que pugui ser emprat en esdeveniments tipus
fires, festa major, actes supramunicipals, etc...
♦ Crear sistemes de divulgació de la informació turística municipal que siguin
autònoms i que no requereixin de personal.
♦ Direccionar tots els ímputs (cartelleres, banderoles, tríptics, etc,,,,) a la web
municipal a través de la implantació dels codis QR
♦ Millorar l’accés a la web municipal de l’oferta turística (pujar de nivell o fer més
accessible la informació existent i la que surti de la creació de noves rutes...)
♦ Redireccionar el fluxe de visitants del monument del Castell d’Escornalbou cap al
pols d’atracció turística de Vilanova d’Escornalbou.
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2 ACTUACIONS DEL PLA
2.1 CONSOLIDACIÓ D’UNA IMATGE CORPORATIVA
Seguint la nova imatge corporativa (nou logo municipal) es crearà un lema que
se suportarà amb la nova imatge del tipus “Coneix Vilanova” que serà l’element
(tant de colors, forma, etc....) que es farà servir en tots els elements que formaran
part d’aquesta proposta.

2.2 PUNT INFORMACIÓ TURÍSTICA EXTERIOR
A la plaça de l’Ajuntament caldrà crear, senyalitzar i dotar d’equipament
interpretatiu un punt d’informació turístic. Es proposen les següents actuacions:
♦ Substitució de la cartellera que hi ha davant ajuntament per una de doble cara
o gran. Hauria d’aglutinar totes les rutes que es vulguin crear o divulgar, tot el
patrimoni municipal i els valors culturals, socials, patrimonials, naturals, etc....
del municipi de Vilanova d’Escornalbou.
La cartellera portaria codis QR lligats a la informació de la web municipal que
ampliaria la informació que es posés que hauria d’anar suportada per un plànol
o ortofoto d’una de les dues cares.

2.3 ACTUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ DE LA WEB
MUNICIPAL
Aquesta tasca consisteix en la creació d’un nou element de tecnologia HTML,
PHP i mySQL del website de turisme de Vilanova d’Escornalbou. Consisteix en la
Creació d’un baner dinàmic a la home de http://www.vescornalbou.org i que
linki al portal actual.
L’objectiu del website és el de convertir-ho en un lloc INTERACTIU i CORPORATIU
de consulta.
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1 El Web Site permetrà realitzar consultes on-line, amb els formularis de contacte
específics necessaris.
2 L’adjudicatari s’encarregarà del disseny & publicitat i s’encarregarà del disseny,
programació i maquetació del website
3 El disseny serà àgil per a que els usuaris puguin navegar sense complicacions al lloc
web. S’utilitzarà animacions per a donar-li més dinamisme al lloc i es basarà en les
fotos i textos que indiqui el client (ajuntament)
4 Les dades de Google Analytics (control de visites a la web) i Google Adwords
(anuncis a Google) seran donades al client.
5 La web es realitzarà prestant especial interès a optimitzar la promoció en cercadors
webs (Google, Yahoo...). Per a això, l’adjudicatari elaborarà una llista de paraules
clau i descripcions amb les quals desitgi aparèixer.
6 Les seccions i subseccions podran ser canviades per l’ajuntament sempre i quan no
es distorsioni l’estructura inicial del website.
7 L’adjudicatari proporcionarà els textos i imatges que es desitgin incloure en el
website, atenent que seran les mateixes que es faran servir pel reproductor
d’imatges del punt d’informació interior. La resta seran proporcionades pel mateix
ajuntament.
8 L’entrega i finalització del website es realitzarà 30 dies hàbils (com màxim) a partir
de l’entrega total de la informació (textos i imatges).
9 El lloc web serà entregat en funcionament en el servidor on indiqui, en aquest cas
l’ajuntament i amb les dades FTP facilitats per ell mateix.
11 Tot el website es realitzarà utilitzant un CMR (gestor de contingut - pensource
(Codi Obert). D’aquesta manera el client podrà actualitzar tots els apartats del
website, així com penjar fotos, pdf, vídeos...
12 Tot el website es realitzarà en català.

2.4 CARTELLERES VIRTUALS RUTES MUNTANYES COSTA DAURADA
El Consell Comarcal del Baix Camp ha d’executar unes rutes que formen part
d’un FEDER que contempla un conjunt de rutes de la marca “Muntanyes d ela
Costa Daurada”.
En el nostre cas, pel terme municipal hi passaran un total de 3 rutes:
http://muntanyescostadaurada.cat/ruta/13
http://muntanyescostadaurada.cat/ruta/12
http://muntanyescostadaurada.cat/es/ruta/26
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S’hauran de realitzar rutes virtuals que es connectaran al nou portal. Sobre el
traçat ja existent es posarà suport gràfic que serà consultable des de la web, a
l’espera de com quedin posats els elements de suport de senyalització
(cartelleres, pals, banderoles, etc...) També es realitzarà una cartellera virtual que
permetrà aprofundir amb els valors naturals, paisatgístics, etc... de cada ruta i
que es podrà també virtualment des de la web.
Aquestes tres rutes també es senyalitzaran a la maqueta que estarà al punt
d’informació turística d’interior.

