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Per a més informació sobre SEEMORE en espanyol pegui un cop d’ull a:
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Manual d’Estratègies SEEMORE
Compendi SEEMORE en mobilitat per a Espanya
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La nostra web: www.tib.org
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SEEMORE ha estat co-finançat pel programa Intelligent Energy Europe de la
Comissió Europea i va tenir lloc entre març de 2012 i març de 2015.
El contingut d’aquest fulletó només compromet al seu autor i no reflecteix
necessàriament l’opinió de la Unió Europea. Ni l’EASME ni la Comissió Europea són
responsables de la utilització que es podrà donar a la informació que figura en
el mateix.
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Practicants d’altres regions poden accedir a interessants resultats del projecte a
través de la nostra pàgina web: www.seemore-project.eu

Lliçons pràctiques sobre mobilitat sostenible per a turistes

see more
Cooperació entre turisme i mobilitat
La creació de grups de treball involucrant agents locals del sector turística i del
transport ha conformat la base de l’èxit del projecte SEEMORE. Els grups han
discutit el disseny, la implementació y l’avaluació de mesures de gestió de la
mobilitat en el turisme. Aquesta cooperació continua també després de la
finalització del projecte.

Accions locals SEEMORE
Les vuit regions SEEMORE han introduït un conjunt
de 179 accions locals, entre les que s’inclouen:
• Campanyes de comunicació: vídeos promocionals, concursos fotogràfics, cartells i esdeveniments públics.
• Paquets de mobilitat per a turistes:combinant
informació turística y de mobilitat en diferents
formats i idiomes.
• Millors opcions de mobilitat: noves línies de
transport públic, bicicletes públiques, transport
de bicicletes en trens i autobusos, ciclisme i
rutes de senderisme.
• Productes integrats: bitllets combinats per a
esdeveniments, atraccions i transport públic,
audioguies, planificadors de viatges.
• Planificació integrada: protocols per a l’intercanvi d’informació, estratègies d’aparcament dins
àrees turístiques, formació de professionals i
contribucions a Plans de Mobilitat Urbana
Sostenible.

Principals impactes
del projecte SEEMORE
Les entrevistes amb els turistes a las zones
objectiu del projecte mostren una major
consciència sobre les opcions de mobilitat
sostenible. S’evidencia que l’ús del transport
públic i de la bicicleta s’ha incrementat després
de dos anys d’implementació d’accions locals.
En total 107 regions han participats als
seminaris de transferència SEEMORE. Més de
50 regions ja han començat a aplicar mesures
similars.

Aprenent de dues temporades amb accions de mobilitat sostenible
• Opcions de mobilitat sostenible
atractives fan de la destinació turística
un lloc més competitiu.
• La involucració d’agents locals es
poden incrementar a través de l’organització de seminaris interactius i de la
comunicació dels primers resultats
positius.
• Millorar la mobilitat per als turistes,
també permet avançar cap a un millor
nivell de servei als residents.
• L’èxit en la unió entre opcions de
mobilitat, tecnologies emergents i
inversió privada proporciona models
de negoci viables.

Informes temàtics descrivint
els rols dels actors locals
SEEMORE propugna un enfocament integrat i ha creat serveis combinats
d’informació i mobilitat basats en l’estreta cooperació entre els actors
locals. Per entendre millor el paper dels diferents actors, SEEMORE va
preparar informes sobre els següents temes:
•
•
•
•
•
•

Hotels i atraccions turístiques promovent transport sostenible.
Promoció del transport públic entre turistes.
Promoció de la mobilitat en bicicleta dins àrees turístiques.
Paquets integrats per a la mobilitat i turisme.
Turistes; un nou grup objectiu per planificadors digitals de viatgers?
Gestió de l’aparcament dins àrees turístiques.
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