2.5 CREACIÓ DE RUTA GASTRONÒMICA
S’ha de crear un itinerari a anomenar “Un tomb gastronòmic per Vilanova” que
permetrà arribar a peu o amb bicicleta a tots els establiments de restauració
presents a Vilanova i al nucli de l’Arbocet.
S’ha de crear una imatge corporativa associada a la ruta. A cada establiment es
collocarà una cartellera explicativa del tipus de serveis que ofereixen que es
rediccionarà de manera virtual a la web municipal, de manera que es podrà
realitzar l’itinerari de manera virtual.
A cada establiment es donarà un tríptic que serà un joc per fer a nivell familiar i
que girarà al voltant d ela dieta mediterrània.
Aquesta ruta haurà de ser compatible amb la realització d’altres rutes temàtiques
(culturals, de natura, etc...) ja existents o de nova creació.
El projecte inclou 6 establiments de restauració, que disposaran de cartellera
temàtica i de 2-3 establiments al nucli urbà dels quals es realitzaria una petita
placa identificativa.
L’itinerari s’ha redireccionar amb pilones de senyalització amb un número
aproximat de 10 pilones. La ruta gastronòmica serà del tipus itinerari saludable i
permetrà també connectar a peu els dos nuclis del terme municipal. S’hauran de
collocar 4-5 amb banderoles per reforçar el traçat de l’itinerari de nova creació.

2.6 CREACIÓ DE RUTA CULTURAL
Es crearà una ruta que permeti enllaçar el patrimoni arquitectònic i cultural del
municipi, posant en valor un dels atractius del municipi, les Torres de Guaita.
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La ruta s’iniciarà al casc urbà de Vilanova, al punt on es col3loquin els plafons o
cartelleres divulgatius de la nova informació turística (a la zona de la plaça de
l’ajuntament). Des d’allà es traçarà un itinerari que enllaçarà amb:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

La Torre de Guaita de la casa senyorial de “Cal Peirí”
El Castellet
Església Parroquial de Sant Joan Baptista
Antiga casa de la família Toda
Torre de Guaita de Mas Munté
Torre de Guaita de Cal Gravat
Torre de Guaita de Cal Torratxar
Església de Sant Joan Baptista de l’Arbocet
En cada torre i element de la llista anterior es collocarà una cartellera de 450x450
inserides a paret o sense suport de fusta. Cada element tindrà un codi QR que
permetrà enllaçar amb la informació associada a la web municipal que permetrà
ampliar que s’anirà trobant durant aquest itinerari.

2.7 CARTELLERES RECORREGUT GEOLÒGIC I MINERALÒGIC
S’ha d’equipar aquesta ruta amb cartelleres interpretatives als punts de parades.
Es tracta de collocar cartelleres en cada parada per tal de poder traspassar a
l’usuari els valors patrimonials, culturals, naturals i paisatgístics d’aquesta ruta.
PARADA 1. Mines de la carretera cap a Escornalbou, coll dels pins vents.
PARADA 2. Mines de baritina del barranc d’Escornalbou.
PARADA 3. Castell d’Escornalbou.
PARADA 4. Baixada cap a Vilanova d’Escornalbou, per sota del castell.
PARADA 5. Mare de Déu de la Roca.

2.8 SENYALITZACIÓ CAMÍ A VILANOVA D’ESCORNALBOU DES DE LA
CARRETERA D’ACCÉS AL CASTELL D’ESCORNALBOU
Una de les realitats actuals derivades del volum de visitants que accedeixen al
Castell d’Escornalbou és que aquests obvien (la majoria de vegades per manca
d’informació) la possibilitat de continuar la visita anant a Vilanova d’Escornalbou.
També s’obvia la possibilitat de poder acabar la visita al castell amb un dinar als
establiments de restauració de Vilanova d’Escornalbou.
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Una manera de solucionar aquest tema és deixar tríptics informatius al punt
d’informació que es troba a l’entrada del monument i collocant informació
gràfica en dos punts:
Punt 1. Cruïlla del camí forestal que porta fins a Vilanova d’Escornalbou a la
carretera d’accés al Castell des de Riudecanyes
En aquest cas cal informar de la possibilitat d’accedir a peu a Vilanova o amb BTT
(caldria que l’ajuntament es plantegés la millora del ferm per poder fer un accés
rodat per vehicles o turismes). En la cartellera es faria un resum de tots els
elements d’interès del municipi i els que es poden observar des d’aquesta ruta
Punt 2. Zona aparcament de vehicles a l’entrada al complex històric
Es seguiria la línia ja existent de cartelleres a la zona de l’aparcament i se
n’afegiria una exclusivament de Vilanova d’Escornalbou

2.9 CREACIÓ D’UNA RUTA VIRTUAL D’INTERÈS PAISATGÍSTIC I NATURALÍSTIC
Per donar importància als valors naturals i de paisatge de Vilanova d’Escornalbou
cal dissenyar cartelleres virtuals d’interpretació del paisatge i del medi natural. En
especial, a paisatge cal destacar la importància de:
♦

Paratge Mare de Déu de la Roca, Para, la “Muntanya Blanca”, “La Gallina
Cega”, “Les Forques” i “Els Algars”.
S’han de realitzar dues cartelleres virtuals de panoràmiques amb toponímia
que permetin interpretar el conjunt d’aquests elements d’interès paisatgístic.
El material quedarà definit d’una manera que es podrà editar quan es vulgui
per part de l’ajuntament.
També es faran 3 cartelleres virtuals d’elements d’interès natural, tot posant
èmfasi a la vegetació de substrat silícica típica de la zona de Vilanova
d’Escornalbou.
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